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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 
 

 
ΟΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

 
Το δάσος του όρους Αιγάλεω που 
περιλαµβάνει τµήµατα των ∆ήµων 
Αγίας Βαρβάρας και Χαϊδαρίου 
αποτελεί  έναν από τους λίγους 
εναποµείναντες πνεύµονες πρασίνου 
του λεκανοπεδίου και έχει υπερτοπική 
σηµασία. Το τµήµα του όρους 
Αιγάλεω που βρίσκεται στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου περιλαµβάνει µια 
δασική έκταση περίπου 160 
στρεµµάτων, όπου κυριαρχεί η 
χαλέπιος πεύκη και µια βραχώδη 
έκταση µε χαρακτηριστικό ένα παλιό 
λατοµείο (νταµάρι Χαµηλοθώρη) 
 
Η προστασία του δάσους, η ανάδειξη 
του φυσικού του κάλους και η 
αξιοποίησή του για την αναψυχή των 
πολιτών αποτέλεσαν προτεραιότητα 
της πολιτικής του ∆ήµου. Για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος των 
κατολισθήσεων, που οφείλονται στη 
διάβρωση του βουνού από υπόγεια 
νερά, πρόβληµα που έγινε πιο έντονο  
µε το σεισµό του 1999, έχει 
κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης. 
Για την προστασία του δάσους 
κατασκευάστηκε σύστηµα  πυρόσβεσης ενώ 
γίνονται τακτικά αναδασώσεις 
οικολογική σπορά, κλάδεµα των 
δέντρων και καθαρισµοί από ξερά 
φύλλα / χόρτα και φυλάσσεται την 
αντιπυρική περίοδο κάθε χρόνο. Για 
την ανάδειξη και την αξιοποίησή του 
κατασκευάστηκαν διαδροµές 
περιπάτου, αναψυκτήριο,  θερινός 
κινηµατογράφος κ.α  ενώ υπάρχουν 
σχέδια για την σύνδεση της 
δασώδους µε την βραχώδη περιοχή 
του βουνού όπου βρίσκεται το  
νταµάρι για το οποίο υπάρχει σχέδιο 
περιβαλλοντικής αναβάθµισης  και 
πολιτιστικής αξιοποίησης  επειδή έχει 
πολλά τεχνικά και αισθητικά 
πλεονεκτήµατα λόγω θέσης.   
 
Πρόβληµα αποτελεί η ασάφεια σε 
σχέση µε το ιδιοκτησιακό καθεστώς 
του βουνού. Ο ∆ήµος  δεν γνωρίζει 
αν υπάρχουν καταπατηµένες 
διεκδικούµενες εκτάσεις.  

 
 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο ∆ήµος έχει 
απαλλοτριώσει αρκετές φορές µέχρι 
σήµερα εκτάσεις όπως το νταµάρι, 
την έκταση που καταλαµβάνει το 
γήπεδο και το 3ο γυµνάσιο, είναι 
πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλες 
καταπατηµένες- διεκδικούµενες εκτάσεις. 
Η κατάσταση θα ξεκαθαρίσει µε το 
κτηµατολόγιο που θα ξεκινήσει to 
Μάιο του 2008.  
 
Η προσπάθεια για την προστασία του  
δάσους, την  ανάδειξη και την 
υπερτοπική αξιοποίησή του, πρέπει 
είναι συνεχής.  
 

Αναγκαίες ενέργειες 
 
1. Επέκταση και εκσυγχρονισµός 

του συστήµατος πυρόσβεσης 
  
2. Συντήρηση των υφιστάµενων 

εγκαταστάσεων πυροπροστασίας  
 
3. Προµήθεια νέου εξοπλισµού 

(υδροφόρα, όχηµα πυρόσβεσης) 
 
4. Υλοποίηση µελέτης µε σκοπό την 

οικολογική σπορά της πλαγιάς 
και την αναδάσωση. 

 
5. Υλοποίηση µελέτης µε σκοπό τη 

δηµιουργία φυτωρίου εντός ή 
εκτός των ορίων του ∆ήµου µε  
δέντρα και φυτά που µπορούν να 
φυτευτούν τους κοινόχρηστους 
χώρους ή διατεθούν στους 
πολίτες.  

 
6. Χάραξη και συντήρηση 

µονοπατιών. 
 
7. Κατασκευή παρατηρητηρίου για 

την ψυχαγωγία των 
περιπατητών. 

 
8. Κατασκευή ανοικτού θεάτρου 

στη θέση του παλιού λατοµείου 
και ανάδειξη του περιβάλλοντα 
χώρου 

 
9. Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση 

κινητοποίηση πολιτών για την 
προστασία του χώρου από τη 
ρύπανση, τους βανδαλισµούς και 
τις συνέπειες των φυσικών 
καταστροφών. 
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ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 
 
Η βιώσιµη (αειφόρος) ανάπτυξη, 
όπως την όρισε η Επιτροπή 
Brundtland είναι η ανάπτυξη που 
καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος, 
χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα 
των µελλοντικών γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Η 
βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί τη µόνη 
δυνατή πορεία δράσης για την 
εξασφάλιση ενός βιώσιµου µέλλοντος 
και εποµένως η προστασία του 
περιβάλλοντος έχει καθοριστική 
σηµασία για την ποιότητα ζωής 
σήµερα αλλά και στο µέλλον. 
 

Αποτελεσµατική προστασία του 
περιβάλλοντος σηµαίνει α) διάγνωση 
κινδύνων & πρόληψη β) αντιµετώπιση 
κινδύνων και αποκατάσταση επιπτώσεων 
 

Στο πλαίσιο των παραπάνω, ο ∆ήµος 
υιοθετεί πολιτικές, παίρνει πρωτοβουλίες 
και συµµετέχει σε προγράµµατα που 
έχουν στόχο την προστασία του 
Περιβάλλοντος.  
 

Αντικείµενο της δράσης του 
αποτελούν: 
 

Η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στη διαχείριση των 
απορριµµάτων 
 
Η ανακύκλωση  
♦ Συσκευασιών 
♦ Μπαταριών 
♦ Παλαιών οχηµάτων 
♦ Ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισµού  
 

Η αξιοποίηση του φυσικού 
αερίου: Εννέα σχολικά κτίρια έχουν 
ήδη συνδεθεί µε το δίκτυο φυσικό 
αερίου στο πλαίσιο προγραµµατικής 
σύµβασης µε το ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. και έχει 
υπογραφεί νέα σύµβαση για τη 
σύνδεση του ∆ηµαρχείου και του 
Ωδείου. 
 
Η εξοικονόµηση ενέργειας µε 
αξιοποίηση των ανανεώσιµων 
πηγών: Έχουν ξεκινήσει οι 
διαδικασίες για την αξιοποίηση των 
φωταβολταϊκών. 

 
 

Η αντιµετώπιση της ηχορύπανσης 
Στο σχολικό συγκρότηµα που 
διαπιστώθηκε πρόβληµα φτιάχτηκε 
φυτικό ηχοπέτασµα. 
 
Η αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης: Το επίπεδο ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης που επικρατεί στο ∆ήµο, 
δεν είναι γνωστό γιατί δεν υπάρχουν 
οι ανάλογες µετρήσεις. Έτσι, η 
κατάσταση στην περιοχή µπορεί να 
εκτιµηθεί µόνο έµµεσα, µέσω των 
σχετικών µετρήσεων που διενεργεί το 
ΥΠΕΧΩ∆Ε για την ατµοσφαιρική 
ρύπανση στο Λεκανοπέδιο Αθηνών 
και πιο συγκεκριµένα στην ανάλυση 
που αφορά στους σταθµούς µέτρησης 
ατµοσφαιρικών ρύπων που 
περικλείουν το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας 
και βρίσκονται στον Πειραιά, 
Περιστέρι και στην Γεωπονική. 
 
Εκτιµάται ότι  η λειτουργία των δύο 
νέων σταθµών του Μετρό στο ∆ήµο, 
αναµένεται να αυξήσει τον 
κυκλοφοριακό φόρτο και τα επίπεδα 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης και 
ηχορύπανσης.  
 
Αναγκαίες ενέργειες 
 
Για την προστασία του Περιβάλλοντος, 
εκτός από τη συνέχιση και επέκταση 
των δράσεων που υλοποιούνται 
σήµερα για την οποία υπάρχει 
λεπτοµερής ανάλυση στο κεφάλαιο 
«Πολεοδοµική Οργάνωση - Τεχνικές 
Υποδοµές», προτείνεται η µέτρηση 
των επιπέδων ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και θορύβου και εάν 
απαιτείται, η εκπόνηση σχετικών 
µελετών αντιµετώπισης των 
προβληµάτων. 
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∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
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∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 
 

1. Χωροταξική οργάνωση  
 
Η Αγία Βαρβάρα έχει έκταση 2.233 
στρέµµατα.  
 
Περιβάλλεται από το όρος Αιγάλεω 
Βορειοδυτικά,  το ∆ροµοκαϊτειο και 
την Ιερά οδό Βορειοανατολικά, τον 
∆ήµο Κορυδαλλού Νοτιοδυτικά, το Γ’ 
Νεκροταφείο και το ∆ήµο Αιγάλεω 
Νοτιοανατολικά. 
 

 
 
Ο οικισµός (εντός σχεδίου δοµηµένη 
περιοχή) καταλαµβάνει έκταση 1.900 
στρεµµάτων.  
 
Το δάσος  καταλαµβάνει έκταση 233 
στρεµµάτων. Οι λοιπές εκτάσεις  
(νταµάρι) είναι 100 στρέµµατα 
 
Ο πληθυσµός της σύµφωνα µε τις 
απογραφές ακολουθεί την πορεία που 
εµφανίζεται στον ακόλουθο πίνακα.  
 

ΕΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
 

ΣΧΟΛΙΑ 

1941 32 κάτοικοι  

1949 3.841 Κοινότητα 

1951 3.481  

1961 13.726  

1971 26.409     

1981 29.259  

1991 28.706  

28.539 Καταγεγραµµένος 

31.354  Μόνιµος ( εκτίµηση ΕΣΥΕ) 

30.562 Πραγµατικός ( εκτίµηση ΕΣΥΕ) 2001 

40.000 Πραγµατικός (εκτίµηση του 
∆ήµου) 

 

2. Βασικές χρήσεις γης  
 
Η κυρίαρχη χρήση είναι η γενική 
κατοικία. Εµπορικές λειτουργίες 
συγκεντρώνονται γραµµικά στους δύο 
µεγάλους οδικούς άξονες Ελευθερίου 
Βενιζέλου και Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και συνήθως σε βάθος ενός 
τετραγώνου. Εδώ συγκεντρώνονται 
οι βασικές λειτουργίες για την 
εξυπηρέτηση των καθηµερινών 
αναγκών των κατοίκων του δήµου  
αλλά και πολλά καταστήµατα ένδυσης 
και υπόδησης µε ευρύτερη πελατεία.  
 
Εµπορικές  λειτουργίες τοπικής 
σηµασίας µαζί µε λιγοστές βιοτεχνικές 
µονάδες, καθώς και συνεργεία 
αυτοκινήτων είναι διάσπαρτες σε 
µικρό βαθµό στον ιστό της πόλης.  
 

 
 
 
Αν και στην πόλη δεν υπάρχει καµία 
βιοµηχανική δραστηριότητα, εκτός 
από µία φαρµακευτική βιοµηχανία, 
εντούτοις γειτνιάζει µε βιοµηχανική 
περιοχή του ∆ήµου Αιγάλεω και αυτή 
η γειτνίαση έχει αρνητικές 
περιβαλλοντικές και κυρίως 
κυκλοφοριακές επιπτώσεις.  
 

3. Χώροι πρασίνου 
 

Το οργανωµένο αστικό πράσινο 
καταλαµβάνει  έκταση περίπου 140 
στρεµµάτων συνολικά και είναι 
διάσπαρτο σε όλη την πόλη (για τον 
υπολογισµό µετρήθηκαν οι πλατειές 
και τα άλση και το σύνολο 
πολλαπλασιάστηκε Χ 70% θεωρώντας 
το 30% πλακόστρωτο χώρο) 
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Η µεγαλύτερη µε διαφορά επιφάνεια 
πρασίνου, υπάρχει στο 4ο ∆ιαµέρισµα 
(Ιερά Οδό, Αγίας Μαρίνας, Νέστου Μ. 
Αλεξάνδρου, Ελ. Βενιζέλου, Ηπείρου, 
Παλαιών Πολεµιστών, Λυκούργου, 
Πύργου και όρια βουνού). Εδώ 
βρίσκεται το άλσος Μητέρας, ένας 
πρότυπος χώρος πρασίνου 30 
στρεµµάτων και ο παράπλευρος 
πράσινος χώρος 60 στρεµµάτων του 
πρώην Λοιµωδών που χωρίς να είναι 
ανοιχτός στο κοινό, λειτουργεί ως 
πνεύµονας της ευρύτερης περιοχής. 
 
Στο 3ο ∆ιαµέρισµα (Κερκύρας, Αγίου 
Ιωάννου, Κρήτης, Χαριλάου 
Τρικούπη, Λυκούργου, Πύργου, 
Μάνης, ∆ροµοκαϊτειο, όρια βουνού). 
το αστικό πράσινο είναι 6 στρέµµατα, 
αλλά αυτό το ∆ιαµέρισµα γειτνιάζει  
µε το δάσος οπότε υπάρχει 
περιαστικό πράσινο 233 στρεµµάτων.  
 
Στο 2ο ∆ιαµέρισµα (Ελ. Βενιζέλου, 
Αιόλου, Λυκούργου, Τρικούπη, 
Κρήτης, Νικηταρά, Κερκύρας, 
Γεννηµατά) το αστικό πράσινο είναι 
µόνο 2 στρέµµατα (ο χώρος που 
καταλαµβάνει η πλατεία Ελευθερίας)  
 
Στο 1ο ∆ιαµέρισµα  (Ελ. Βενιζέλου, Μ. 
Αλεξάνδρου, Απ. Παύλου, Ηρακλείου, 
Αγ. Γεωργίου, Γεννηµατά) υπάρχουν 
11 στρέµµατα πράσινο (διάσπαρτο). 
 
Η αναλογία του αστικού πράσινο σε 
σχέση µε το δοµηµένο περιβάλλον 
είναι 7% δηλαδή κάτω από τα διεθνή 
standarts. 
 
 

4. Ασυµβατότητες χρήσεων  
 

Υπάρχουν ασύµβατες χρήσεις γης 
(βιοτεχνικές δραστηριότητες, τα 
συνεργεία κ.α σε χώρους κατοικίας) 
σε διάφορα σηµεία της πόλης. Είναι 
µικρές µονάδες και δεν προκαλούν 
σοβαρό πρόβληµα. Παρόλα αυτά, θα 
ήταν χρήσιµο να χαρτογραφηθούν 
και να διερευνηθούν οι όροι 
λειτουργίας τους ώστε να µην 
επηρεάζουν το οικιστικό περιβάλλον. 

∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

5. Θεσµικό πλαίσιο οικιστικής 
ανάπτυξης 

 
Η οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή 
του δήµου Αγίας Βαρβάρας ξεκίνησε 
τις δεκαετίες 1920-1930 ενώ οι 
πρώτες οικιστικές περιοχές 
εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης µετά το 
1937 (∆ιάταγµα 15/3/37) και 
ακολούθησαν διαδοχικές εντάξεις 
τµηµατικών περιοχών σε αυτό. Στο 
πλαίσιο υλοποίησης της ΕΠΑ, 
εκπονήθηκε το 1985 το Γ.Π.Σ. του 
δήµου, το οποίο θεσµοθετήθηκε  το 
1989 και ισχύει µέχρι σήµερα. 
Σύµφωνα µε την ανάλυση των 
σχετικών στοιχείων που έγινε κατά 
την εκπόνηση του Γ.Π.Σ., τα 
σηµαντικότερα προβλήµατα που 
χαρακτήριζαν τον οικιστικό ιστό του 
δήµου εκείνη την περίοδο, τα οποία 
οριοθέτησαν τους στόχους και τελικές 
προτάσεις παρέµβασης του Γ.Π.Σ. 
ήταν τα ακόλουθα: 
 

♦ Έλλειψη ελεύθερων χώρων 
κοινόχρηστων και κοινωνικής 
υποδοµής  

 

♦ Επικράτηση σχετικά µεγάλων 
πυκνοτήτων λόγω υιοθέτησης 
υψηλών συντελεστών δόµησης και 
µικρών κατατµήσεων των 
οικοπέδων. 

 
♦ ∆ιάσπαση του πολεοδοµικού ιστού 

της πόλης, η οποία τέµνεται από 
βασικούς οδικούς άξονες 

 

♦ Κυκλοφοριακά προβλήµατα που 
οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη 
χώρων στάθµευσης,  καθώς επίσης 
στη µη υιοθέτηση ενός 
ιεραρχηµένου συστήµατος 
χρήσεων γης  και οδικού δικτύου. 

 

♦ Υποβάθµιση του οικιστικού ιστού 
λόγω των επιπτώσεων ασύµβατων 
χρήσεων γης, όπως είναι η 
χωροθέτηση βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων σε χώρους 
κατοικίας και των επιπτώσεων της 
ύπαρξης των πυλώνων υψηλής 
τάσης. 



 8 

 

 
 
 
 

♦ Η όχληση από βιοµηχανικές 
δραστηριότητες οι οποίες 
λειτουργούσαν µέσα στα όρια του 
δήµου και κυρίως της Βιοχρώµ. 

 
Σήµερα η εικόνα είναι διαφορετική. 
Οι κοινόχρηστοι χώροι και η 
κοινωνική υποδοµή έχουν 
πολλαπλασιαστεί. Έχει οριστεί το 
ύψος των οικοδοµών. Έχει ξεκινήσει 
η διαδικασία για τη δηµιουργία 
µεγάλων χώρων στάθµευσης και στη 
θέση της βιοµηχανίας Βιοχρώµ, που 
πλέον δεν λειτουργεί, προβλέπεται η 
µερική δόµηση για πολιτιστικές 
δραστηριότητες και δηµιουργία 
χώρου πρασίνου. Το εκτός σχεδίου 
τµήµα του ∆ήµου είναι µόνο 333 
στρέµµατα και αυτά στο δυτικό 
τµήµα, στους πρόποδες του όρου  
  

8.  Ισόρροπη οικιστική 
ανάπτυξη 
 
Η οικιστική επέκταση γίνεται µόνο 
στα ελάχιστα εναποµείναντα 
οικόπεδα, ή µε κατεδάφιση παλαιών 
κτισµάτων και ανέγερση νέων, ή καθ’  
ύψος σε υπάρχοντα κτίσµατα. Η 
οικοδοµήσιµη γη είναι κορεσµένη και 
δεν έχει άλλες δυνατότητες 
επέκτασης για οικιστική ανάπτυξη. 
Βρίσκεται στην διαδικασία ένταξης 
στο σχέδιο πόλης έκταση  30 
στρεµµάτων που χωροθετείται πάνω 
από την οδό Παύλου Μελά στους 
πρόποδες του όρους Αιγάλεω και 
πάνω από την οδό Ελευθερίου 
Βενιζέλου στα όρια µε το 
∆ροµοκαϊτειο. 
 
 
Συµπέρασµα 
 
Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας είναι ένας 
δήµος µικρής έκτασης, ασφυκτικά 
περικυκλωµένος από φυσικά όρια ή 
άλλους ∆ήµους.  

∆ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ 
ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 
 
Η κατοικία και δευτερευόντως το 
γενικό εµπόριο οι κυριαρχούσες 
χρήσεις γης.  
 
Το αστικό πράσινο  είναι διασπασµένο 
σε µικρές πλατείες και τρίγωνα, µε 
µοναδική εξαίρεση το άλσος Μητέρα 
και δεν είναι αναλογικά 
κατανεµηµένο στις συνοικίες. Οι 
υπάρχοντες ανοικτοί κοινόχρηστοι 
χώροι, αν και πολύ  περισσότεροι από 
την προηγούµενη δεκαετία, δεν 
λύνουν το πρόβληµα της έλλειψης 
ανοιγµάτων και πνευµόνων πρασίνου 
στην πόλη και ειδικά στο δεύτερο 
∆ιαµέρισµα.  
 
Υπάρχει έλλειψη ελεύθερων 
οικοπέδων. 

 

Υπάρχουν µεγάλες υψοµετρικές 

διαφορές λόγω κλήσης του φυσικού 

εδάφους ιδίως στο ∆ιαµέρισµα 4. 

 
Παρατηρείται αυξηµένη οικοδοµική  
δραστηριότητα στις προσθήκες καθ’  
ύψος ενώ έχει αρχίσει µε αργούς 
ρυθµούς η διαδικασία αντιπαροχών. 
Αυτό οφείλεται στην αναβάθµιση της 
πόλης την τελευταία δεκαετία και στη 
σύνδεσή της µε το µετρό. 

 
Αναγκαίες ενέργειες 
 
1. Ανάπτυξη του πράσινου µέσα 

στην πόλη και σύνδεσή του µε 
το περιαστικό.  
 

♦ ∆ενδροφύτευση πεζοδροµίων, των 
πεζοδρόµων και άλλων 
κοινοχρήστων  χώρων που είναι 
δυνατό να δενδροφυτευτούν. 
Έχουν καταγραφεί 138 σηµεία σε 
όλη την πόλη για νέα φύτευση ή 
αντικατάσταση δέντρων που  
εµποδίζουν, µε µεγάλα δέντρα ε 
σωστή θέση. 
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♦ Επέκταση του δικτύου 

πεζοδρόµων και  σύνδεση  
τους αστικούς χώρους 
πρασίνου µε το περιαστικό 
πράσινο. (Οδοί που καταρχήν θα 
πεζοδροµηθούν αναφέρονται στο 
κεφάλαιο αστική κινητικότητα). 
Τελικός σκοπός είναι η δηµιουργία 
«πράσινων διαδροµών» στην 
πόλη. 

 

∆ηµιουργία πράσινων ταρατσών. 
Η πυκνή δόµηση, οι στενοί δρόµοι 
οι λίγοι ελεύθεροι χώροι 
συµβάλλουν στη δηµιουργία 
θερµικών νησίδων και εντείνουν 
την ατµοσφαιρική ρύπανση µιας 
πόλης. Όµως υπάρχουν λύσεις 
που µπορούν να βελτιώσουν το 
µικροκλίµα της. H µετατροπή των 
ταρατσών σε «πράσινες στέγες» 
είναι µία από αυτές. ∆ηλαδή  η 
φύτευση των επιφανειών στις 
οροφές των κτιρίων, οι οποίες 
µετατρέπονται σε ταράτσες - 
κήπους µε διάφορα είδη 
βλάστησης. Η τελική επιλογή 
γίνεται µετά από µελέτη όλων των 
παραγόντων όπως κλιµατολογικές 
συνθήκες, κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά του κτιρίου, 
έκταση και αντοχή του δώµατος, 
αριθµός και θέση των 
υδρορροών, κλίση κ.α.  
 
 
Η κατασκευή κήπων στην 
ταράτσα επιδρά θετικά στο 
εσωτερικό του κτιρίου, παρέχοντας 
καλύτερη θερµοµόνωση καλοκαίρι 
και χειµώνα, πετυχαίνοντας 
εξοικονόµηση ενέργειας που 
φτάνει έως το 30% τους θερινούς 
µήνες στον τελευταίο όροφο. 
Παρέχει επίσης µείωση της 
θερµοκρασίας, αποτροπή των 
πληµµύρων από τη συγκράτηση 
των νερών της βροχής,  µείωση 
της σκόνης και του νέφους από το 
φιλτράρισµα των φυτών και 
µείωση της ηχορύπανσης.  

 
 
Ακόµα κι αν πρασινίσουν µόνο 
οι στέγες των δηµόσιων κτιρίων 
τα αποτελέσµατα θα είναι 
εντυπωσιακά. Αν η εφαρµογή 
επεκταθεί σε µονοκατοικίες ή 
πολυκατοικίες  το αστικό τοπίο 
θα αλλάξει ριζικά. Η ιδέα 
φύτευσης των ταρατσών ώστε 
να λειτουργούν ως φυσικά 
φίλτρα και πνεύµονες πρασίνου 
µέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει 
συνεχώς έδαφος σε πολλές 
χώρες του κόσµου. Σε κάποιες 
πόλεις µάλιστα, οι πράσινες 
στέγες επιβάλλονται και από τη 
νοµοθεσία. Τα κόστη δεν είναι 
απαγορευτικά, αντίθετα τα 
οφέλη είναι αναµφισβήτητα. Ο 
∆ήµος µπορεί να παρέχει 
κίνητρα στους πολίτες για να 
φυτεύουν στις ταράτσες και τα 
µπαλκόνια, προσφέροντας 
δωρεάν τα φυτά από το 
φυτώριό του.  
 

2. ∆ηµιουργία φυτωρίου. 
Αναζήτηση χώρου, εντός ή εκτός 
Αγίας Βαρβάρας για τη 
δηµιουργία φυτωρίου από το 
οποίο θα  προκύψουν πολλαπλά 
οφέλη, όπως: 

 
♦ ∆υνατότητες προµήθειας φυτών 

για το ∆ήµο και τους κατοίκους. 
 
♦ ∆υνατότητες αξιοποίησης του 

φυτωρίου για τη διεύρυνση των 
γνώσεων για το φυσικό 
περιβάλλον και  την ανάπτυξη 
περιβαλλοντικής συνείδησης. Το 
φυτώριο µπορούν να 
επισκέπτονται  µαθητές και 
άλλες κοινωνικές οµάδες. Αν 
χωροθετηθεί στην Αγία 
Βαρβάρα, µπορεί να συνδυαστεί 
µε τη δηµιουργία ενός χώρου 
προβολής θεµάτων από την 
πλούσια χλωρίδα του όρους 
Αιγάλεω. 
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3. Πολεοδοµική µελέτη και 

ένταξη στο σχέδιο πόλης των 
περιοχών: 

 

♦  Κακοσούλι ( 26,5 στρέµµατα) 
 

♦ Λωρίδα επί της Ελ. Βενιζέλου 
και της Ιεράς Οδού που 
συνορεύει µε το ∆ροµοκαϊτειο  

 

♦ Περιοχή ρέµατος ∆ούσµανη. 
Ειδικότερα για τη περιοχή του 
ρέµατος ∆ούσµανη  είναι 
αναγκαίο  το κλείσιµο των ΟΤ 
610, 639, 640, 642  και η 
ένταξη στο σχέδιο πόλης των 
δύο νέων ΟΤ 706α και 706β 

 

4. Η αναζήτηση ελεύθερων 
οικοπέδων ή κτισµάτων που 
µπορούν να απαλλοτριωθούν µε            

σκοπό τη δηµιουργία ανοικτών 
κοινόχρηστων χώρων στο 2ο 
και 1ο ∆ιαµέρισµα.  Επειδή οι 
περιοχές αυτές συνδέονται µε 
τον Κορυδαλλό και τη Νίκαια, 
είναι σωστό να ληφθούν υπόψη 
οι οικιστικές συνθήκες και τα 
σχέδια που υπάρχουν στους 
όµορους δήµους για δηµιουργία 
ανοικτών κοινόχρηστων χώρων 
που θα επηρεάσουν θετικά και 
την Αγία Βαρβάρα.   

 
 
5. Ο έλεγχος της οικοδοµικής 

δραστηριότητας για την 
προστασία του περιβάλλοντος 
από τις επιπτώσεις της  
αυθαίρετης δόµησης.  
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1. Ιστορική και Πολιτιστική 
κληρονοµιά 

 
Η Αγία Βαρβάρα απέχει 10 χιλιόµετρα 
από το κέντρο της Αθήνας. 
Απλώνεται  στους πρόποδες του 
όρους Αιγάλεω, που από την κορυφή 
του παρακολουθούσε ο Ξέρξης τη 
Ναυµαχία της Σαλαµίνας το 480 πχ . 
Βορειοανατολικό  όριο του δήµου και 
µια από τις δύο εισόδους προς αυτόν, 
αποτελεί η Ιερά Οδός. Είναι ο δρόµος 
από όπου περνούσε η ποµπή των 
Μεγάλων Ελευσίνιων κι έχει  πολλά 
µνηµεία κι αρχαιολογικά ευρήµατα σε 
όλο το µήκος του .  
 
Η πόλη πήρε το όνοµα της από τον 
ναό της Αγίας Βαρβάρας που 
βρίσκεται εδώ. Ο ναός  αποτελεί 
σηµαντικό µνηµείο µε µεγάλη 
αρχαιολογική, ιστορική, θρησκευτική 
και πολιτιστική αξία. Ο σηµερινός 
ναός είναι χτισµένος περίπου πριν 
από 100 χρόνια  στην αρχιτεκτονική 
µορφή της  τρίκλιτης Βασιλικής  και 
έχει αγιογραφηθεί από έναν από τους 
µεγαλύτερους αγιογράφους των 
νεοτέρων χρόνων, το Φώτη 
Κόντογλου. Ο ναός  έχει  χτιστεί  
πάνω από ένα ναΐσκο του 17ου αιώνα 
µε τρόπο ώστε ο ναΐσκος να  αποτελεί 
το Ιερό του νεώτερου ναού. Στο 
ναΐσκο βρέθηκε η  εικόνα της Αγίας 
Βαρβάρας. Σήµερα εδώ έχουν 
µεταφερθεί και οστά της Αγίας 
Βαρβάρας. Εκτός από τις ωραιότατες 
αγιογραφίες του Φώτη Κόντογλου, 
στο ναό υπάρχουν πολλά κειµήλια, 
σκεύη και φορητές εικόνες της  
βυζαντινής και λαϊκής τέχνης,  
µεγάλης ιστορικής  και καλλιτεχνικής 
αξίας. 

Αξιόλογα είναι και τα φυσικά 
πλεονεκτήµατα της περιοχής. Το όρος 
Αιγάλεω, που το όνοµά του σηµαίνει 
καταιγίδα (αιγίς) και βράχος που 
πάνω του σπάνε τα κύµατα (λέως), 
καλύπτει µια έκταση 44.500 
στρεµµάτων, που ξεκινά από το 
Καµατερό και φτάνει στο Πέραµα.  

 

Κάποτε καλυπτόταν από δάση και 
αποτελούσε ένα πραγµατικό 
«µουσείο» της αττικής χλωρίδας και 
πανίδας.  Σήµερα λίγα  τµήµατα του 
βουνού έχουν µείνει πευκόφυτα. Ένα 
από αυτά αποτελεί  το τµήµα  που 
βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα. Στολίδι 
της πόλης και πνεύµονας ζωής για 
όλη τη δυτική Αθήνα. 

 

2. Πολεοδοµική οργάνωση 
οικισµού 

 
Κοινόχρηστοι και κοινωφελείς 
χώροι  
 
Η επιφάνεια της περιοχής εντός 
σχεδίου  είναι 1.900 στρέµµατα. Οι 
δρόµοι και τα πεζοδρόµια είναι 635 
στρέµµατα, δηλαδή αποτελούν το  
33% αυτής της επιφάνειας, ποσοστό 
ικανοποιητικό 
 
Ικανοποιητικό, ως σύνολο, θεωρείται 
και το ποσοστό του πρασίνου στους 
κοινόχρηστους  χώρους δηλαδή σε 
πλατειές, διοικητικές, κοινωνικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές εγκαταστάσεις.  
 
Ως προς το επίπεδο οργάνωσης 
ισχύουν τα εξής: Οι περισσότερες 
πλατείες και  παιδικές χαρές είναι 
πρόσφατα ανακατασκευασµένες µε 
σύγχρονη σχεδίαση και υλικά  και  µε 
καλή αναλογία πράσινου ( 60-70%).  

 
Όσον αφορά στις διοικητικές, 
κοινωνικές και πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις υπάρχει σηµαντική 
βελτίωση, τόσο από άποψη 
διαθέσιµων χώρων όσο και από 
άποψη λειτουργικότητας και 
αισθητικής αυτών των χώρων.   
 
Όµως υπάρχουν παλιές και νέες 
ανάγκες  που δηµιουργεί η διαρκής 
ανάπτυξη των υπηρεσιών που 
στεγάζουν, οι οποίες πρέπει να 
καλυφθούν.  
 
Συγκεκριµένα απαιτείται: 
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♦ Εγκατάσταση των υπηρεσιών 

καθαριότητας, πρασίνου και 
τεχνικών συνεργείων σε χώρο µε 
σύγχρονες προδιαγραφές και 
εγκαταστάσεις. 

 

♦ Εγκατάσταση υφιστάµενων 
κοινωνικών υπηρεσιών που  
συστεγάζονται ή νέων κοινωνικών  
και πολιτιστικών υπηρεσιών, σε 
κατάλληλους χώρους (Βοήθεια 
στο Σπίτι, Υπηρεσία Σίτισης, 
Ακαδηµία Τεχνών, Οργανισµός 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης  κ.α) 

 

♦ Συντήρηση και βελτίωση του 
εξοπλισµού των δηµοτικών κτιρίων 
που στεγάζουν διάφορες 
υπηρεσίες (∆ηµαρχείο, παλαιά 
αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
κ.α) 
 

Ειδικότερα για τους αθλητικούς 
χώρους εκτιµάται ότι: 

  
 
 
Υπάρχουν λίγοι υπαίθριοι αθλητικοί 
χώροι και συγκεκριµένα  δύο γήπεδα 
basket,  στην οδό  Μ. Αλεξάνδρου και 
στην οδό ∆εληγιάννη (Πάνθεον) κι 
ένα γήπεδο χαντµπολ  στην οδό 
Κυκλάδων που δεν είναι σε καλή 
κατάσταση και χρειάζεται ανακαίνιση. 
Το γήπεδο ποδοσφαίρου στα 
Ριµινίτικα δεν λειτουργεί. Κλειστοί 
αθλητικοί χώροι είναι  δύο 
γυµναστήρια από τα οποία το ένα 
είναι καινούργιο. Συνολικά οι 
αθλητικές εγκαταστάσεις κρίνονται 
ανεπαρκείς. Η κατασκευή νέων 
χώρων και η ανακατασκευή των 
υπαρχόντων µέσα από ένα 
επανασχεδιασµό χωροθέτησής τους 
είναι απαραίτητη. 

 

Χαρακτήρας ∆οµηµένου 
Περιβάλλοντος 

 
 

 

 

Πίνακας 1 Κτίρια κατά αριθµό ορόφων, χρονική περίοδο και κύρια υλικά κατασκευής,  
 

∆ήµος Αγίας Βαρβάρας 
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Σε γενικές γραµµές, στον ∆ήµο 
παρατηρούνται τέσσερις τύποι 
κτισµάτων: 
 
♦ Τα τριώροφα και τετραώροφα 

κτίρια εν σειρά. Τα κτίρια αυτά 
αποτελούν τον επικρατέστερο 
τύπο κτισµάτων στην περιοχή. Στο 
σύνολό τους είναι κτισµένα µε το 
συνεχές σύστηµα δόµησης, µε 
µεγάλη κάλυψη και χωρίς να 
αφήνουν πρασιά στα όρια του 
οικοπέδου. Στην πλειοψηφία 
τους είναι συνήθους κατασκευής. 

 
♦ Τα µονώροφα/ διώροφα. Αυτά 

τα κτίρια έχουν συνήθως µέτωπο 
επί του δρόµου και φυτεµένη 
µικρή αυλή (πρασιά) στο 
µπροστινό όριο του οικοπέδου. 
Στο σύνολο τους είναι απλής 
κατασκευής ενώ ένας αριθµός 
αυτών είναι σε άσχηµη ή και 
ερειπιώδη κατάσταση. 

 
♦ Οι προσφυγικές πολυκατοικίες 

οι οποίες κτίστηκαν στο τέλος της 
δεκαετίας του 1960 και 
απαρτίζονται από 31 συνολικά 
κτίρια τα οποία περιλαµβάνουν 
579 διαµερίσµατα. 

 
♦ Οι πολυκατοικίες της δεκαετίες 

του 90 και µετέπειτα. Αριθµητικά 
δεν είναι πάρα πολλές αλλά 
αυξάνουν συνεχώς. Πρόκειται για 
καινούργια κτίσµατα που έχουν 
µεγάλη κάλυψη και ύψος που 
ξεπερνάει τους πέντε ορόφους, 
είναι κτισµένα σύµφωνα µε το 
συνεχές σύστηµα δόµησης και τα 
περισσότερα δεν έχουν πρασιά. 
Όλες οι καινούργιες πολυκατοικίες 
είναι κτισµένες µε pilotis και έχουν 
τη συνήθη κατασκευή που 
επεκράτησε κατά την τελευταία 
δεκαετία στις αστικές 
πολυκατοικίες και χαρακτηρίζεται 
από τους σχετικά µεγάλους 
εξώστες. 

 

 
 

 
 

Η κατανοµή αυτών των τύπων 
κτιρίων στο χώρο, έχει διαµορφώσει 
δύο διαφορετικές εικόνες, ανάλογα 
µε την ύπαρξη πρασιάς,  κάθε µία από 
τις οποίες παρουσιάζει συγκεκριµένα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά και 
προσδιορίζει την ποιότητα του 
οικιστικού περιβάλλοντος. 
 

Η πρώτη αφορά δρόµους µε 
τριώροφα και τετραώροφα κτίρια, 
κτισµένα µε το συνεχές σύστηµα 
δόµησης χωρίς πρασιά. Η ποιότητα 
των κτιρίων είναι µέτρια έως καλή 
Παρά το σχετικά χαµηλό ύψος τους, 
προδίδουν την εικόνα της τυπικής 
αθηναϊκής, πυκνοδοµηµένης γειτονιάς. 
Αυτή η εικόνα οφείλεται στα υψηλά 
ποσοστά κάλυψης των οικοδοµικών 
τετραγώνων και την ανυπαρξία 
πρασιών, σε συνδυασµό µε την 
έλλειψη αρκετών ανοικτών χώρων 
και το µεγάλο αριθµό σταθµευµένων 
αυτοκινήτων κατά µήκος των 
δρόµων. Τα οικοδοµικά τετράγωνα 
χαρακτηρίζονται από συµπαγείς 
περιµετρικά όγκους που 
διαµορφώνουν ένα κλειστό µέτωπο 
στο δρόµο µε αποτέλεσµα τη 
δηµιουργία ενός συµπαγούς 
οικιστικού ιστού. Επειδή οι κτιριακοί 
όγκοι δεν έχουν ιδιαίτερα αισθητικά/ 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, η 
εικόνα των όψεων ποιοτικά είναι 
ανάλογη. Από το µικρό πλάτος των  
δρόµων και κυρίως των πεζοδροµίων, 
την κυκλοφορία και τη στάθµευση 
των αυτοκινήτων προκύπτουν 
προβληµατικές καταστάσεις στα 
συνεχή µέτωπα των κατοικιών. Η 
ισχνή, χαµηλή δενδροφύτευση που 
υπάρχει σε µερικούς δρόµους δεν 
βοηθά στη βελτίωση της ενώ η 
στενότητα των πεζοδροµίων και τα 
εµπόδια σε αυτά, την επιδεινώνει.  
 

Η δεύτερη περίπτωση, αφορά 
δρόµους µε πρασιές. Και εδώ 
υπάρχουν χαµηλά κτίρια κτισµένα µε 
το συνεχές σύστηµα δόµησης αλλά  
τα περισσότερα έχουν πρασιά.  
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Το χαµηλό ύψος και η µετατροπή των 
πρασιών σε µικρές αυλές που 
λειτουργούν ως µικροί ανοικτοί χώροι 
έχουν αποτέλεσµα να µη 
δηµιουργείται η αίσθηση της 
στενότητας  που υπάρχει στην 
προηγούµενη περίπτωση.  Γενικά, 
υπάρχουν περιοχές που δίνουν την 
εικόνα  άναρχης δόµησης. Αυτή 
οφείλεται στην τυχαία εναλλαγή του 
ύψους των κτιρίων, στην κακή 
κατασκευαστική ποιότητα των 
οικοδοµών, π.χ. επεκτάσεις- 
προσθήκες ορόφων µε διαφορετικά 
µορφολογικά χαρακτηριστικά από το 
υπόλοιπο κτίριο, εναλλαγή υλικών 
κλπ., και σε ένα αριθµό κτισµάτων 
που βρίσκονται σε κακή  κατάσταση. 
Τα τελευταία χρόνια όµως, 
παρατηρείται µια συνεχής ανανέωση 
των κτισµάτων που αποκτούν 
διαρκώς καλύτερη ποιότητα και 
αισθητική. 
 
Σηµαντική παράµετρος που επηρεάζει 
αρνητικά το περιβάλλον και κατά 
συνέπεια  την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων είναι οι πυλώνες υψηλής 
τάσης της ∆ΕΗ που διαπερνούν  ένα 
τµήµα της πόλης. Το θέµα των 
πυλώνων, θέµα υγείας και 
αισθητικής, έχει απασχολήσει 
επανειληµµένα  το ∆ήµο, τους 
κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες. 
Η αποµάκρυνσή τους αποτελεί χρόνιο 
αίτηµα. Πρόβληµα επίσης υγείας και 
αισθητικής, αποτελεί η παράνοµη 
τοποθέτηση κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας. 
 

11. Τεχνική υποδοµή 
 

Οδικό δίκτυο : 
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες 
δικτύου. Το κεντρικό (οδοί Μ. 
Αλεξάνδρου και Ελ Βενιζέλου) το 
οποίο είναι 3 χλµ και το δευτερεύον 
που είναι 57 χλµ.  
 
 
 

Ολόκληρο το δίκτυο είναι 
ασφαλτοστρωµένο και  σε καλή 
κατάσταση. Αναγκαία κρίνεται η 
περιοδική συντήρηση– ανακατασκευή 
της ασφαλτόστρωσης.  
 
Πεζοδρόµια:  
Η κίνηση των πεζών δυσχεραίνεται  
ή/ και είναι απαγορευτική λόγω της 
κακής κατάστασης των πεζοδροµίων.  
Πιο συγκεκριµένα, το πλάτος των 
περισσότερων από τα υφιστάµενα 
πεζοδροµία είναι 1 έως  1,10 µέτρα, 
και η επιφάνεια αυτή µειώνεται 
σηµαντικά λόγω της ύπαρξης 
διαφόρων εµποδίων όπως 
κλιµακοστάσια κατοικιών, πινακίδες, 
φωτιστικά, δένδρα κλπ. Πιο έντονο 
είναι το πρόβληµα στις περιοχές του 
πρώτου διαµερίσµατος  (κάτω Αγία 
Βαρβάρα) 
 
Για να λειτουργήσει ικανοποιητικά 
ένα πεζοδρόµιο,  πρέπει να έχει 
ελεύθερη επιφάνεια µήκους 1,5 έως 
1,8 µ. και να διαθέτει τις απαραίτητες 
ράµπες πρόσβασης για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις  η αύξηση του πλάτους 
των πεζοδροµίων είναι εφικτή ενώ σε 
άλλες  αυτό που µπορεί άµεσα να 
γίνει είναι ο περιορισµός των 
εµποδίων. 
 
∆ίκτυο ύδρευσης :  
Το δίκτυο καλύπτει ολόκληρο τον 
δήµο χωρίς προβλήµατα. Σε πολλά 
σηµεία όµως χαρακτηρίζεται 
πεπαλαιωµένο - διαβρωµένο και 
χρήζει αντικατάστασης. Φορέας 
διαχείρισης είναι η Ε.Υ.∆.Α.Π. 
 
∆ιαχείριση απορριµµάτων :  
Τα απορρίµµατα συγκεντρώνονται µε 
το σύστηµα της µηχανικής 
αποκοµιδής  καθηµερινά  από όλες τις 
γειτονιές. Τα ογκώδη απορρίµµατα 
(µπάζα, κλαδιά κτλ) συγκεντρώνονται 
µε ανοικτά αυτοκίνητα µετά από 
συνεννόηση.  
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Αποχέτευση ακαθάρτων :  
Το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
καλύπτει το ∆ήµο στο σύνολό του 
χωρίς προβλήµατα  
  
Αποχέτευση όµβριων :  
Το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης 
καλύπτει το ∆ήµο στο σύνολό του. Η 
κατάσταση του δικτύου δεν είναι 
καλή και λόγω της παλαιότητας, 
παρουσιάζονται καθιζήσεις αγωγών, 
σπασίµατα, εναπόθεση φερτών 
υλικών στα φρεάτια. Το δίκτυο είναι  
ασυντήρητο. 
 
Ενέργεια:  
Το δίκτυο ηλεκτρισµού καλύπτει όλο 
το ∆ήµο. Στην µεγαλύτερη έκταση 
του δήµου υπάρχει υπέργεια 
καλωδίωση. Στις κεντρικές 
λεωφόρους έχει γίνει υπογειοποίηση 
του δικτύου. Σηµαντικό πρόβληµα 
αποτελούν οι πυλώνες υψηλής τάσης 
που διαπερνούν την πόλη. 
 
Έχει γίνει η υποδοµή για το φυσικό 
αέριο και υπάρχουν νεόδµητες ή 
ανακατασκευασµένες  οικοδοµές που 
συνδέονται  µε το δίκτυο φυσικού 
αερίου και κάνουν χρήση. ∆εν 
χρησιµοποιούνται εναλλακτικές µορφές  
ενέργειας. 
 

Συµπεράσµατα 

 
Η πόλη της Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται 
σε πλεονεκτική θέση, στους πρόποδες 
του όρους Αιγάλεω. Έχει αξιόλογα 
φυσικά και ιστορικά/ αρχαιολογικά 
στοιχεία. ∆ιαθέτει καλή τεχνική 
υποδοµή και ένα µεγάλο αριθµό 
κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων διοικητικού, κοινωνικού, 
εκπαιδευτικού, πολιτιστικού, αθλητικού,  
ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Υπάρχει 
οικοδοµική δραστηριότητα και η 
ποιότητα των οικοδοµών διαρκώς 
βελτιώνεται. Βασικά είναι µια πόλη 
που βρίσκεται σε πορεία ανάπτυξης.  
 
 
 

Οι ανάγκες που κυριαρχούν σε αυτήν 
την πορεία  είναι η βελτίωση των 
πεζοδροµίων, η δηµιουργία χώρων 
στάθµευσης, η επέκταση των 
κοινόχρηστων και κοινωφελών 
χώρων και η βελτίωση των τεχνικών 
υποδοµών µε τους κλασικούς 
τρόπους αλλά και τη χρήση των νέων 
τεχνολογιών και των εναλλακτικών 
µορφών ενέργειας. 

  

 
 
Αναγκαίες Ενέργειες 
 
1. Αύξηση πλάτους πεζοδροµίων 

µε αντίστοιχη µείωση θέσεων 
στάθµευσης σε οδούς των 
οποίων η πρόταση θα προκύψει 
µετά από µελέτη.  

 

2. Βελτιώσεις των πεζοδροµίων 
(διαµορφώσεις, αφαίρεση 
εµποδίων, νέα φύτευση ) Μετά 
την ακριβή αποτύπωση των 
πεζοδροµίων θα προταθούν για 
βελτίωση τα πλέον προβληµατικά  

   
3. ∆ηµιουργία χώρων 

στάθµευσης στο 1ο ∆ιαµέρισµα  
Χανίων – Ηρακλείου (υπόγειου) 
το 2ο ∆ιαµέρισµα  Βενιζέλου – 
Παλαµά – Πλατή (υπόγειου) την 
Αγία Μαρίνα (υπόγειου) και το 
γήπεδο Ριµινίτικα (υπαίθριου) 

 
4. Αντικατάσταση του δικτύου 

ύδρευσης. 
 
5. Υλοποίηση προγράµµατος 

υδροδότησης πλατειών µέσω 
υπογείων δεξαµενών και 
τροφοδοσίας από γεωτρήσεις, 
για τη σωστή διαχείριση των 
υδάτινων πόρων. 

 
6. Αντικατάσταση του δικτύου 

αυτόµατου ποτίσµατος. 
 
7. Βελτίωση και επέκταση του 

δικτύου αποχέτευσης όµβριων.  
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8. Αισθητική  βελτίωση  των  

δηµοσίων χώρων   µέσω 
υπογειοποίησης  του  
ηλεκτρικού   δικτύου. 

 
♦ Υπογειοποίηση  των  γραµµών  

µεταφοράς  υψηλής  τάσης που 
θα  έχει  αποτέλεσµα   την 
αποµάκρυνση  των  πυλώνων   
και   κατ  επέκταση  την 
αποµάκρυνση  των   εναέριων  
γραµµών (θέµα της  ∆.Ε.Η.).  

 
♦ Υπογειοποίηση  του   δικτύου  

µέσης  και  χαµηλής  τάσης, 
αποµάκρυνση  των  στύλων  και   
αποµάκρυνση  των   εναέριων  
γραµµών  και µετασχηµατιστών  
στο εµπορικό κέντρο της πόλης. 
Κατά προτεραιότητα στις  οδούς 
Χίου, Κρήτης, Αφροδίτης, 
Ηπείρου και σε δεύτερη φάση 
στις οδούς Π.Π. Γερµανού, 
Στέφανου Σαράφη, Ηρακλείου 
και Μαρίνου Αντύπα. 

 
9. Αξιοποίηση των ανανεώσιµων 

πηγών  ενέργειας  για  
εξοικονόµηση  ηλεκτρικής  
ενέργειας Αξιοποίηση της 
φωτοβολταϊκή ηλεκτρικής 
ενέργειας στο 5ο  ∆ηµοτικό, 6ο 
∆ηµοτικό, 7ο ∆ηµοτικό και  το 1ο 
Γυµνάσιο. Με τη χρήση 
φωτοβολταϊκών   µπορούµε  να  
µετατρέψουµε  την  ηλιακή  
ενέργεια  σε  ηλεκτρική   σε 
βιοµηχανικό – οικιακό επίπεδο  
απόδοσης 13–16%. Σε µια  
επιφάνια  περίπου  20 m2   από  
φωτοβολταϊκή  συστοιχία  παράγεται    
ηλεκτρική ενέργεια 8Kwh.  
Εποµένως, θα  έχουµε λιγότερη  
κατανάλωση  στη ∆.Ε.Η.  και  
µερική  αυτονοµία  στα  σχολικά 
κτίρια. 

 
10. Βελτίωση του συστήµατος 

διαχείρισης απορριµµάτων µε 
τη  χρήση υβριδικών οχηµάτων 
για τη µείωση των ρύπων.   

 

11. Βελτίωση της υποδοµής στον 
τοµέα των διοικητικών και 
κοινωνικών εξυπηρετήσεων, 
µε: 

 
♦ Κατασκευή Κέντρου Κοινωνικής 

Πολιτικής και Ενηµέρωσης  στη 
διασταύρωση των οδών 
Βενιζέλου 76  & Λυκούργου 1, 
για τη στέγαση Κέντρου 
Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών, ΚΕΠ, 
Υπηρεσίας Απασχόλησης, ΚΑΠΗ. 

 
♦ Εφαρµογή των νέων 

τεχνολογιών για την άµεση - 
ηλεκτρονική επικοινωνία και 
εξυπηρέτηση των δηµοτών 
(ηλεκτρονικός δήµος) 

 
♦ Κατασκευή νέου ΚΑΠΗ στη 

διασταύρωση των οδών 
Αθανασίου ∆ιάκου & Ματσούκα.  

 
♦ ∆ηµιουργία Κέντρου 

Υποστήριξης της Οικογένειας  
 

 
12. Βελτίωση και επέκταση  της 

υποδοµής για τη φύλαξη, 
προσχολική αγωγή, εκπαίδευση, 
δηµιουργική απασχόληση και 
ψυχαγωγία παιδιών µε: 

 
♦ Κατασκευή Παιδικού Σταθµού  
 
♦ Κατασκευή Νηπιαγωγείου 
 
♦ Ανακατασκευή του κτιρίου του 

Γ΄ Γυµνασίου 
 
♦ ∆ηµιουργία παιδότοπου και 

προτυποποίηση των παιδικών 
χαρών 

 

(τα σηµεία 11 και 12 αναλύονται στο 
κεφάλαιο «Κοινωνική Πολιτική  
Παιδεία, Πολιτισµός Αθλητισµός) 
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13. Βελτίωση και επέκταση  της 

υποδοµής στον τοµέα των 
πολιτισµού: 

  

♦ Ανάπλαση του παλαιού 
εργοστασίου ΒΙΟΧΡΩΜ µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός  πολιτιστικού 
πολυχώρου µε υπερτοπική 
σηµασία: Θα διαθέτει Οργανισµό 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
(Ακαδηµία Τεχνών) µε  σχολές 
ανώτερης βαθµίδας θεάτρου, 
µουσικής, χορού, κινηµατογράφου και 
τηλεόρασης, Συνεδριακό κέντρο,  
εκθεσιακούς χώρους,  παιδότοπο, 
εγκαταστάσεις αναψυχής  και 
πρασίνου.  

 
♦ ∆ηµιουργία Κέντρου για τον 

Πολιτισµό και τους Τσιγγάνους 
(Μπορεί να γίνει στο χώρο της 
Βιοχρώµ). 

 
♦ Κατασκευή υπαίθριου Θεάτρου 

στο παλιό νταµάρι, σε  χώρο 15 
στρεµµάτων µε θέα σε όλο το 
λεκανοπέδιο, µε σκοπό τη 
φιλοξενία κάθε είδους 
πολιτιστικών εκδηλώσεων από 
αρχαίο θέατρο ως µεγάλα 
µουσικά φεστιβάλ. 

 

♦ Αποπεράτωση Κινηµατοθέατρου 
Γ. Ρίτσου. 

 

♦ ∆ηµιουργία Μουσείου Θεάτρου 
Σκιών για την ανάδειξη της 
παράδοσης και ιδιαίτερης 
προσφοράς της πόλης. (Μπορεί 
να γίνει στο χώρο της Βιοχρώµ). 

 
♦ Λειτουργία στο Κέντρο Λόγου και 

Τέχνης «Ανοικτού Πανεπιστηµίου»  
 
 
14. Βελτίωση και επέκταση της 

υποδοµής στον τοµέα του 
αθλητισµού µε: 

 
♦ Επανεξέταση του σχεδιασµού 

και της χωροθέτησης των 
αθλητικών εξυπηρετήσεων 

 
 
 

 
 

♦ Κατασκευή κολυµβητήριου 
 
♦ Ανακατασκευή του γηπέδου 

ποδοσφαίρου στα Ριµινίτικα. 
 
♦ Κατασκευή γηπέδου 8Χ8 στο 

άλσος Ειρήνης  
 
♦ Κατασκευή γηπέδων µπάσκετ 

και βόλεϊ απέναντι από το Λίθο 
(ΟΤ 668,669 ) 

 
♦ Κατασκευή γηπέδου τένις. 
 
♦ Κατασκευή Κέντρου Βαρέων 

Αθληµάτων στη συµβολή των 
οδών Αιόλου και Λεωνίδου 

 
♦ Επισκευή - συντήρηση των 

αθλητικών χώρων 
 
 
15. Μελέτη για τον εντοπισµό και 

την αξιοποίηση χώρων 
διαφήµισης και πληροφόρησης 
(ανακοινώσεις) 

 
 
16. Παρακολούθηση της 

κατάστασης της τεχνικής 
υποδοµής και των αναγκών 
που προκύπτουν µε τη 
χρήση  των  GIS 
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Αστική κινητικότητα 
 
Η  δόµηση των σύγχρονων πόλεων, 
δεν αφήνει περιθώρια για ριζικές 
αλλαγές και µάλιστα άµεσα. Όταν 
υπάρχουν στενοί δρόµοι και 
πεζοδρόµια, όταν λίγα σπίτια 
διαθέτουν  Parking,  ενώ  δεν υπάρχει  
κανένας ιδιωτικός  ή δηµόσιος χώρος 
στάθµευσης αυτοκινήτων, προκύπτουν 
αντικειµενικά προβλήµατα αστικής 
κινητικότητας. Είναι σαφές ότι για να 
δοθούν λύσεις στα προβλήµατα 
αστικής κινητικότητας, απαιτείται 
πολύς χρόνος. Αυτό σηµαίνει ότι 
απαιτείται προγραµµατισµός των 
παρεµβάσεων, παρεµβάσεις µε 
προοπτική και κυρίως παρεµβάσεις 
που  έχουν την υποστήριξη των 
πολιτών. 

Ως σήµερα, στο πλαίσιο εφαρµογής 
κυκλοφοριακής µελέτης, έχουν γίνει 
µονοδροµήσεις, διάνοιξη και 
διαπλάτυνση οδών, ανακατασκευές 
πεζοδροµίων, ποδηλατοδρόµος, 
πεζόδροµοι κ.α  µε σκοπό τη βελτίωση 
της αστικής κινητικότητας. Έχουν 
ξεκινήσει έργα για την αύξηση της 
προσβασιµότητας και ασφάλειας των 
κοινοχρήστων χώρων, για πολλούς 
από τους οποίους προβλέπονται και 
κανονισµοί λειτουργίας. Έχουν 
ξεκινήσει οι διαδικασίες για την 
κατασκευή, σε κοµβικά σηµεία της 
πόλης οργανωµένων δηµοτικών 
χώρων στάθµευσης  αυτοκινήτων κ.α  
 
Με σκοπό  την αστική κινητικότητα, 
εξετάζονται παρακάτω η 
προσβασιµότητα των αστικών  
υποδοµών, η βαδισιµότητα της πόλης,  
οι συνθήκες κυκλοφορίας οι συνθήκες 
στάθµευσης και τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς.  

 

1. Προσβασιµότητα αστικών 
υποδοµών 

 
Οργανωµένοι κοινόχρηστοι χώροι, 
δηµοτικά κτίρια και στάσεις 
λεωφορείων  

 
Η δυνατότητα ανεµπόδιστης και 
ασφαλούς κίνησης και πρόσβασης 
όλων των κατοίκων και ιδιαίτερα των 
ατόµων µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε 
όλες τις λειτουργίες και κοινόχρηστες 
/ κοινωφελείς υποδοµές αποτελεί 
σηµαντική παράµετρο η οποία 
καθορίζει την ποιότητα του αστικού 
περιβάλλοντος και συνεπώς και την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων. Για το 
λόγο αυτό έχουν γίνει προσπάθειες, 
για να γίνει η πόλη φιλική στους 
πολίτες.  Στους περισσότερους 
κοινόχρηστους χώρους και στα 
δηµοτικά οι είσοδοι είναι 
απαλλαγµένοι από σταθερά ή 
προσωρινά εµπόδια, υπάρχει οµαλή 
κλίση και ράµπες. Η χωροθέτηση και η 
αρχιτεκτονική διαµόρφωση των 
στάσεων διευκολύνουν  τη  χρήση 
των µέσων µαζικής µεταφοράς. 
  

2. Βαδισιµότητα, χρήση 
ποδηλάτου 

 
Πεζόδροµοι :  
Οι πεζόδροµοι δεν καταλαµβάνουν 
µεγάλη έκταση και χωροθετούνται σε  
διάφορα σηµεία της πόλης: Στο 1ο 
∆ιαµέρισµα  πεζόδροµοι υπάρχουν  
Σίφνου και Τερψιθέας καθώς και στην 
Κολοκυθά. Στο 2ο ∆ιαµέρισµα  
Κουντουριώτου και Μπουµπουλίνας. 
Στο 4ο ∆ιαµέρισµα Αριστοµένους, 
Ελεούσας, Προβελεγγίου, ∆ιοµήδη 
Κοµνηνού. Αν και είναι καλά 
διαµορφωµένοι, προκύπτουν 
προβλήµατα διαχείρισης που µειώνουν 
τη λειτουργικότητα τους κυρίως λόγω 
κίνησης και στάθµευσης αυτοκινήτων. 
Η δηµιουργία δικτύου πεζοδρόµων 
«περιµετρικά» της πόλης και η σωστή 
διαχείρισή τους θα βοηθούσε τους 
πεζούς να κινηθούν άνετα σε αυτή.  
 
 
Χρήση ποδηλάτου: 
Έχει δηµιουργηθεί ποδηλατοδρόµος 
µήκους 1 χιλιοµ. στο πάρκο Μητέρας.  
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Οι διαµορφώσεις ποδηλατοδρόµων, ή 
τµηµάτων του οδικού δικτύου στα 
οποία είναι δυνατή η κίνηση 
ποδηλάτου µε ασφάλεια δεν έχουν 
ολοκληρωθεί. 
 
∆ρόµοι ήπιας κυκλοφορίας δεν 
υπάρχουν. 
 
 
Πεζοδροµία και διαβάσεις :  
Η κίνηση των πεζών δυσχεραίνεται  
λόγω της κατάστασης των 
πεζοδροµίων. Πιο συγκεκριµένα, το 
πλάτος των περισσότερων 
πεζοδροµίων είναι 1 µ. έως  1.10 µ., 
ενώ η επιφάνεια αυτή µειώνεται 
σηµαντικά λόγω της ύπαρξης 
διαφόρων εµποδίων όπως 
κλιµακοστάσια, πινακίδες, φωτιστικά, 
δένδρα κλπ.  Η δυσλειτουργία των 
υφιστάµενων πεζοδροµίων σε 
συνδυασµό µε την κακή κατάσταση 
του οδοστρώµατος και την συνεχή 
στάθµευση των αυτοκινήτων κατά 
µήκος όλων των δρόµων καθιστά 
πολύ δύσκολη, και πολλές φορές 
επικίνδυνη, την ελεύθερη κίνηση των 
πεζών  και ιδιαίτερα συγκεκριµένων 
οµάδων του πληθυσµού όπως τα 
παιδιά, άτοµα της τρίτης ηλικίας, 
άτοµα που χρησιµοποιούν ή οδηγούν 
οποιουδήποτε τύπου αµαξίδια κλπ.   
 
 

3. Μεταφορές, µετακινήσεις  
 
Μέσα µαζικής µεταφοράς:  
Υπάρχουν λεωφορειακές γραµµές  
που καλύπτουν  όλο το ∆ήµο και τον 
συνδέουν µε την Αθήνα, τον Πειραιά, 
τους δήµους της ∆υτικής Αθήνας, το 
Αττικό Νοσοκοµείο και τους 
κοντινούς  σταθµούς του µετρό. Το 
µετρό επεκτείνεται  σύντοµα και στην 
Αγία Βαρβάρα. Οι νέοι σταθµοί θα 
βρίσκονται στην περιοχή της Αγίας 
Μαρίνας και στην πλατεία Παναγίας 
Ελεούσας.  
 
 
 
 

 
 
Συνθήκες κυκλοφορίας:  
Η πόλη διασχίζεται  από δύο 
µεγάλους οδικούς άξονες, την 
Ελευθερίου Βενιζέλου και την 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, που διαµέσου 
της Ιεράς Οδού συνδέουν την Αγία 
Βαρβάρα, µε το βασικό οδικό δίκτυο 
της πρωτεύουσας. Υπάρχουν επίσης 
άλλοι δύο µεγάλοι δρόµοι µε µεγάλη 
ροή αυτοκινήτων. Η Χανίων στην 
είσοδο από τον Κορυδαλλό και η 
Σίφνου από την οποία διέρχονται 
πολλά φορτηγά  που κινούνται από 
το Αιγάλεω προς την Ιερά οδό µέσω 
της οδού Ορυζοµύλλων. Ο 
κυκλοφοριακός φόρτος αυτών των 
τεσσάρων  αρτηριών επηρεάζει 
συνολικά την κυκλοφορία µέσα στην 
πόλη. Συµπερασµατικά υπάρχει 
αυξηµένη κυκλοφοριακή κίνηση στο 
εσωτερικό του ∆ήµου που  οφείλεται  
σε αυτή τη διαµπερή κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων αλλά και στην έλλειψη 
χώρων στάθµευσης. 
 
 
Συνθήκες στάθµευσης: 
Η σηµαντική έλλειψη οργανωµένων 
χώρων στάθµευσης, οδηγεί στην 
εκτεταµένη στάθµευση των 
αυτοκινήτων κατά µήκος αρκετών 
οδών µε αποτέλεσµα την 
υπερφόρτωση των στενών δρόµων 
και τη µείωση της κυκλοφοριακής 
ικανότητας του οδικού δικτύου. 
Ιδιαίτερο πρόβληµα, σύµφωνα µε 
στοιχεία κυκλοφοριακής µελέτης  
υπάρχει  σε δύο τοµείς του 4ου 
∆ιαµερίσµατος που είναι οι πλέον 
πυκνοδοµηµένοι συγκριτικά µε τους 
υπόλοιπους. Για τον περιορισµό των  
αναγκών που διαρκώς µεγαλώνουν 
και τη µερική αντιµετώπιση του 
προβλήµατος έχει προγραµµατιστεί η  
χώρων parking κοντά στους υπό 
κατασκευή σταθµούς του µετρό.  
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Συµπεράσµατα  

Έχουν γίνει προσπάθειες για να 
υπάρχει προσβασιµότητα στους 
κοινόχρηστους χώρους και τις 
υπηρεσίες,  δυνατότητα ευχάριστης 
και ασφαλούς µετακίνησης των 
πεζών, δυνατότητα  χρήσης του 
ποδηλάτου, καλής κυκλοφορίας των 
αυτοκινήτων, επάρκειας  χώρων 
στάθµευσης και για ότι άλλο 
απαιτείται για να είναι  η πόλη φιλική 
στους πολίτες. Οι δράσεις που 
αναπτύχθηκαν   είναι πρωτοποριακές 
αλλά ακόµα βρισκόµαστε στην αρχή 
σε σχέση µε τους στόχους και το 
επιθυµητό αποτέλεσµα . 

 
Αναγκαίες ενέργειες 
 
1. ∆ηµιουργία ενός δικτύου 

πεζοδρόµων. ∆ίκτυο σηµαίνει 
πεζοδροµήσεις που δεν 
τερµατίζονται πάνω σε δρόµους 
αυξηµένης κυκλοφορίας. Αν και 
είναι αναπόφευκτη η διασταύρωση 
της κυκλοφορίας των οχηµάτων 
µε τις πορείες των πεζών, οι 
πεζοδροµήσεις µπορούν να δίνουν 
αίσθηση της συνέχειας αν ο 
σχεδιασµός τους εντάσσεται στη 
λογική µιας κυκλοφορικής 
µελέτης  που λαµβάνει υπόψη τις 
λειτουργίες της πόλης. Το 
προτεινόµενο δίκτυο θα συνδέεται 
µε τους χώρους πρασίνου και 
αναψυχής. Θα δίνει δυνατότητα 
εναλλακτικών διαδροµών µέσα 
στην πόλη. Επιπλέον, µέσω της 
φύτευσης των πεζοδρόµων, θα 
συµβάλει στην αύξηση του 
αστικού πρασίνου στις περιοχές 
που υστερούν σε πράσινο.  Άµεσα 
είναι εφικτή η πεζοδρόµηση των 
οδών: Γληνού, Μακρυγιάννη 
µεταξύ Τερψιθέας και Θράκης,  
Προβελεγγίου, Κρήνης µεταξύ 
Αγίας Βαρβάρας και Ερυµάνθου, 
Ιπποκράτους, Αριστοτέλους, 
Βεάκη, Βόλου καθώς επίσης του 
χώρου πλάι στην παιδική χαρά 
στη Βαλαωρίτου και αυτού που θα 
προκύψει από τη διάνοιξη των 
οδών Μπουµπουλίνας, Μήλου και 
Καλαντζάκου.  

 
2. Παράλληλα µε το δίκτυο 

πεζοδρόµων  προτείνεται η 
δηµιουργία ενός δικτύου 
ποδηλατοδρόµων µέσα από 
κατασκευές ή διαµορφώσεις 
τµηµάτων των πεζοδρόµων και 
των δρόµων. Η λογική είναι η 
ίδια. Τα δύο δίκτυα  έχουν 
λειτουργική αξία γιατί βελτιώνουν 
την αστική κινητικότητα, 
περιβαλλοντική γιατί αυξάνονται 
οι ανοικτοί χώροι και το πράσινο 
αλλά και αισθητική γιατί  
αναδεικνύουν τα πλεονεκτήµατα 
της Αγίας Βαρβάρας που διαθέτει 
δάσος, µεγάλα άλση πολιτιστικούς 
και αθλητικούς χώρους 
περιµετρικά της πόλης. 

 

3. Μελέτη κανονισµών λειτουργίας 
των πεζοδρόµων  ώστε να 
εξασφαλίζονται διαδροµές χωρίς 
αυτοκίνητα και  παράλληλα η 
δυνατότητα στάθµευσης των 
κατοίκων και διέλευσης οχηµάτων 
εκτάκτου ανάγκης. 

 

4. Εκσυγχρονισµός των στάσεων.  
 

5. Επικαιροποίηση της 
κυκλοφοριακής µελέτης µε 
βάση τις σηµερινές ανάγκες και 
την πρόβλεψη των αναγκών που 
θα δηµιουργηθούν όταν µπει σε 
λειτουργία η γραµµή του µετρό. 

 
6. Απαγόρευση της διέλευσης 

Βαρέων οχηµάτων από τις 
οδικούς άξονες  Ελευθερίου 
Βενιζέλου, Αλεξάνδρου, Χανίων, 
και κυρίως Σίφνου. 

 

7. Έλεγχος της στάθµευσης στις  
λεωφόρους Ελ. Βενιζέλου και Μ. 
Αλεξάνδρου 

 

8. Κατασκευή  υπόγειων χώρων  
στάθµευσης στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής, στα 
οικόπεδα πλάι στο ∆ηµαρχείο και 
στο σταθµό του Μετρό. Επίσης 
κατασκευή  υπαίθριου χώρου 
στάθµευσης στο γήπεδο στα 
Ριµινίτικα. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΥΓΕΙΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
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ΥΓΕΙΑ 

 
 
 

Υγεία στο αστικό περιβάλλον 
 

1. Επιβλαβείς παράγοντες  
 
Υπάρχουν παράγοντες που 
επηρεάζουν τη δηµόσια υγεία  οι 
οποίοι δεν έχουν άµεση σχέση µε το 
αστικό-οικιστικό περιβάλλον, έχουν 
όµως σχέση µε τον τρόπο ζωής των 
πολιτών. Ο ∆ήµος παρέχει 
πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας 
εποµένως καλείται να συµβάλλει στην 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τον τρόπο ζωής και γιο το 
λόγο αυτό αναφέρονται αυτοί οι 
παράγοντες. 
 
Από το Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών 
Υγείας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών εκπονήθηκε 
µελέτη µε αντικείµενο την αξιολόγηση 
της υγείας του ελληνικού πληθυσµού, 
έτσι όπως καταγράφεται µε βάση τους 

 

 
 
δηµογραφικούς δείκτες, τους δείκτες 
θνησιµότητας και νοσηρότητας, τους 
παράγοντες κινδύνου και την ποιότητα 
ζωής που σχετίζεται µε την υγεία και 
εκφράζεται µε τη σωµατική, ψυχική 
και κοινωνική ευεξία. 
 
H µείωση της γεννητικότητας, σε 
συνδυασµό µε την επιµήκυνση της 
διάρκειας ζωής, έχουν ως αποτέλεσµα 
τη δηµογραφική γήρανση του 
ελληνικού πληθυσµού.  Ο αριθµός των 
ατόµων ηλικίας ως 14 ετών µειώνεται 
σταθερά  ενώ αντίθετα το ποσοστό 
του πληθυσµού µε ηλικία άνω των 65 
ετών παρουσιάζει βαθµιαία αύξηση. 
Αυτή η εξέλιξη προβλέπεται ότι θα 
οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης και 
χρήσης των υπηρεσιών υγείας, λόγω 
των αυξηµένων αναγκών των 
ηλικιωµένων ατόµων, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά σε νοσήµατα φθοράς και  
χρόνια προβλήµατα.  

∆ΕΙΚΤΕΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

25%

48%

7%
5% παθήσεις

αναπνευστικού
συστήµατος

παθήσεις
κυκλοφορικού
συστήµατος

νεοπλάσµατα

θάνατοι από
τραύµατα και
δηλητηριάσεις

 
 
Η έρευνα δείχνει ότι οι άνδρες εµφανίζουν πολύ υψηλότερο δείκτη θνησιµότητας 
από κακοήθη νεοπλάσµατα, σε σύγκριση µε τις γυναίκες, λόγω της µεγάλης 
συχνότητας των νεοπλασµάτων του αναπνευστικού συστήµατος εξ’ αιτίας του 
καπνίσµατος. Στις γυναίκες, τα νεοπλάσµατα του µαστού αποτελούν την πρώτη 
αιτία θανάτου και ακολουθούν τα νεοπλάσµατα του αναπνευστικού συστήµατος.  
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Πίνακας 2 

Συχνότητα χρόνιων νοσηµάτων, συνολικά και κατά φύλο 

Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
 

ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ∆ΡΕΣ 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 
Αρτηριακή υπέρταση  16,0% 14,5% 17,4% 
Υπερχοληστερολαιµία 9,1% 6,6% 11,3% 
Οστεοαρθρίτιδα ισχίου ή 
γόνατος 

6,1% 2,7% 9,2% 

Σακχαρώδης διαβήτης 6,0% 5,0% 6,9% 
Αγχώδεις διαταραχές 4,0% 1,9% 5,9% 
Καρδιακή ανεπάρκεια 3,1% 3,1% 3,1% 

 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 2  το 
35% του πληθυσµού πάσχει από ένα 
χρόνιο νόσηµα. Προηγείται σε 
συχνότητα η αρτηριακή υπέρταση  και  

 

ακολουθούν η υπερχοληστερολαιµία,  
οι αρθρίτιδες, ο σακχαρώδης 
διαβήτης, οι αγχώδεις διαταραχές και 
η καρδιακή ανεπάρκεια.  

 

Πίνακας 3 

Ποσοστό θανάτων που αποδίδεται στους κύριους παράγοντες κινδύνου 
Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 
Αρτηριακή υπέρταση 25,0% 
Κάπνισµα 19,3% 
Υψηλή χοληστερόλη  11,6% 
Υψηλός ∆είκτης Μάζας Σώµατος 8,3% 
Καθιστική ζωή  5,0% 

 

Το κάπνισµα στην Ελλάδα παραµένει 
σε υψηλά επίπεδα αφού το 40% των 
ενηλίκων είναι καπνιστές. Το 19,3% 
των θανάτων οφείλεται στο κάπνισµα. 
Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί και το 
παθητικό κάπνισµα. 

Το ποσοστό των παχύσαρκων στον 
ελληνικό πληθυσµό το 2006 ήταν, 
16,4%.  Αν συνυπολογιστούν και οι 
υπέρβαροι, το ποσοστό µε µη 
φυσιολογικό βάρος ανέρχεται στο 
57,7%, γεγονός που κατατάσσει τη 
χώρα  στη 2η χειρότερη θέση στην 
Ευρώπη.  
 

Τα σηµαντικότερα προβλήµατα υγείας 
των ανεπτυγµένων χωρών, στις 
οποίες ανήκει και η Ελλάδα, 
συσχετίζονται αιτιολογικά µε τον 
τρόπο ζωής, το φυσικό και κοινωνικό 
περιβάλλον.  

Τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, έχουν ως 
βασικούς παράγοντες κινδύνου την 
κακή διατροφή, την έλλειψη 
σωµατικής άσκησης, την παχυσαρκία 
και το κάπνισµα, παράγοντες που είναι 
άµεσα συνδεδεµένοι µε τις 
καθηµερινές συνήθειες.   
 
Η ενηµέρωση για τις συνέπειες της 
κακής διατροφής, της έλλειψης 
σωµατικής άσκησης, της παχυσαρκίας 
και του καπνίσµατος είναι αναγκαία 
και για τους πολίτες της  Αγίας 
Βαρβάρας.  
 
Άλλωστε, στους πίνακες που αφορούν 
στα αποτελέσµατα των προληπτικών 
ελέγχων στην Αγία Βαρβάρα οι 
συνέπειες αυτών των προβληµάτων 
είναι εµφανείς. 
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2. ∆οµές υγείας στην Αγία 

Βαρβάρα και την ευρύτερη 
περιοχή: 

 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:  
Στα όρια του ∆ήµου λειτουργεί το 
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο 
∆υτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα». 
Σε όµορους δήµους λειτουργούν: το 
Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο 
Νίκαιας,  το  Γενικό  Πανεπιστηµιακό  
 

 

 
 
 
Νοσοκοµείο «Αττικό», το Ψυχιατρικό 
Νοσοκοµείο Αττικής «∆αφνί», το 
Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Αττικής 
«∆ροµοκαϊτειο» και το  παράρτηµα 
του Ελληνικού Κέντρου Ψυχικής 
Υγιεινής και Ερευνών  
 

 
Στους πίνακες που ακολουθούν  
περιγράφονται συνοπτικά οι υπηρεσίες 
που παρέχουν. 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ«Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» 

Πανεπιστηµιακές 
Κλινικές 

Χειρουργικές 

Κλινικές 

Εξωτερικά Ιατρεία: Εργαστήρια 

Παθολογική  
Νεφρολογική 
Καρδιολογική 
 

Γενική Χειρουργική  
Ουρολογική 
Οφθαλµολογική 
Ω.Ρ.Λ  
 
 
 

 

Παθολογικά  
Γαστρεντερολογικά  
Υπερτασικό 
Ενδοκρινολογικό 
Ηπατολογικό 
Νεφρολογικό 
Ουρολογικό 
Καρδιολογικά  
Παιδιατρικά  
∆ερµατολογικά 
Οφθαλµολογικά 
Ω.Ρ.Λ 
Οδοντιατρικό 
Χειρουργικά  
Ψυχιατρικό 
Ακτινολογικό 

Βιοχηµικό 
Οροδιαγνωστικό 
Αιµατολογικό 
Ηπατολογικό 
Aids 
PCR 
 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  
ΑΤΤΙΚΟ 

 

Πανεπιστηµιακές 
Κλινικές Χειρουργικές 

Κλινικές 

Εξωτερικά  
Ιατρεία:  

Εργαστήρια Άλλα 
τµήµατα 

Παθολογική  
Προπαιδευτική 
Παθολογική  
Πνευµονολογική  
Καρδιολογική 
Γυναικ.Μαιευτική  
Παιδιατρική  
Ορθοπεδική 
∆ερµατολογική  
Οφθαλµολογική 
ΩΡΛ  
Ψυχιατρική 

Γενική Χειρουργική  
Αγγειοχειρουργική  
Γυναικολογία  
Ω.Ρ.Λ  
Ορθοπεδική 
Καρδιοχειρουργική- 
Θωρακοχειρουργική 

Παθολογικά  
Γαστρεντερολογικά  
Πνευµονολογικά  
Καρδιολογικά  
Γυναικ. Μαιευτικά  
Παιδιατρικά  
Ορθοπεδικά 
∆ερµατολογικά 
Οφθαλµολογικά 
ΩΡΛ  
Χειρουργικά  
Αγγειοχειρουργικά 

Μικροβιολογικό 
Βιοχηµικό 
Αιµατολογικό 
Ακτινοδιαγνωστικό 
Αξονικής τοµογρ 
Παθολ/ατοµικό 
Κυτταρολογικό 
Ανοσολογίας 
Πυρηνικής Ιατρικής 
Φαρµακευτικό 
(όλα) 

Φυσικής 
Ιατρικής 
Αποκατά-
στασης 
 
∆ιατροφής  
 
Κοινωνική 
Υπηρεσία 

 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Εµφραγµάτων, Καρδιοχειρουργική,  Εξωσωµατικής Γονιµοποίησης, 
Νεογνολογική 
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ΓΕΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» 

 

Πανεπιστηµιακές 
κλινικές 

 
Χειρουργικές 

Κλινικές 

 

Εξωτερικά Ιατρεία: Εργαστήρια 

Παθολογική  
Γαστροεντορολογική 
Νεφρολογική 
Ενδοκρινολογική 
Πνευµονολογική  
Καρδιολογική 
Γυναικολογική 
Νεογνολογική  
Παιδιατρική  
Ορθοπεδική 
Οφθαλµολογική 
Ω.Ρ.Λ. 
Νευρολογική 
Ψυχιατρική  

Γενική Χειρουργική  
Ουρολογική 
Καρδιοχειρουργική 
Θωρακοχειρουργική 
Αγγειοχειρουργική  
Γυναικολογική 
Μαιευτική  
Παιδοχειρουργική 
Ορθοπεδική  
Οφθαλµολογική 
Ω.Ρ.Λ.  
Οδοντιατρική 
Νευροχειρουργική 
 

Παθολογικά  
Γαστρεντερολογικά  
Πνευµονολογικά  
Καρδιολογικά  
Γυναικ/µαιευτικά  
Παιδιατρικά  
Ορθοπεδικά 
∆ερµατολογικά 
Οφθαλµολογικά 
Ω.Ρ.Λ. 
Χειρουργικά  
Αγγειοχειρουργικά 

Μικροβιολογικό 
Βιοχηµικό 
Αιµατολογικό 
Αιµοδοσίας 
Ακτινοδιαγνωστικό 
Αξονικής τοµογρ 
Παθολ/ανατοµικό 
Κυτταρολογικό 
Ανοσολογίας 
Πυρηνικής Ιατρικής 
Φαρµακευτικό 

 
Μονάδες 
Εντατικής Θεραπείας,  Ανάνηψης,  Εµφραγµάτων, Αιµοδυναµικού, Μεσογειακής αναιµίας, Τεχνητού 
νεφρού, Αντιφυµατική, ΣΦΠ Κάθαρσης, Εξωσωµατική Γονιµοποίηση, Aids, 
 

 
 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

«∆ΑΦΝΙ» 
 

Πρωτοβάθµια  
φροντίδα υγείας 

∆ευτεροβάθµια 
φροντίδα υγείας 
 

Οικοτροφεία, Ξενώνες, 
∆ιαµερίσµατα 

Σχολές 

 
Mέσω εξωτερικών ιατρείων και 
των κέντρων ψυχικής 
υγείας: 
 

♦ Στο Περιστέρι  
Τµήµα Ενηλίκων  
Τµήµα Παιδιών  
Ψυχοµετρικό Εργαστήριο  
Πρόγραµµα Ηµερήσιας 
Φροντίδας  
Κοινωνική Λέσχη Ασθενών  
Ψυχοθεραπευτικές Οµάδες  

♦ Στους Αγίους    
      Αναργύρους 
♦ Στην Αθήνα 
 
 

 
Mέσω Νοσηλείας 
των ψυχικά 
πασχόντων στις 
κλινικές του 
Νοσοκοµείου.  
 

 
Για την  κοινωνική 
επανένταξη των ασθενών 
που δεν διαθέτουν το 
κατάλληλο υποστηρικτικό 
περιβάλλον. Μεταξύ 
άλλων λειτουργεί και 
ξενώνας στην Αγία 
Βαρβάρα µε 9 ασθενείς 
 

 
∆ιετής Σχολή 
Βοηθών 
Νοσηλευτών 
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ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "∆ΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ“ 

 
Πρωτοβάθµια φροντίδα 

υγείας 
∆ευτεροβάθµια 
φροντίδα υγείας 

 

Οικοτροφεία, 
Ξενώνες, 

∆ιαµερίσµατα 

Σχολές 

Mέσω εξωτερικών ιατρείων 
και των κέντρων ψυχικής 
υγείας. 
♦ Κορυδαλλός 
♦ Αθήνα 

Mέσω Νοσηλείας των 
ψυχικά πασχόντων 
στις κλινικές του 
Νοσοκοµείου.  
 

Όπου πραγµατοποιείται 
η κοινωνική επανένταξη 
των ασθενών που δεν 
διαθέτουν το κατάλληλο 
υποστηρικτικό 
περιβάλλον. 
 
 

∆ιετής Σχολή 
Βοηθών 
Νοσηλευτών 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Με την εποπτεία του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
 

Ιατροπαιδαγωγικές 
Υπηρεσίες  Μονάδες 

Εφήβων 
 

Υπηρεσία 
Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής 

Μονάδα Ηµερήσιας 
Περίθαλψης 

Άλλες υπηρεσίες 

Συµβουλευτική παρέµβαση 
και θεραπευτική 
παρακολούθηση του 
παιδιού, του εφήβου και της 
οικογένειας, βραχείας ή 
µακράς διαρκείας. 
 
♦ Ατοµική θεραπεία 
♦ Οµαδική θεραπεία 
♦ Οικογενειακή θεραπεία 
 

♦ Συµβουλευτικό-
Ψυχιατρικό Τµήµα 
Ενηλίκων 

♦ Μονάδα 
Ψυχοθεραπείας 
Συστηµικής 
Προσέγγισης 

 

♦ Υπηρεσία 
Επαγγελµατικής    
Εκπαίδευσης και 
Αποκατάστασης 

 

Προστατευµένο 
Εργαστήριο µε τη 
µορφή «Φτιάχτο µαζί 
µας» 

 
Ξενώνας 
 

Κέντρο 
Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης 
(ΚΕΚ/ΚΨΥ) 

 

 
Αν τα παραπάνω Νοσοκοµεία 
λειτουργούσαν µε βάση τις σύγχρονες 
προδιαγραφές,  οι ανάγκες της 
περιοχής καλύπτονται σχεδόν στο 
σύνολό τους.  Όµως οι ∆ήµοι της 
∆υτικής Αθήνας έχουν διαπιστώσει ότι, 
τα περισσότερα  Νοσοκοµεία 
υπολείπονται σε υποδοµές και 
εξοπλισµό, το Γενικό Νοµαρχιακό 
Νοσοκοµείο σε κλινικές και 
εργαστήρια και όλα σε προσωπικό. 
 
 
ΙΑΤΡΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Α.  
 
Στα όρια του ∆ήµου λειτουργούν 
επίσης,  δύο δοµές του Ι.Κ.Α. Στην 

πρώτη υπάρχουν οι ειδικότητες του 
παθολόγου, καρδιολόγου, παιδιάτρου, 
ορθοπεδικού, πνευµονολόγου, 
ρευµατολόγου, ψυχιάτρου, 
οδοντιάτρου, δερµατολόγου, 
ουρολόγου και οφθαλµιάτρου.           
∆εν υπάρχουν ειδικότητες 
νευρολόγου, ωτορινολαρυγγολόγου 
και γυναικολόγου. Επίσης  δεν 
υπάρχουν ακτινοδιαγνωστικά, 
αιµατολογικά,  µικροβιολογικά, 
κυτταρολογικά και βιοχηµικά εργαστήρια 
Στις περιπτώσεις που απαιτείται 
εξέταση στα παραπάνω ιατρεία και 
εργαστήρια οι ασφαλισµένοι 
εξυπηρετούνται από το Ι.Κ.Α. 
Κορυδαλλού και Νίκαιας. Στη δεύτερη 
δοµή λειτουργούν τρία τµήµατα:
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Το τµήµα µάνας και παιδιού, όπου 
γίνονται εµβολιασµοί σε παιδιά  και 
εφήβους ως 18 ετών και παρέχονται 
φάρµακα κι άδειες σε εγκύους 
(γυναικολόγος υπάρχει µόνο για τέστ 
ΠΑΠ). Το  τµήµα φυσικοθεραπείας και 
το τµήµα οδοντοπροσθετικής για 
ενήλικες. Στην Αγία Βαρβάρα δεν 
υπάρχουν διοικητικές υπηρεσίες του 
ΙΚΑ. Οι δοµές του Ι.Κ.Α. θεωρούνται 
ανεπαρκείς. Οι ασφαλισµένοι της 
Αγίας Βαρβάρας υποχρεώνονται σε 
συχνές µετακινήσεις σε όµορους 
δήµους και αυτό για κάποιες 
πληθυσµιακές οµάδες (ηλικιωµένοι, 
ΑΜΕΑ) σηµαίνει µεγάλη  ταλαιπωρία.  
 
Γ. ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ:  
 
Το Κέντρο απευθύνεται σε παιδιά και 
εφήβους µέχρι 18 ετών που είναι 
ανασφάλιστα. Στις υπηρεσίες του 
περιλαµβάνονται ο έλεγχος βιβλιαρίων 
υγείας, οι εµβολιασµοί στο χώρο του 
Κέντρου και διεξαγωγή αντιφυµατικού 
εµβολιασµού σε παιδιά της Α΄ 
∆ηµοτικού στις σχολικές µονάδες. Στο 
Ι.Α.Κ. Αγίας Βαρβάρας υπάρχει 
εξοπλισµένο οδοντοστοµατολογικό 
ιατρείο για τις βασικές προληπτικές 
οδοντιατρικές πράξεις, το οποίο δεν 
λειτουργεί γιατί δεν υπάρχει 
οδοντίατρος. Επίσης η παρουσία 
παιδιάτρου µία φορά την εβδοµάδα 
δεν αρκεί για να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες του ∆ήµου. 
 
3. Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

από το ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας 
 
Υπηρεσίες πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας παρέχουν όλα τα Νοσοκοµεία 
στο πλαίσιο λειτουργίας ειδικών 
υπηρεσιών ή προγραµµάτων τους. 
Επίσης,  παρέχει και ο ∆ήµος Αγίας 
Βαρβάρας. 
 
Από το ∆ήµο υλοποιούνται δράσεις 
πρόληψης και αγωγής υγείας µέσω 
των κοινωνικών υπηρεσιών του 
∆ήµου, µε σκοπό την προστασία και 
προαγωγή της υγείας των κατοίκων.  

 
 
Μέσα από αυτές τις δράσεις 
επιδιώκεται: 
 

♦ Η δηµιουργία ενός συστήµατος 
άµεσης επικοινωνίας µε τους 
κατοίκους 

 
♦ Η σωστή ενηµέρωση και 

εκπαίδευση  των κατοίκων  που 
οδηγεί στην πρόληψη και σωστή 
αντιµετώπιση των προβληµάτων 
υγείας  

 
♦ Η ευαισθητοποίηση σε θέµατα 

υγείας που σχετίζονται µε τον 
τρόπο ζωής και την έγκαιρη 
διάγνωση. 

 

Οι δράσεις εστιάζονται στις 
πληθυσµιακές οµάδες των παιδιών και 
των ηλικιωµένων. Σε µικρότερη 
έκταση πραγµατοποιούνται δράσεις 
και για άλλες πληθυσµιακές οµάδες ή 
δράσεις  που απευθύνονται στο 
σύνολο του πληθυσµού.  Η υλοποίηση 
γίνεται µέσω δικτύου υπηρεσιών του 
∆ήµου, του ∆ηµοτικού Ν.Π.∆.∆ 
«Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης» 
συνεργαζόµενων φορέων υγείας και 
εθελοντών επιστηµόνων της πόλης, µε 
την εποπτεία της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. 
 

Οι δράσεις υλοποιούνται τα τελευταία 
12 χρόνια,  κάθε χρόνο. Σχεδιάζονται 
µε βάση τις ανάγκες των πολιτών και 
την εµπειρία και τις δυνατότητες των 
φορέων του δικτύου.  
 
Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στους 
πίνακες είναι ενδεικτικά, καθώς 
αφορούν τις δράσεις και τα 
αποτελέσµατα µιας περιόδου και 
συγκεκριµένα της περιόδου 
Σεπτέµβριος 2006 - Σεπτέµβριος 
2007. 
 
Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται 
συνοπτικά οι δράσεις που αναπτύσσει 
για την υγεία ο ∆ήµος µέσα από τις 
κοινωνικές του υπηρεσίες.  
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Πίνακας 4  Πρωτοβάθµια φροντίδα  υγείας σε διάφορες κοινωνικές οµάδες  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2006-2007 
 

Κοινωνική Οµάδα Υπηρεσία ∆ράση 

Παιδιά προσχολικής 
αγωγής και δηµοτικού 
σχολείου 

Κοινωνική Υπηρεσία  ♦ Συµβουλευτική οικογένειας 
♦ Oµάδες Γονέων 
♦ Ενηµερωτικές συναντήσεις µε    
      γονείς 

♦ Παρακολούθηση ψυχικής και  
   πνευµατικής ανάπτυξης 

♦ Προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι 
♦ Λογοθεραπεία  

Έφηβοι Κοινωνική Υπηρεσία ♦ Συµβουλευτική οικογένειας 
♦ Ενηµέρωση και Συµβουλευτική 

εφήβων 

Ηλικιωµένοι  Κέντρο Φιλίας και 
Αλληλεγγύης 

♦ Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση  
      και εκπαίδευση 

♦ Συνταγογράφηση 
♦ Νοσηλευτικές πράξεις  
♦ Προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι 
♦ Εµβολιασµοί 

Γυναίκες  Κέντρο Φιλίας και 
Αλληλεγγύης 

♦ Ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση και  
εκπαίδευση 

♦ Προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι 

Άποροι- ανασφάλιστοι  ♦ Εµβολιασµοί  

Άτοµα µε µεσογειακή 
αναιµία 

Γενικός πληθυσµός 

Τράπεζα Αίµατος ♦ Αιµοληψία 
♦ ∆ιαχείριση αποθεµάτων : διάθεση 

σε αιµοδότες, πολίτες που δεν 
έχουν άλλη δυνατότητα, άτοµα µε 
µεσογειακή αναιµία) 

Εργαζόµενοι στο ∆ήµο Κοινωνική Υπηρεσία 

Ιατρείο Εργασίας 

♦ Προληπτικοί ιατρικοί έλεγχοι 
♦ Εµβολιασµοί 

 
Το πρόγραµµα πρόληψης και αγωγής 
υγείας για παιδιά και εφήβους, 
υλοποιείται  κάθε χρόνο από το 1995. 
Περιλαµβάνει προληπτικούς ελέγχους 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
δηµοτικού σχολείου. Το είδος και η 
συχνότητα των ελέγχων επιλέγεται µε 
βάση την ηλικία και τα πιθανά 
προβλήµατα στη σωµατική πνευµατική 
και ψυχική  ανάπτυξη των παιδιών 
καθώς και τα επιδηµιολογικά στοιχεία. 
Στα παιδιά του λυκείου 
πραγµατοποιούνται ενηµερωτικές 
συζητήσεις για θέµατα που 
ενδιαφέρουν τους εφήβους (πχ Aids, 
σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα). 

Το πρόγραµµα πρόληψης και αγωγής 
υγείας που υλοποιείται στα σχολεία,  
είναι πρωτοβουλία του δήµου και   δεν 
επιχορηγείται από την Πολιτεία. Η 
υλοποίηση του είναι δυνατή χάρις 
στην πολύχρονη συνεργασία ∆ήµου µε 
τη Β΄ ∆ιοικητική Υγειονοµική 
Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, το 
Ιατροκοινωνικό Κέντρο Αγίας 
Βαρβάρας, το Γενικό Νοµαρχιακό 
Νοσοκοµείο ∆υτικής Αθήνας, το Αττικό 
Νοσοκοµείο, εθελοντές γιατρούς και 
βέβαια, τις σχολικές µονάδες Αγίας 
Βαρβάρας και τις αρµόδιες ∆/νσεις 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης.  



 29 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΥΓΕΙΑ 

 
Οι προληπτικοί έλεγχοι γίνονται στις 
εγκαταστάσεις των Νοσοκοµείων και 
του Ιατροκοινωνικού Κέντρου Αγίας 
Βαρβάρας. Η µεταφορά των µαθητών 
γίνεται µε αυτοκίνητο του δήµου, 
συνοδεία µελών της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και δασκάλων, µε τη 
σύµφωνη γνώµη των γονιών. 
 
Την περίοδο 2006-2007 συµµετείχαν 
στους προληπτικούς ελέγχους 1.046 
παιδιά δηλαδή το 57,2% αυτών που 
φοιτούσαν στα δηµοτικά σχολεία της 
πόλης και ελέγχθηκαν 1.163 βιβλιάρια 
υγείας, δηλαδή το 71,1% του 
συνόλου. Στις ενηµερωτικές 
συζητήσεις για τους έφηβους 
συµµετείχαν 70 παιδιά της  Α΄ Λυκείου.  
 
Από τους προληπτικούς ελέγχους 
διαπιστώθηκαν τα εξής: 
 
Το 57,2% των παιδιών παιδικών 
σταθµών  που συµµετείχαν στον 
οδοντιατρικό έλεγχο αντιµετωπίζει 
οδοντιατρικό πρόβληµα. Το 79,3% 
των παιδιών της Στ’ δηµοτικού 
χρειάζονται οδοντιατρική αγωγή, 
52,5% χρειάζονται ορθοδοντική 
θεραπεία και 45,3% είναι αναγκαίο 
να επισκεφθούν οδοντίατρο. 
  
Το 56,6% των παιδιών της Β΄ 
∆ηµοτικού που συµµετείχαν στον 
οφθαλµολογικό έλεγχο αντιµετωπίζει 
οφθαλµολογικό πρόβληµα και 20,8% 
αντιµετωπίζει ωτορινολαρυγγολογικό 
πρόβληµα.  
 
 
 
 
 
 

 
Το 47,9% των παιδιών Γ΄ ∆ηµοτικού 
που συµµετείχαν στον ορθοπεδικό 
έλεγχο χρήζουν ιατρικής 
παρακολούθησης.   
  
Το 29,5% των παιδιών ∆΄ ∆ηµοτικού 
που συµµετείχαν στον έλεγχο 
παχυσαρκίας  θεωρούνται υπέρβαρα 
και το 14,3% παχύσαρκα. 
  
Από τον έλεγχο 1.163 βιβλιάριων 
υγείας διαπιστώθηκαν 2.029 ελλείψεις 
εµβολίων σε παιδιά ηλικίας 6 – 12 
ετών.  
 
Μεγαλύτερες ελλείψεις διαπιστώθηκαν 
στο εµβόλιο της ανεµοβλογιάς 
(51,1%), ηπατίτιδας Α (46,9%) και 
µηνιγγίτιδας (26,4%). 
 
Τα αποτελέσµατα των προληπτικών 
ελέγχων, επιβεβαιώνουν τις 
διαπιστώσεις ερευνών σε εθνικό 
επίπεδο, που έχουν  διεξαχθεί  από 
επίσηµους φορείς υγείας δηλαδή  
κακή διατροφή, έλλειψη άσκησης, 
υποτίµηση της πρόληψης και  
επιπλέον αδυναµία ορισµένων 
πληθυσµιακών οµάδων να  
ακολουθήσουν µε συνέπεια τις 
οδηγίες. 
 
 
Στους ακόλουθους πίνακες 
παρουσιάζονται αναλυτικά  οι δράσεις 
που υλοποιήθηκαν, η συµµετοχή των 
πολιτών και τα αποτελέσµατα. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΥΓΕΙΑ 

 
 

 

Πίνακας 5 :  Προληπτικοί έλεγχοι σε µαθητές 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Περίοδος  2006-07 
 

Είδος ελέγχου 
 

Σύνολο 
µαθητών 

Εντοπισµός προβληµάτων 

Οδοντιατρικό 
πρόβληµα:  63 (30 Α–33 Θ) Ο∆ΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 

ΣΤΟΥΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥΣ 
 

110  

(Α: 54   Θ: 5) Ορθοδοντικό 
πρόβληµα: 

κανένα 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΟΛΩΝ 
ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  
 

1.163 Ελλείψεις εµβολίων 2.029  

ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ Α΄ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

173  

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΤΗΝ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

157  

(Α:74  Θ:83) 

Οφθαλµολογικό 
πρόβληµα:  89 (55Α-34Θ)   

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
 

158  

(Α:76  Θ:82)  

Ωτορινολαρυγγολογικό 
πρόβληµα :  33 (17Α-16Θ)   

Πρόβληµα σπονδυλικής 
στήλης:  

33 (15Α–18Θ)   

Πρόβληµα άκρων:  84 (46Α-38 Θ)   

Παρακολούθηση: 105 (53Α-52Θ)    

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ 
Γ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

219  
(Α:130 Θ:116) 

 

Άλλο :  2  (0Α–2Θ)       

Κανονικό βάρος:  
74 (32Α- 42Θ)  

Υπέρβαρα:  39 (25Α- 14Θ   

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜ/ΚΩΝ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

132  
(Α:66  Θ:66) 

 

Παχύσαρκα :  19 (9Α- 10Θ)     

Οδοντιατρικό 
πρόβληµα:  

77 (29Α- 48Θ)   

Ορθοδοντικό 
πρόβληµα:  

51 (19Α- 32Θ)   

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΣΤΗΝ Στ’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

97  
(Α:33  Θ:64) 

Επίσκεψη σε 
οδοντίατρο:  

44(13Α- 31Θ)   
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Ε Λ Ε Γ Χ Ο Σ  Β ΙΒ Λ ΙΑ Ρ ΙΩ Ν

D .T .P

D .T

S A B IN

B .C .G

M .M .R

Η Π Α Τ ΙΤ Ι∆ Α  Β

Μ Η Ν ΙΓ Γ ΙΤ Ι∆ Α  C

Α Ν Ε Μ Ο Β Λ Ο Γ ΙΑ

Η Π Α Τ ΙΤ Ι∆ Α  Α

 
 
Όπως παρατηρείται στο γράφηµα δεν έχει κάνει, το 51,1% το εµβόλιο της 
ανεµοβλογιάς, το 46,9% της ηπατίτιδας Α το 26,4% της µηνιγγίτιδας, το 20.46% 
B.C.G., το 10.8% M.M.R, το 4.04% SABIN, το 3.26% D.T.P και το 2.83% D.T. 
 

Αντιφ υµα τικό  Ε µβ όλ ιο

18%

19%

17%
12%

16%

2%

16% 1o 

2o

4o

5o

6o

7o

8o

 

Μόνο το 2% των παιδιών που φοιτούν στο 7ο ∆ηµοτικό σχολείο έχει κάνει το αντιφυµατικό 
εµβόλιο 

0% 20% 40% 60% 80%

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ  Β' 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
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ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ Β' 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ

22%

19,50%

18%

19%

19%

20%

20%

21%

21%

22%

22%

23%

1

ΑΓΟΡΙΑ

ΚΟΡΙΤΣΙΑ

 
 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γ' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

15%

44,60%
0%

51%

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΚΡΩΝ

ΆΛΛΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

 
 

 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Γ' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

16%

32,70%
2%

45%

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΣΠΟΝ∆ΥΛΙΚΗΣ

ΣΤΗΛΗΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΚΡΩΝ

ΆΛΛΟ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜ/ΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ

0% 20% 40% 60%

1

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ

ΥΠΕΡΒΑΡΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΒΑΡΟΣ

 

0% 20% 40% 60%

ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΒΑΡΟΣ

ΥΠΕΡΒΑΡΑ

ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΩΜ/ΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Σειρά1

 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΤΗΣ Στ'

48%

31%

21%

Οδοντιατρικό πρόβήµα

Ορθοδοντικό

πρόβληµα

Επίσκεψη σε

οδοντίατρο

 

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΤΗΣ Στ'

75%

50%

48%
Οδοντιατρικό

πρόβήµα

Ορθοδοντικό

πρόβληµα

Επίσκεψη σε

οδοντίατρο
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΥΓΕΙΑ 

 
Οι υπηρεσίες πρόληψης και αγωγής 
υγείας που παρέχονται στους 
ηλικιωµένους είναι ειδικά 
σχεδιασµένες  ώστε να εξυπηρετούν 
τις ανάγκες τους. Απευθύνονται 
κυρίως στα µέλη των τριών ΚΑΠΗ 
όπου είναι εγγεγραµµένα 2500 µέλη, 
από τα οποία τα 1780 είναι 
ασφαλισµένα στο Ι.Κ.Α.   
 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες  
αναφέρονται στον πίνακα 6. 
Ορισµένες από αυτές υλοποιούνται 
καθηµερινά µε βάση τις ανάγκες των 
ηλικιωµένων. Αυτές συγκεκριµένα 
είναι:   

 

 

 
Οι νοσηλευτικές υπηρεσίες (µετρήσεις 
σακχάρου και αρτηριακής πίεσης, 
αλλαγές και περιποίηση τραυµάτων 
ενεσοθεραπεία, σπειροµέτρηση, 
καρδιογράφηµα, Doppler αγγείων) η 
εξατοµικευµένη εκπαίδευση των 
πασχόντων και η συνεργασία µε 
νοσοκοµεία και ιατρεία του Ι.Κ.Α. για  
την κάλυψη ανάλογων αναγκών.    
 
Οι υπόλοιπες δράσεις υλοποιούνται στο 
πλαίσιο προγράµµατος µε συχνότητα 
µια φορά τη βδοµάδα ή το 
δεκαπενθήµερο. Στον ακόλουθο 
πίνακα παρουσιάζονται οι δράσεις για 
τους ηλικιωµένους. 
 

 

Πίνακας 6: 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 

 

∆ΡΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ 
 

Ιατρικές και Νοσηλευτικές πράξεις 60/ηµερισίως 

Φυσικοθεραπεία 1.100 συνεδρίες 

Συνταγογράφηση 80 /µηνιαία 

Αντιγριππικός Εµβολιασµός 180 

Βδοµάδα ελέγχου σακχάρου 165 

Σπιροµέτρηση 17 

Προληπτικές  Εξετάσεις 

Μέτρηση ακουστικής οξύτητας 30 

Χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια 

150 

Απνουπνοικό σύνδροµο 130 

Γεροντικές ασθένειες - Άνοια 60 

Υπέρταση 30 

Προστάτης 50 

Σακχαρώδης διαβήτης  90 

Παθήσεις εντέρου- αιµορροΐδες 20 

Πολυφαρµακία 60 

Ενηµέρωση-
Ευαισθητοποίηση 

∆ηλητηριάσεις- Αλλεργίες 60 

Ενηµέρωση-
Ευαισθητοποίηση 
Εκπαίδευση 

Πρώτες Βοήθειες 40 
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∆ράσεις πρόληψης και αγωγής υγείας 
υλοποιούνται και για άλλες κοινωνικές 
οµάδες. Τα θέµατα βασίζονται στις 
διαπιστώσεις σχετικά µε τις ανάγκες 
και τις προτεραιότητες που θέτει ο 
Οργανισµός Παγκόσµιας Υγείας και οι 
αρµόδιοι ελληνικοί φορείς.  
 

 

Κάθε χρόνο γίνονται εµβολιασµοί σε 
άπορους και ανασφάλιστους.  
 
Επίσης, κάθε χρόνο υλοποιείται ειδικό 
πρόγραµµα πρόληψης και αγωγής 
υγείας για γυναίκες.  
 
 

Πίνακας 7 
Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας σε γυναίκες 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 

 

∆ΡΑΣΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Ακράτεια ούρων 60 Ενηµέρωση 
Ενηµέρωση για την πρόληψη του 
καρκίνου γεννητικών και µαστού 

150 
 
 

Προληπτικός 
έλεγχος 

Test pap  & ψηλάφηση µαστού   153 (τα 2/3 ήταν  ηλικίας 45-60 ετών και 
το 1/3 ηλικίας 70 και άνω.  10 γυναίκες 
παραπέµφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις) 

 
 
Από τη συµµετοχή των ατόµων στις 
δραστηριότητες πρόληψης και αγωγής 
υγείας διαπιστώνουµε ότι ο ∆ήµος 
καλείται να καλύψει τα κενά 
ελλείψεων των φορέων υγείας. Αν οι 
φορείς υγείας και κοινωνικής 
ασφάλισης λειτουργούσαν πλήρως, 
κάποιες δραστηριότητες, όπως η 
συνταγογράφηση και κάποιοι 
προληπτικοί  έλεγχοι, πιθανά να 
πραγµατοποιούνταν από αυτούς του 
φορείς.    
 

Τράπεζα αίµατος  
Η ∆ηµοτική Τράπεζα Αίµατος 
δηµιουργήθηκε το 1997 µε τη 
συνεργασία του  Κέντρου Αιµοδοσίας 
του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και 
πραγµατοποιεί αιµοληψία κάθε 
εξάµηνο. Το αίµα χορηγείται στους 
αιµοδότες της Τράπεζας και σε 
συγγενικά τους πρόσωπα, σε 
κατοίκους που αντιµετώπισαν κάποιο 
έκτακτο περιστατικό (ατύχηµα, 
δηλητηρίαση κ.α.) και σε άτοµα που 
πάσχουν από µεσογειακή αναιµία. 
 
 

 
Μέχρι σήµερα  έχουν δώσει αίµα, έστω 
και για µία φορά, 280 άτοµα. Το 
χρονικό διάστηµα Σεπτέµβριος 2006-
Σεπτέµβριος 2007, έχουν 
πραγµατοποιηθεί 3 αιµοληψίες στις 
οποίες προσήλθαν 117 άτοµα.  Από 
αυτά έδωσαν αίµα 107. Στο ίδιο 
διάστηµα διατέθηκαν 69 µονάδες σε 
57 άτοµα. Από τις 69 µονάδες οι 12 
διατέθηκαν σε αιµοδότες για τον 
εαυτό τους ή για συγγενικό τους 
πρόσωπο και οι 57 σε κάτοικους που 
χρειάζονταν επειγόντως  αίµα.  

Έχουµε διαπιστώσει γενικά ότι:  

α) υπάρχει φόβος και προκατάληψη 
για τη διαδικασία της αιµοληψίας.  

β) αυξάνονται συνεχώς οι ανάγκες για 
αίµα, ενώ παραµένει σταθερή η 
προσφορά.   

γ) απευθύνονται στην Τράπεζα κυρίως 
µη αιµοδότες. 
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Πίνακας 8 : 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ- ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 

2006-2007 

Αιµοληψία ∆ιάθεση µονάδων 

Σύνολο αιµοδοτών  Αιµοδότες   

2006-2007 

Σύνολο µονάδων  Σε αιµοδότες και τις 
οικογένειες τους 

Σε άλλους 
πολίτες 

280  117 107 12 57 

 

Συµπεράσµατα 
 
Η δράση του ∆ήµου στο τοµέα της 
υγείας αξιολογείται θετικά. Ο ρόλος 
της τοπικής αυτοδιοίκησης όµως 
πρέπει να επικεντρωθεί στην πρόληψη 
µέσα από την πληροφόρηση – 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των 
κατοίκων µε σκοπό την υιοθέτηση 
υγιεινών τρόπων ζωής για την 
αντιµετώπιση προβληµάτων. Ο ∆ήµος 
µπορεί και πρέπει να έχει ένα 
επιτελικό ρόλο στην παροχή  
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας στην 
κοινότητα, αναλαµβάνοντας  σε αυτό 
το πλαίσιο συγκεκριµένες δράσεις. 
 
 

Αναγκαίες ενέργειες 
 
1. Η τοµεοποίηση των υπηρεσιών 

υγείας, η δηµιουργία δικτύων 
και βιώσιµων υπηρεσιών µε 
καλή λειτουργία σε κάθε 
γεωγραφικό τοµέα, συνεργασία 
και συντονισµός µε τις τοπικές 
πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις 
για τη βελτίωση των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και την 
καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού που υφίστανται 
χιλιάδες άτοµα µε προβλήµατα 
υγείας. Στο πλαίσιο αυτό 
απαιτείται η ενίσχυση των 
δηµοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, 
των δικτύων της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που δρουν σε 
τοπικό επίπεδο για την προαγωγή 
της υγείας και των προγραµµάτων 
τους. 

 

2. Η δηµιουργία Παιδιατρικού 
Νοσοκοµείου στη ∆υτική 
Αθήνα ή αύξηση των κλινών στις  
παιδιατρικές κλινικές των Γενικών 
Νοσοκοµείων. 

 

3. Η λειτουργία ενός πλήρους 
διαγνωστικού κέντρου στο 
Γενικό Νοµαρχιακό Νοσοκοµείο 
∆υτικής Αττικής   για την παροχή 
ολοκληρωµένης πρωτοβάθµιας 
περίθαλψης, η δηµιουργία 
Τµήµατος Επειγόντων Περιστατικών και 
η ενίσχυση των Εξωτερικών 
Ιατρείων. 

 

4. Η ενίσχυση των ανοικτών 
υπηρεσιών και προγραµµάτων  
στην κοινότητα α) για την 
παροχή πρωτοβάθµιας φροντίδας 
υγείας και β) για τη φροντίδα των 
ψυχικά ασθενών πριν και µετά το 
νοσοκοµείο και  την κοινωνική 
επανένταξη τους. 

 

5. Η δηµιουργία διοικητικών, 
ιατρικών υπηρεσιών και 
εργαστηρίων Ι.Κ.Α. στην πόλη. 

 

6. Η συνέχιση των δράσεων που 
υλοποιούνται σήµερα από το 
δήµο και µάλιστα µε καλύτερους 
όρους που µπορούν να υπάρξουν 
αν  αναπτυχθούν τα προγράµµατα 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
των νοσοκοµείων και των 
∆ικτύων Υγείας, αν θεσµοθετηθεί 
η συνεργασία των φορέων Υγείας, 
Παιδείας, Τ.Α κι χρηµατοδοτηθούν 
οι κοινές δράσεις τους.  
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7. Στο πλαίσιο του προγράµµατος 

πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
του δήµου πρέπει:  
α) Να συνεχιστούν οι  
ιατροπαιδαγωγικές υπηρεσίες 
προς τα παιδιά προσχολικής και 
σχολικής ηλικίας και να 
επεκταθούν σε νήπια και 
εφήβους, παρεχόµενες είτε από 
τµήµα της Κ.Υ. είτε από 
ανεξάρτητη µονάδα εφόσον είναι 
δυνατή η θεσµοθέτησή της. 

 
β) Να βελτιωθούν οι υπηρεσίες 
πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας 
στο γενικό πληθυσµό της Αγίας 
Βαρβάρας,  κυρίως µέσα  από την 
ανάπτυξη δράσεων που 
συµβάλλουν στην ενηµέρωση, 
ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση 
των πολιτών  σχετικά µε τη 
διατροφή, το κάπνισµα, τη 
σωµατική άσκηση, τις πρώτες 
βοήθειες, τα εµβόλια και την 
ατοµική υγιεινή. 
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1. Εκτίµηση του Εκπαιδευτικού  
Επιπέδου του πληθυσµό 

 
Σε µια πολιτική που στοχεύει στην 
κοινωνική ανάπτυξη το σηµαντικό 
είναι να εντοπιστούν τα προβλήµατα 
που ευθύνονται για τις κοινωνικές 
ανισότητες και να σχεδιαστούν οι 
δράσεις που µπορούν να συµβάλλουν 
στο µετριασµό τους. Για το λόγο 
αυτό, το ενδιαφέρον µας στρέφεται 
στον πληθυσµό µε χαµηλά 
εκπαιδευτικά προσόντα και όχι στον 
πληθυσµό µε υψηλά εκπαιδευτικά 
προσόντα.  
 
Από τον πίνακα 9 προκύπτει ότι 
υπάρχουν 348 άτοµα ηλικίας σήµερα 
ως 54 ετών που δεν ξέρουν να 
διαβάζουν και να γράφουν.  
 
Από τα 348 αναλφάβητα άτοµα 
ηλικίας σήµερα ως 50-54 ετών άντρες 
είναι 165 (47%) και γυναίκες  183  
(53%).  
 
Στον απογραφέντα πληθυσµό οι 
αναλφάβητοι είναι 1.269 και 
αντιπροσωπεύουν το 4,3% του 
συνολικού πληθυσµού. Οι 
περισσότεροι είναι άτοµα µεγάλης 
ηλικίας και αυτό το γεγονός, 
συγκριτικά µε τα στοιχεία των 
παλαιοτέρων απογραφών, 
επιβεβαιώνει την πορεία κοινωνικής 
ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται ο 
∆ήµος Αγίας Βαρβάρας.  
 
Επίσης, από τον ίδιο πίνακα 
προκύπτει ότι 515 άτοµα ηλικίας 
σήµερα ως 54 ετών  εγκατέλειψαν το 
δηµοτικό και ξέρουν µόνο να 
διαβάζουν και να γράφουν. 
 
 

 
 
 
Στον απογραφέντα πληθυσµό τα 
άτοµα που γνωρίζουν µόνο να 
διαβάζουν  και να γράφουν  είναι 
2.102 και αντιπροσωπεύουν το 7% 
του συνολικού πληθυσµού.  Όπως  
και στην προηγούµενη περίπτωση, 
πρόκειται κυρίως για άτοµα πάνω από 
54 ετών. Από αυτούς που ξέρουν 
µόνο ανάγνωση και γραφή, άντρες 
είναι οι 203 (39,4%) και γυναίκες  οι 
312 (60,6%).  
 
Από τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι 
υπάρχουν 2.863 άτοµα ηλικίας 
σήµερα 20-50 ετών απόφοιτοι 
δηµοτικού. Το σύνολο των αποφοίτων 
δηµοτικού το έτος της απογραφής ήταν 
9.235 άτοµα δηλαδή το 31,45% του 
συνολικού πληθυσµού. Από τους 
2.863 αποφοίτους δηµοτικού 
σχολείου ηλικίας σήµερα 20-50 ετών, 
άνδρες είναι οι 1404 (49%) και 
γυναίκες  οι 1459  (51%) 
 
Συνολικά τα άτοµα µε ιδιαίτερα 
χαµηλά εκπαιδευτικά προσόντα 
(αναλφάβητοι και λειτουργικά 
αναλφάβητοι) τα οποία βρίσκονται σε 
παραγωγική ηλικία, είναι 3.726 και  
αντιστοιχούν στο 12,7% του 
συνολικού πληθυσµού. Από αυτά τα 
άτοµα τα 1.772 είναι άντρες (47,5%)  
και τα 1.954 είναι γυναίκες (52,5%).  
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ανάγκη 
βελτίωσης των εκπαιδευτικών 
προσόντων και  ιδιαίτερα του 
παραγωγικού τµήµατος του πληθυσµού, 
που σήµερα είναι αναλφάβητο ή 
λειτουργικά αναλφάβητο.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : 
Πληθυσµός ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και επίπεδο εκπαίδευσης 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 
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29.450 24 77 1.363 871 944 6.442 631 706 3.687 9.235 2.099 2.102 1.269 

 6-9 1.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.421 2 0 

10-14 1.821 0 0 0 0 0 0 0 0 126 994 678 23 0 

15-19 2.250 0 0 0 0 42 619 56 27 1.049 379 0 59 19 

20-24 2.709 0 4 75 113 260 1.132 188 90 356 378 0 61 52 

25-29 2.538 7 16 198 165 217 925 123 82 377 327 0 58 43 

30-34 2.579 5 20 250 169 135 923 95 80 386 413 0 55 48 

35-39 2.470 4 7 248 149 77 794 61 104 330 590 0 66 40 

40-44 2.491 3 11 228 109 78 678 42 103 307 773 0 85 74 

45-49 2.108 2 6 146 56 52 449 27 65 232 895 0 106 72 

50-54 1.714 1 6 76 40 34 278 16 59 132 900 0 87 85 

55-59 1.391 1 2 58 25 12 181 7 40 107 750 0 125 83 

60-64 1.624 0 1 36 25 14 161 7 29 100 828 0 275 148 

65-69 1.622 0 1 20 12 16 150 4 16 69 752 0 378 204 

70-74 1.397 0 3 11 7 5 86 3 7 63 670 0 384 158 

75-79 732 0 0 10 0 1 40 1 3 25 375 0 178 99 

80-84 334 1 0 3 0 0 18 0 0 18 142 0 83 69 

85+ 247 0 0 4 1 1 8 1 1 10 69 0 77 75 

Άρρενες 14.253 17 54 703 475 441 3.057 448 601 1.960 4.326 1.062 712 397 

 6-9 696 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 695 1 0 

10-14 955 0 0 0 0 0 0 0 0 64 514 367 10 0 

15-19 1.125 0 0 0 0 18 276 36 21 539 202 0 22 11 

20-24 1.358 0 2 18 53 104 514 122 73 208 208 0 28 28 

25-29 1.292 5 11 87 82 86 447 85 69 207 174 0 20 19 

30-34 1.276 4 12 104 82 65 421 67 65 204 202 0 22 28 

35-39 1.229 4 6 125 79 34 363 50 92 162 267 0 24 23 

40-44 1.205 2 7 127 65 41 286 34 84 150 348 0 32 29 

45-49 1.063 1 5 91 34 31 219 18 55 119 419 0 44 27 

50-54 847 0 6 48 30 22 141 15 52 71 392 0 40 30 

55-59 641 0 2 43 20 8 95 6 39 62 310 0 29 27 

60-64 684 0 0 20 16 10 95 6 29 57 346 0 62 43 
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65-69 704 0 1 17 9 15 96 4 14 39 326 0 133 50 

70-74 627 0 2 9 4 5 56 3 6 45 323 0 130 44 

75-79 338 0 0 8 0 1 31 1 2 15 190 0 68 22 

80-84 133 1 0 2 0 0 10 0 0 13 73 0 26 8 

85+ 80 0 0 4 1 1 7 1 0 5 32 0 21 8 

Θήλεις  15.197 7 23 660 396 503 3.385 183 105 1.727 4.909 1.037 1.390 872 

 6-9 727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 726 1 0 

10-14 866 0 0 0 0 0 0 0 0 62 480 311 13 0 

15-19 1.125 0 0 0 0 24 343 20 6 510 177 0 37 8 

20-24 1.351 0 2 57 60 156 618 66 17 148 170 0 33 24 

25-29 1.246 2 5 111 83 131 478 38 13 170 153 0 38 24 

30-34 1.303 1 8 146 87 70 502 28 15 182 211 0 33 20 

35-39 1.241 0 1 123 70 43 431 11 12 168 323 0 42 17 

40-44 1.286 1 4 101 44 37 392 8 19 157 425 0 53 45 

45-49 1.045 1 1 55 22 21 230 9 10 113 476 0 62 45 

50-54 867 1 0 28 10 12 137 1 7 61 508 0 47 55 

55-59 750 1 0 15 5 4 86 1 1 45 440 0 96 56 

60-64 940 0 1 16 9 4 66 1 0 43 482 0 213 105 

65-69 918 0 0 3 3 1 54 0 2 30 426 0 245 154 

70-74 770 0 1 2 3 0 30 0 1 18 347 0 254 114 

75-79 394 0 0 2 0 0 9 0 1 10 185 0 110 77 

80-84 201 0 0 1 0 0 8 0 0 5 69 0 57 61 

85+ 167 0 0 0 0 0 1 0 1 5 37 0 56 67 

 

2. Υποδοµές και λειτουργία των παιδικών σταθµών 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : 

Υποδοµή και λειτουργία παιδικών σταθµών 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Σχολικό έτος 2007-2008 
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∆. Παντελιάδης 
  

� � � �  �  �  
60 51 - 

Σβούρα 
  

� � � �  �  �  
43 14 - 

Α’ ∆ΠΣ (Ρεθύµνου) 
    

� 
 

�  �  
30 26 5 

Β’ ∆ΠΣ (Σίφνου) 
  

� � � �  �  �  40 36 10 

Γ’ ∆ΠΣ (Σάµου) 
   

� 
 

�  �  40 36 15 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Επειδή οι παιδικοί σταθµοί δεν είναι 
απλά χώροι φύλαξης αλλά και χώροι 
κοινωνικοποίησης και προσχολικής 
αγωγής, είναι θετικό να συµµετέχουν 
σε αυτές τις δοµές, όσο δυνατόν 
περισσότερα παιδιά από όλους τις 
κοινωνικές οµάδες της πόλης.  

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
∆ηµοτολογίου το 2006 τα παιδιά που 
θα µπορούσαν να εγγραφούν σε 
παιδικό σταθµό ήταν 768. Στην 
πραγµατικότητα ο αριθµός αυτός 
πρέπει να είναι µεγαλύτερος γιατί 
προστίθενται τα παιδιά των 
αλλοδαπών που κατοικούν στην Αγία 
Βαρβάρα. Στους παιδικούς σταθµούς 
που διαχειρίζεται το Ν.Π.∆.∆ 
«∆ηµοτικοί Βρεφικοί και Παιδικοί 
Σταθµοί Αγίας Βαρβάρας» και η 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
Αγίας Βαρβάρας, το 2007 εγράφησαν 
242 παιδιά. Στον παιδικό σταθµό της 
Εργατικής Εστίας εγράφησαν 20 
παιδιά και στον ιδιωτικό παιδικό 
σταθµό  του Ράδου,  70 παιδιά. 
Συνολικά εγγραµµένα σε βρεφικούς 
και παιδικούς σταθµούς της Αγίας 
Βαρβάρας  είναι 332 παιδιά. 
 
Με βάση τα στοιχεία των απογραφών 
του 1991, 2001 και των στοιχείων 
του ∆ηµοτολογίου του ∆ήµου το 
2006  υπάρχει υπογεννητικότητα. 
Αυτό σηµαίνει ότι, αν οι δοµές που 
υπάρχουν σήµερα καλύπτουν τις 
ανάγκες, δεν θα χρειαστούν νέες την 
επόµενη τετραετία. Όµως σήµερα το 
ποσοστό των εγγεγραµµένων παιδιών  
στους παιδικούς σταθµούς είναι κάτω 
από 50% αυτών που θα µπορούσαν 
να εγγραφούν.  

 
Επίσης, το σχολικό έτος που 
διανύουµε δεν ικανοποιήθηκαν 20 
αιτήσεις εγγραφής βρεφών και 
νηπίων. Σε αυτό τον αριθµό πρέπει 
να προστεθούν οι αιτήσεις γονέων 
που δεν πρόλαβαν να τις καταθέσουν 
γιατί απευθύνθηκαν αρχικά στα 
νηπιαγωγεία, τα οποία όµως, από το 
2006 δεν δέχονται προνήπια.  

Επιπλέον, οι οικογένειες που 
εγγράφουν τα παιδιά τους στους 
βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς, 
προέρχονται σχεδόν από όλες τις 
κοινωνικές οµάδες. Χαρακτηριστικό 
των τελευταίων χρόνων είναι η 
εγγραφή στους παιδικούς σταθµούς, 
παιδιών αλλοδαπών και Τσιγγάνων. 
Ιδιαίτερα η εγγραφή των τελευταίων, 
επιβεβαιώνει την αποτελεσµατικότητα 
της πολιτικής κοινωνικής ένταξης των 
Τσιγγάνων που ακολουθεί ο ∆ήµος 
Αγίας Βαρβάρας. Παρόλα αυτά,  η 
αναλογία των τσιγγανοπαίδων στους 
παιδικούς σταθµούς είναι κατά πολύ 
µικρότερη της αναλογία τους στο 
σύνολο των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας της πόλης. Αυτό οφείλεται : 
α) στην υπερπροστατευτική στάση 
των γονέων Τσιγγάνων σε 
συνδυασµό µε την υποτίµηση της 
σηµασίας της προσχολικής αγωγής 
και τις φοβίες τους  για τους µαζικούς 
χώρους και β) στην αδυναµία 
κατάθεσης των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών εγγραφής. ∆εν 
εγγράφονται συχνά παιδία µε ειδικές 
ανάγκες  (µόνο 1 το διάστηµα που 
εξετάζουµε). 
 
Ως προς την ποιότητα των  κτηρίων 
που στεγάζουν τους βρεφικούς και 
παιδικούς σταθµούς, µε βάση τις 
σύγχρονες προδιαγραφές, είναι 
ακατάλληλα τα ενοικιαζόµενα κτήρια 
των οδών Σάµου 23 και Ρεθύµνου & 
Ιεράπετρας. Αντίθετα µπορούν να 
θεωρηθούν πρότυπα τα κτήρια που 
κατασκευάστηκαν από το ∆ήµο στις 
οδούς Κρήτης & Παλαιών Πολεµιστών 
και Σίφνου & Αγίου Γεωργίου.  
 
Όλοι οι σταθµοί που διαχειρίζεται το 
Ν.Π.∆.∆ «∆ηµοτικοί Βρεφικοί και 
Παιδικοί Σταθµοί Αγίας Βαρβάρας» 
και η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης 
Αγίας Βαρβάρας ανταποκρίνονται 
θετικά στις ανάγκες φύλαξης και 
υλοποιούν πρότυπα προγράµµατα 
προσχολικής αγωγής, δηµιουργικής 
απασχόλησης, πρόληψης και αγωγής 
υγείας. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
 
∆εν είναι ορθολογική η διοίκηση και η 
διαχείριση των βρεφικών και 
παιδικών σταθµών από την άποψη ότι 
ασκείται από διαφορετικά νοµικά 
πρόσωπα. Αυτό οφείλεται σε 
αντικειµενικούς λόγους καθώς  δύο 
παιδικοί σταθµοί και ένας  βρεφικός, 
λειτουργούν στο πλαίσιο προγραµµάτων  
που επιχορηγούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο, µέσω 
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 

 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ανάγκη 
βελτίωσης της υποδοµής και της 
λειτουργίας των βρεφικών και 
παιδικών σταθµών µε στόχο την 
αύξηση  της συµµετοχής παιδιών 
στην προσχολική αγωγή  και την 
παροχή της µε τους καλύτερους 
δυνατούς όρους.   
 
 

  
 
3. Υποδοµές και λειτουργία των κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Υποδοµή και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Σχολικό έτος 2006-2007 
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Σε γενικές γραµµές, όλα τα κέντρα 
δηµιουργικής απασχόλησης 
λειτουργούν σε νέα κτίρια που είναι 
προσβάσιµα και παρέχουν ασφάλεια 
στα παιδιά. Υπάρχει επάρκεια χώρων, 
µέσων και προσωπικού. Το ωράριο 
λειτουργίας είναι απογευµατινό τις 
καθηµερινές και πρωινό το Σάββατο.  
 
 

Τα παιδιά που συµµετέχουν στα Κ∆ΑΠ 
συµµετέχουν σε πολλές εκπαιδευτικές 
και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 
Έχουν θέσεις για να φιλοξενήσουν 
περισσότερα παιδιά και πρέπει να 
αξιοποιηθούν  οι δυνατότητες 
συµβολής τους στην ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων των παιδιών. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
 
4. Υποδοµές και λειτουργία των σχολείων  

ΠΙΝΑΚΑΣ12: 
Υποδοµή και λειτουργία σχολικών κτηρίων 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Σχολικό έτος 2006-2007 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
 
Οι χώροι των δηµοτικών σχολείων, 
των γυµνασίων και λυκείων 
επαρκούν γιατί υπερκαλύπτουν τις 
υπάρχουσες ανάγκες και δεν 
προβλέπεται σηµαντική αύξηση των 
παιδιών στο άµεσο µέλλον. Όµως, 
στα νηπιαγωγεία οι χώροι δεν 
επαρκούν γιατί πρέπει να δέχονται τα 
νήπια 5-6 ετών που παλαιότερα είχαν 
τη δυνατότητα να εγγραφούν στους 
παιδικούς σταθµούς ενώ λειτουργούν 
ήδη µε πολυάριθµα τµήµατα  και 
έχουν απορρίψει πολλές αιτήσεις 
εγγραφής για αυτόν το λόγο . 

 
Με βάση τα στοιχεία, όλα τα 
νηπιαγωγεία του ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας στεγάζονται σε κτίρια 
ηλικίας έως 10 έτη, τα οποία είναι 
προσβάσιµα, ασφαλή µε επαρκείς 
αθλητικούς χώρους. Μειονεκτούν  
ίσως  σε αίθουσες εκδηλώσεων. 
Επίσης σε νέα κτίρια στεγάζονται τα 
περισσότερα δηµοτικά σχολεία  πλην 
του 4ου και 8ου τα οποία όµως  έχουν 
επισκευαστεί. Όλα είναι προσβάσιµα, 
ασφαλή και διαθέτουν χώρους 
άθλησης και αίθουσες εκδηλώσεων.   
 

 
Όσον αφορά τα κτίρια στα οποία 
στεγάζονται τα γυµνάσια και τα 
λύκεια 2 είναι καινούργια, δυο είναι 
επισκευασµένα  κι ένα είναι παλιό 
αλλά κατάλληλο. Όλα είναι 
προσβάσιµα και µε επάρκεια χώρων. 
Μόνο ένα από αυτά δεν έχει 
αµφιθέατρο (το 2ο γυµνάσιο) αλλά 
διαθέτει αίθουσα που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως αίθουσα 
εκδηλώσεων ( πίνακας 12) 
 
Οι κτιριακές ανάγκες δεν είναι 
µεγάλες, ωστόσο υπάρχει ανάγκη 
διαρκούς συντήρησης των κτηρίων 
Επίσης, τα σχολεία προσφέρονται για 
την εφαρµογή τεχνολογιών 
εξοικονόµησης ενέργειας και 
προστασίας του περιβάλλοντος γιατί 
το όφελος είναι πολλαπλό: 
οικονοµικό, κοινωνικό, παιδαγωγικό. 
 
Όλα τα νηπιαγωγεία λειτουργούν 
πρωί.  Όµως  µόνο τα τέσσερα από 
αυτά λειτουργούν ως  ολοήµερα (το 
3ο, 6ο, 11ο & το 12ο) µε αποτέλεσµα 
να αντιµετωπίζουν πρόβληµα οι 
γονείς  που εργάζονται.  
 

 
5. Εκτίµηση της σχολικής διαρροής 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 :Συµµετοχή σε ΑΕΙ, ΤΕΙ , σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και σε 
νυχτερινά Λύκεια 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Σχολικό έτος 2006-2007 

 

Εισαγωγές στα ΑΕΙ το 2006-2007 
 

56 

Εισαγωγές στα ΤΕΙ το 2006-2007 
 

33 

Σε νυχτερινά Λύκεια 14 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Σχολική διαρροή 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Σχολικό έτος 2006-2007 

 

Αριθµός παιδιών 
προσχολικής & σχολικής 

ηλικίας  
Στοιχεία ∆ηµοτολογίου 

2006 
 

Αριθµός εγγεγραµµένων 
παιδιών  το 2006 σε 

προσχολικές και σχολικές 
δοµές µε βάση τα στοιχεία 
των φορέων  εκπαίδευσης  

«∆ιαρροή» σε σχέση 
µε το 2005 ή στη 

διάρκεια του έτους 

Αριθµός παιδιών 
που αποφοίτησαν 

το 2006 

Ηλικίας 
2,5- 4 ετών  

2 ετών :  235 
3 ετών :  259 
4 ετών :  274 
Σύνολο: 768 

Εγγραφές σε 
βρεφονηπιακού
ς σταθµούς  

332 
 20 της 
Εργ. Εστίας  
& 70του 
Ράδου 

∆εν έχουµε διαρροή Περίπου 120 παιδιά 
τελείωσαν  το τµήµα 
των νηπίων από 
τους  δηµοτικούς ΠΣ 
και πήγαν δηµοτικό.  

Ηλικίας 
5 ετών 

295 Εγγραφές στα 
Νηπιαγωγεία  

381 ∆εν έχουµε διαρροή 281  
o µικρότερος  
αριθµός οφείλεται 
στο ότι πολλά 
προνήπια 
παρέµειναν στο 
νηπιαγωγείο. 

Εγγραφές  στην  
Α΄ ∆ηµοτικού  

284 
 

∆εν έχουµε διαρροή. Τα 
3 παιδιά σε σχέση από 
τους αποφοίτους των 
νηπιαγωγείων ίσως 
πήγαν σε άλλες πόλεις 

261 αποφοίτησαν, 
19 επανέλαβαν 1 
διεγράφη 
 

Εγγραφές στη 
Β΄ ∆ηµοτικού  

277 
 
 

8  
Σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της Α΄ 
∆ηµοτικού το 2005. Τα 
παιδιά αυτά ίσως πήγαν 
σε άλλες πόλεις Σε 
σχέση µε τις εγγραφές 
δεν υπάρχει διαρροή 

274 αποφοίτησαν 3 
επανέλαβαν  

Εγγραφές στη 
Γ΄ ∆ηµοτικού 

272 17  
Σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της  Β΄ 
∆ηµοτικού το 2005 
Τα παιδιά αυτά ίσως 
πήγαν σε άλλες πόλεις 
Παράλληλα  ήρθαν 
παιδιά από άλλες 
πόλεις. 

274 αποφοίτησαν, 4 
επανέλαβαν κι 1 
διεγράφη 

Εγγραφές στη 
∆΄ ∆ηµοτικού 

254 16 
Σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της Γ΄ 
∆ηµοτικού το 2005. Τα 
παιδιά αυτά µπορεί να 
πήγαν σε άλλες πόλεις 
Σε σχέση µε τις 
εγγραφές δεν υπάρχει 
διαρροή 

252 αποφοίτησαν, 2 
επανέλαβαν 

Εγγραφές 
στη Β΄ 
∆ηµοτικού 
Ηλικίας 
φοίτησης 
στην 
πρωτο-
βάθµια 
εκπαίδευση 

6 ετών :   310 
7 ετών :   271 
8 ετών :   320 
9 ετών :   277 
10 ετών : 301 
11 ετών : 324 

Σύνολο: 
1.493 

Εγγραφές στη 
Ε΄ ∆ηµοτικού 

264 14 
σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της  ∆΄ 
∆ηµοτικού το 2005. Τα 
παιδιά αυτά ίσως πήγαν 
σε άλλες πόλεις. Ως 
προς τις εγγραφές είναι 
παραπάνω παιδιά γιατί 
ήρθαν κι από άλλες 
πόλεις. 

266 αποφοίτησαν, 1 
επανέλαβε 
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Εγγραφές στη 
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού 

284 3  
Σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της  Ε΄ 
∆ηµοτικού το 2005 
Τα παιδιά αυτά ίσως 
πήγαν σε άλλες πόλεις.  

276 αποφοίτησαν, 4 
επανέλαβαν 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ  
Α΄ ΩΣ & ΣΤ΄ 

1.635 
 
 

∆εν υπάρχει ουσιαστική 
διαρροή, είναι µόνο 
αριθµητικές 
µετακινήσεις 

1.603  
& 33 παιδιά 
επανέλαβαν 
 

Εγγραφές   στην  
Α΄ Γυµνασίου  

324  
 
301  από 
τα 
∆ηµοτικά 
της 
πόλης 
 

0  
Σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της  Στ΄ 
∆ηµοτικού σχολείων 
της πόλης και 23 σε 
σχέση µε τις εγγραφές 
που περιλαµβάνουν και 
παιδιά από άλλες πόλεις 

280 αποφοίτησαν 
και 21 επανέλαβαν 
ή έµειναν από 
απουσίες 

Εγγραφές   στην  
Β΄ Γυµνασίου το 
2006 

257 
 

52 
Σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της  Α’ 
Γυµνασίου  το 2005. Σε 
σχέση µε τις εγγραφές 
9  

238 αποφοίτησαν 
και 10 επανέλαβαν 
ή έµειναν από 
απουσίες 
 

Εγγραφές   στην  
Γ΄ Γυµνασίου το 
2006 
 

213 5  
Σε σχέση µε τους 
αποφοίτους  της  Β’ 
Γυµνασίου  το 2005  
Σε σχέση µε τις 
εγγραφές δεν υπάρχει 
διαρροή 

191 αποφοίτησαν  
22 επανέλαβαν ή 
έµειναν από 
απουσίες  

Παιδιά 
ηλικίας 
φοίτησης 
στο 
Γυµνάσιο 

12 ετών : 324 
13 ετών : 357 
14 ετών : 300 
 
 

Σύνολο: 981 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ  
Α΄ ΩΣ & Γ΄   
 

794 
 
 

32 στη διάρκεια της 
φοίτησης στο Γυµνάσιο 

762 αποφοίτησαν   
κάποιοι επανέλαβαν 
ή  παραπέµφθηκαν 
για επανεξέταση 

Εγγραφές στην  
Α΄ Λυκείου 

165  
 
 

53  
Σε σχέση µε τα 218 
παιδιά που 
αποφοίτησαν από το 
Γυµνάσιο το 2005. 
Ίσως  πήγαν σε τεχνικά 
λύκεια ή σχολές ή 
σταµάτησαν στην 
εκπαίδευση. Σε σχέση 
µε τις εγγραφές  17 
διέρρευσαν  

142 αποφοίτησαν  
6 επανέλαβαν 

Εγγραφές στην  
Β΄ Λυκείου 

145 
 
 

14 
Σε σχέση µε τα 159 
παιδιά που τελείωσαν 
την  Α΄ Λυκείου  το 
2005 και σε σχέση µε 
τις εγγραφές 9  

130 αποφοίτησαν 
6 επανέλαβαν 

Εγγραφές στην  
Γ΄ Λυκείου 

138 2  
Σε σχέση µε τα 140 
παιδιά που 
αποφοίτησαν από τη Β’ 
Λυκείου το 2005 
Σε σχέση µε τις 
εγγραφές δεν υπάρχει 
διαρροή 

137 αποφοίτησαν 
1 επανέλαβε 

 

Παιδιά 
ηλικίας 
φοίτησης 
στο Λύκειο 
Γενικό και 
Τεχνικό) 

15 ετών : 334 
16 ετών : 300 
17 ετών : 287 
 

Σύνολο : 921 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΤΟ 2006 
Α΄ ΩΣ & Γ΄   
 

448 
 

26 στη διάρκεια 
φοίτησης στο Λύκειο 
  

409 αποφοίτησαν 
13 επανέλαβαν 
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Οι δράσεις του ∆ήµου στοχεύουν 
στην αντιµετώπιση των δυσκολιών 
και των ανισοτήτων που 
υπονοµεύουν την κοινωνική συνοχή 
και ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό δεν 
αναφερόµαστε στα παιδιά  που 
ολοκληρώνουν τη φοίτηση  και  
εντάσσονται σε ανώτερες σχολικές 
βαθµίδες αλλά εστιάζουµε στα παιδιά 
από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες και 
γενικότερα σε αυτά που 
εγκαταλείπουν το σχολείο ή είναι 
επικίνδυνο να το εγκαταλείψουν. 
 
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 14 
σχολική διαρροή παρατηρείται στη 
διάρκεια παρακολούθησης του 
γυµνασίου και στη µετάβαση στο 
λύκειο ενώ τις προηγούµενες 
δεκαετίες υπήρχε στο δηµοτικό. 
Μάλιστα  υπήρχε πρόβληµα και 
εγγραφής στο δηµοτικό σχολείο. 
Αυτό είναι ένα στοιχείο που 
επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία 
του ∆ήµου. Κατά κάποιο τρόπο 
επιβεβαιώνει και την αποτελεσµατικότητα 
των υποστηρικτικών δράσεων που 
υλοποιούνται  από το ∆ήµο για τη 
σχολική κοινότητα. 
 

Συγκεκριµένα δεν υπάρχει διαρροή 
από την Στ΄ ∆ηµοτικού στην Α΄ 
Γυµνασίου. Κατά τη διάρκεια της 
φοίτησης στην Α΄ Γυµνασίου 
φαίνεται ότι διαρρέει το 7% των 
εγγεγραµµένων παιδιών. Τα παιδιά 
αυτά ξεκίνησαν αλλά δεν κατάφεραν 
να συνεχίσουν όλα την Α΄ 
Γυµνασίου.  
 

Από την Α’ στη Β’ τάξη Γυµνασίου, µε 
βάση τον αριθµό αποφοίτων από την 
Α΄ Γυµνασίου και εγγεγραµµένων 
στην Β’ Γυµνασίου, δεν φαίνεται ότι 
υπάρχει διαρροή. Στην πραγµατικότητα 
όµως υπάρχει διαρροή αλλά 
αριθµητικά καλύπτεται από τις 
επανεγγραφές µετεξεταστέων και τις 
εγγραφές παιδιών από σχολεία εκτός 
Αγίας Βαρβάρας. Με βάση τα 
στοιχεία, η διαρροή µαθητών από 
σχολεία του δήµου κατά τη µετάβαση 
από την Α’ στη Β’ τάξη Γυµνασίου, 
φαίνεται ότι  προσεγγίζει  το 20% .  

 
Το ποσοστό αυτό πρέπει να είναι 
µικρότερο γιατί υπάρχουν παιδιά που 
εγγράφηκαν σε σχολεία άλλων 
πόλεων αλλά δεν είναι µικρό. 
Σηµαντική είναι και η πληροφορία ότι 
3% των παιδιών που φοίτησαν στην 
Β’ τάξη επανέλαβαν τη φοίτηση σε 
αυτή. Στις υπόλοιπες τάξεις του 
Γυµνασίου η διαρροή είναι µικρή. 
 

Πολύ µεγάλο φαίνεται και το ποσοστό 
των παιδιών που διέρρευσαν  κατά τη 
µετάβαση από το Γυµνάσιο στο 
Λύκειο. Το ποσοστό αυτό φαίνεται ότι 
φτάνει το 24%. Είναι βέβαιο ότι 
υπάρχουν παιδιά που εγγράφηκαν σε 
λύκεια άλλων πόλεων αλλά και πολλά 
παιδιά που ολοκλήρωσαν ή άφησαν 
στη µέση τη βασική εκπαίδευση και 
δεν ήθελαν ή δε µπορούσαν να 
συνεχίσουν. Την Α΄ Λυκείου επανέλαβε 
το 3%. Των µαθητών. Στις υπόλοιπες 
τάξεις του Λυκείου η διαρροή είναι 
µικρή. 
 

Με βάση τα στοιχεία της υπηρεσίας 
σχετικά µε τα παιδιά που 
εγκαταλείπουν το σχολείο ή µένουν 
από απουσίες και επαναλαµβάνουν 
την τάξη, ισχύουν τα εξής: 
  
♦ Συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο 

παιδιά  οικογενειών µε κοινωνικά 
και οικονοµικά προβλήµατα, γιατί 
δεν δίνουν προτεραιότητα στην 
αναζήτηση εργασίας για να 
βοηθήσουν την οικογένεια τους ή 
µιας τεχνικής σχολής που θα τους 
οδηγήσει ταχύτερα στην εργασία. 
Οι Τσιγγάνοι συχνά εγκαταλείπουν 
το σχολείο γιατί υποτιµούν την 
αξία της γνώσης  συγκρίνοντας 
την µε το οικονοµικό όφελος που 
θα έχουν αν εργαστούν. Ο βαθµός 
ανάπτυξης των τσιγγάνικων 
επιχειρήσεων, που στην πλειοψηφία 
τους είναι οικογενειακές, επιβάλλει 
την παρακολούθηση κάποιων 
τάξεων του Γυµνασίου. Μετά το 
Γυµνάσιο η συµµετοχή των 
Τσιγγάνων στην εκπαίδευση αν και 
συγκρινόµενη µε το παρελθόν 
είναι µεγαλύτερη, ακολουθεί 
φθίνουσα πορεία.   
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
♦ Πολλά παιδιά αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα στην παρακολούθηση 
του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
της πρώτης κρίσιµης τάξης του 
Γυµνάσιου λόγω µαθησιακών 
δυσκολιών. 
 

♦ Υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών 
οικογενειών µε κοινωνικά και 
οικονοµικά προβλήµατα κυρίως 
από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες 
που παρουσιάζουν δυσκολίες 
ένταξης και προσαρµογής στο 
σχολικό περιβάλλον.   
 

♦ Ειδικότερα στην προεφηβική κι 
εφηβική ηλικία, αιτία σχολικής  
διαρροής µπορεί να είναι και τα 
προβλήµατα που σχετίζονται 
άµεσα µε την εφηβεία: η χαµηλή 
αυτοεκτίµηση, η αδυναµία εκτίµησης 

των πραγµατικών ικανοτήτων, η 
έλλειψη επαγγελµατικού 
προσανατολισµού. Οι νέοι θέλουν να 
µείνουν στο σχολικό χώρο (ακόµη 
κι εκτός σχολικού ωραρίου 
βρίσκονται στο χώρο γύρω από το 
σχολείο) αλλά νιώθουν ότι δε 
µπορούν να αντεπεξέλθουν, 
απογοητεύονται, φεύγουν. 
Υπάρχουν περιπτώσεις εφήβων 
που εγκαταλείπουν το σχολείο 
επειδή το ίδιο έκαναν οι φίλοι 
τους, γιατί θέλουν «να ανήκουν σε 
µια οµάδα». Επίσης υπάρχουν 
περιπτώσεις που η διαρροή 
οφείλεται στην έλλειψη 
επικοινωνίας µε τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς, 
γεγονός που οδηγεί τους εφήβους 
σε αδιέξοδο και απερίσκεπτες 
κινήσεις. 

 
 

6. Υποστηρικτικές  και  επιµορφωτικές δοµές, υπηρεσίες & 
προγράµµατα του δήµου 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : Υποστηρικτικές δοµές υπηρεσίες και προγράµµατα 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Σχολικό έτος 2006-2007 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
2006 

∆ΟΜΕΣ 
 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  

ΠΡΟΣΧ. 
ΗΛΙΚΙΑ 

∆ΗΜΟ- 
ΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑ-
ΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 110 1046 - 70 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ 
ΑΤΟΜΙΚΗ 

70 41 10 6 

ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ 10 20 10 2 

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 50 20 10 1 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ 
∆ΙΚΤΥΟ 
ΦΟΡΕΩΝ  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΗΒΩΝ 

  20 7 

 
 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ 

15% 25% 25% 6% ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
 

∆ΑΝΕΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ    24% άνω των 18 
ετών 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
 

- 
 

30% 
 
 

30% 
 
 

40% άνω των 18 
ετών 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣ
ΗΣ ΝΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

- 35% 25% 40% άνω των 18 
ετών 
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∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ 
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

4 
 

139 
 

64 57 
 

ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΜΠΑΛΕΤΟΥ  46 
 

255 
 

53 
 

16 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ ΧΟΡΩΝ 

0 
 

0 
 

3 
 

5 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 0 47 7 2 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ 

   40 άνω των 18 
ετών 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΙ∆ΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
 

 Όλα τα 
παιδιά  

  

 

 

Προ-
σχολική 

∆ηµοτικό & 
γυµνάσιο 

Λύκειο 

Βόλεϊ 

- 61 παιδιά από 
7-15 

 

Μίνι ποδόσφαιρο  19 παιδιά από 
6-15 

 

Μπάσκετ  - 
 

22 παιδιά από 
7-15 

 
 

Νέοι, Χορός  κίνηση - 
 

19 παιδιά από 
10-16 

 

Παιδικό αερόµπικ - 
 

10 παιδιά από 
7-12 

 

Προετοιµασία για  
ΤΕΦΑΑ & Στρατ.Σχολές 

- 
 

5 άτοµα από 
16-17 

 

Ενδυνάµωση-αερόµπικ - 
 

191 άτοµα από 
14-73 

 

Πινγκ-πονγκ - 17 άτοµα από 
8-56 

 

Τένις  - 14 από 7- 42  

Αγωνιστικό βόλεϊ  16 από 13-23  

Τµήµα Προσχ. ηλικίας 13 
παιδιά 

 
 

 

Ρυθµική  29 
παιδιά 

  

Ταεκβοντό 11 
παιδιά 

  

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  
Σύνολο 226 

Στίβος  6  από 7-12  

 
ΕΙ∆ΙΚΑ 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 
Προγράµµατα ανίχνευσης 
ταλέντων στο στίβο σε παιδιά 
δηµοτικού 

 

Ό
λ
α
 τ

α
 

π
α
ιδ

ιά
 

το
υ
 

δ
η
µ
ο
τι

κ
ο

ύ
 

 

 

 
 
Αναγνωρίζοντας το πρόβληµα της  
σχολικής διαρροής και του χαµηλού 
εκπαιδευτικού επιπέδου, ο δήµος 
έδωσε βαρύτητα στην κτιριακή 
υποδοµή των παιδικών σταθµών και 
των σχολείων, στη βελτίωση της 
λειτουργίας τους και στη λειτουργία 
υποστηρικτικών υπηρεσιών και 
προγραµµάτων. Από την Κοινωνική 
Υπηρεσία υλοποιείται το πρόγραµµα 
«ολοκληρωµένη φροντίδα παιδιού και  
σχολείου» το οποίο περιλαµβάνει 
τρεις ενότητες δράσεων µε σκοπό : 
 

 
 
α) την προαγωγή της σωµατικής, 
πνευµατικής και ψυχικής υγείας των 
παιδιών προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας  β) την ενηµέρωση και 
συµβουλευτική των γονέων γ) τη 
δικτύωση της υπηρεσίας  µε φορείς 
της εκπαίδευσης και υγείας . 
 
Σε συνεργασία µε τους ∆ήµους 
Χαϊδαρίου και Αιγάλεω συστάθηκε  το 
Κέντρο Πρόληψης και προαγωγής 
Υγείας «Αριξις». 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
 
Παράλληλα  από τη ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Αγίας 
Βαρβάρας, το Πνευµατικό Κέντρο του 
∆ήµου και το ∆ηµοτικό Αθλητικό 
Οργανισµό, παρέχονται δυνατότητες 
ανάπτυξης των κοινωνικών και 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων των 
παιδιών, µέσα από δράσεις 
επιµόρφωσης και δηµιουργικής 
απασχόλησης ( πίνακας 15). 
 
Το πρόγραµµα «ολοκληρωµένης 
φροντίδας παιδιού και σχολείου» που 
παρουσιάζεται συνοπτικά στα 
κεφάλαια «Υγεία» και «Εκπαίδευση» 
υλοποιείται 10 χρόνια. Επειδή η 
πρόληψη ξεκινά από την προσχολική 
ηλικία και οι δράσεις ξεκινούν από τα 
παιδιά των παιδικών σταθµών, µε 
σκοπό τον εντοπισµό µαθησιακών 
δυσκολιών και την ανάπτυξη των 
δεξιοτήτων τους και επεκτείνεται στα 
παιδιά της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
 
 
Ουσιαστικά, υπάρχει µια διαρκής 
επαφή µε τα παιδιά στην πορεία της 
ανάπτυξης τους την οποία η υπηρεσία 
διακριτικά παρακολουθεί και στηρίζει 
µε τη συνεργασία των γονέων και 
των εκπαιδευτικών. Είναι σηµαντικό 
ότι µέσα από το πρόγραµµα έχει 
εδραιωθεί η συνεργασία µε τους 
γονείς, τους εκπαιδευτικούς φορείς 
της περιοχής και τις αρµόδιες αρχές. 
Έτσι η υπηρεσία αποτελεί σηµείο 
αναφοράς και οι δράσεις 
υλοποιούνται χωρίς προβλήµατα.   
 
Το Κέντρο το Κέντρο Πρόληψης και 
προαγωγής Υγείας « Αριξις»  
ανέπτυξε δράσεις για την πρόληψη 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών, µε 
αποδέκτες τους εφήβους, θετικές από 
άποψη του περιεχοµένου ελάχιστες 
όµως µε βάση τις ανάγκες.   

 
Πρόληψη δεν είναι µόνο η 
ευαισθητοποίηση αλλά και η 
δηµιουργία προϋποθέσεων για την 
ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και 
την οµαλή κοινωνική ένταξη των 
νέων. Για το λόγο αυτό 
δηµιουργήθηκαν δοµές  που 
παρέχουν δυνατότητες 
πληροφόρησης, διεύρυνσης των 
γνώσεων γνώσης, καλλιτεχνικής και 
αθλητικής  παιδείας, δράσης και 
έκφραση.  
 
Στον πίνακα 15  παρατηρούµε : Το 
υψηλό ποσοστό των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας που δανείζονται 
βιβλία ή παρακολουθούν το τµήµα 
του παιδικού παραµυθιού της 
δηµοτικής Βιβλιοθήκης. Τη χρήση 
των υπηρεσιών του Κέντρου 
Πληροφόρησης Νέων κυρίως από 
µαθητές και και φοιτητές. Οι νέοι 
αυτοί κάνουν χρήση ΗΥ για να 
ενηµερωθούν από το διαδίκτυο ή για 
να επεξεργαστούν τις εργασίες τους. 
Τον αριθµός 698 των παιδιών που 
λαµβάνουν καλλιτεχνική παιδεία : 
7% παιδιά προσχολικής   ηλικίας 
(κυρίως στο µπαλέτο), 63% παιδιά 
δηµοτικού, 18% παιδιά γυµνασίου και 
12% παιδιά λυκείου (κυρίως στο 
ωδείο). Τον αριθµό των 226 παιδιών 
που συµµετέχουν  στα αθλητικά 
τµήµατα: 23% προσχολικής ηλικίας  
και το 77% παιδιά γυµνασίου και  
παιδιά λυκείου. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
πολλά  παιδιά και νέοι της πόλης είναι 
αποδέκτες των επιµορφωτικών και 
αθλητικών προγραµµάτων του 
∆ήµου. ∆εν γνωρίζουµε όµως αν σε 
αυτά συµµετέχουν παιδιά µε 
δυσκολίες παρακολούθησης του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος  και σε 
ποιο ποσοστό. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Συµπέρασµα  
 
Για την βελτίωση του εκπαιδευτικού 
επιπέδου του πληθυσµού της Αγίας 
Βαρβάρας, στόχος µακρόπνοος, 
απαιτείται διαρκής προσπάθεια µε 
δράσεις για κάθε ηλικιακή οµάδα, 
ξεκινώντας από την προσχολική 
αγωγή ως την εκπαίδευση των 
ενηλίκων. 
 
Η δραστηριότητα του ∆ήµου 
θεωρείται καλή και αποτελεσµατική. 
Η δηµιουργία υποδοµής, τα 
υποστηρικτικά προγράµµατα οι 
κοινωνικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές υπηρεσίες και άλλες 
δράσεις συνέβαλαν στη µείωση της 
σχολικής διαρροής και  στη βελτίωση 
του εκπαιδευτικού επιπέδου σε σχέση 
µε την προηγούµενη δεκαετία. Όµως 
αυτή δραστηριότητα πρέπει να 
συνεχιστεί θεσµοθετηµένα (όπου 
απαιτείται) και ολοκληρωµένα. 
 
Πρέπει να  γίνει προσπάθεια  για την 
αύξηση  της συµµετοχής παιδιών 
στην προσχολική αγωγή και 
παράλληλα να διατηρηθούν  οι καλές 
συνθήκες λειτουργίας των παιδικών 
σταθµών. Πρέπει να ολοκληρωθεί η 
προσπάθεια ανανέωσης της υποδοµής 
των σχολείων, να  υπάρχει µέριµνα 
για τη συντήρηση τους αλλά και το 
διαρκή εκσυγχρονισµό τους ώστε να 
είναι ελκυστικά και λειτουργικά. 
Πρέπει να συνεχιστεί η δράση για την 
πρόληψη της σχολικής διαρροής σε 
όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης και 
ιδιαίτερα στις τάξεις που εµφανίζεται 
µεγαλύτερη. Πρέπει να δοθούν 
ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης 
δεξιοτήτων σε αυτούς εγκατέλειψαν 
το σχολείο και µπορούν να 
επιστρέψουν σε αυτό, αλλά και σε 
αυτούς που δεν µπορούν να 
επιστρέψουν ή δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του.  
 
 

Αναγκαίες ενέργειες 
 

Στο πλαίσιο των παραπάνω αναγκαίες 
ενέργειες θεωρούνται: 
 

 
1. Η ευαισθητοποίηση και πληροφόρηση 

γονέων από όλες τις κοινωνικές 
οµάδες  για να συµµετέχουν τα 
παιδιά τους σε παιδικούς 
σταθµούς 

 

2. Η δηµιουργία ενός κτηρίου 
παιδικού σταθµού για τη 
µεταστέγαση των παιδικών 
σταθµών που στεγάζονται σε 
ακατάλληλα κτήρια και την 
αύξηση της συνολικής 
δυναµικότητας των παιδικών 
σταθµών µέσα στην τετραετία 
τουλάχιστον κατά 30%, για να 
ικανοποιηθούν τα αιτήµατα που 
µε βάση τα παραπάνω,  
επιδιώκεται και αναµένεται να 
αυξηθούν.  

 
3. Η ένταξη στο Ν.Π.∆.∆ 

«∆ηµοτικοί Βρεφικοί & 
Παιδικοί Σταθµοί Αγίας 
Βαρβάρας» των σταθµών που 
λειτουργούν στο πλαίσιο 
προγραµµάτων του Ε.Κ.Τ, µετά  
τη λήξη τους. 

 
4. Η δηµιουργία νέων χώρων στα 

νηπιαγωγεία για αυξηθεί η 
δυναµικότητά τους που δεν 
ανταποκρίνεται ούτε στις 
σηµερινές συνθήκες πολύ 
περισσότερο στις µελλοντικές µε 
δεδοµένο ότι στα νηπιαγωγεία 
εγγράφονται υποχρεωτικά και τα 
παιδιά 5 ετών. Παράλληλα πρέπει 
να γίνει προσπάθεια να 
λειτουργούν ολοήµερα. 

 
5. Η ανακαίνιση του κτιρίου που 

στεγάζεται το 3ο Γυµνάσιο. Ο 
έλεγχος και η επισκευή των 
µονώσεων και της περίφραξης 
καθώς επίσης και ο  χρωµατισµός 
όλων των σχολικών κτιρίων 
κάθε χρόνο. Η δηµιουργία 
αύλιου χώρου στο 2ο γυµνάσιο. Η 
δηµιουργία στεγάστρων στον 
αύλιο χώρο του 5ου δηµοτικού και 
του 1ο γυµνάσιου. Η αλλαγή των 
αλουµινίων και των εσωτερικών κι 
εξωτερικών θυρών του 2ου 
γυµνάσιου και του 1ου λυκείου.   
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
 

Η επισκευή του γυµναστηρίου 
και της αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων του 1ου λυκείου 
(αλλαγή κιγκλιδωµάτων, 
κουφωµάτων, ελαιοχρωµατισµοί, 
επιστρώσεις και περιθώρια, 
επισκευή µόνωσης, ηλεκτρικά, 
θέρµανση, κλιµατισµός κι 
εξαερισµός). Η δηµιουργία 
γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 και 
γηπέδου τένις στο 1ο δηµοτικό. 

 
6. Η λειτουργία σχολικού 

εστιατορίου στο Β΄ Λύκειο µε 
σκοπό τη διευκόλυνση των 
µαθητών αλλά και τη σωστή 
διατροφή τους. 

 
7. Οι εφαρµογές νέων 

τεχνολογιών στα σχολεία  για 
την εξοικονόµηση ενέργειας και 
την προστασία του 
Περιβάλλοντος και η 
ευαισθητοποίηση των µαθητών 
σε αυτά τα θέµατα :  σύνδεση 
των σχολείων µε φυσικό αέριο, 
χρήση οικολογικών λαµπτήρων,  
διαµόρφωση αυλών µε γκαζόν ή 
χώµα, εκδηλώσεις  κ.α  

 
8. Η ενίσχυση του δικτύου 

συνεργασίας  µεταξύ του 
∆ήµου των εκπαιδευτικών, και 
κοινωνικών φορέων των 
φορέων υγείας, των υπηρεσιών 
και των στελεχών τους. 
Λειτουργία παρατηρητήριου της 
σχολικής διαρροής και 
ανάληψη      συντονισµένων 
δράσεων για την πρόληψη και 
την αντιµετώπισή της µε 
ευαισθητοποίηση της σχολικής 
αλλά της ευρύτερης κοινότητας 
και άµεσες παρεµβάσεις. 

 
9. Η ανάπτυξη των 

ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών 
που παρέχονται από το δήµο και 
τους συνεργαζόµενους φορείς 
στο πλαίσιο του προγράµµατος 
"Ολοκληρωµένη φροντίδα 
παιδιού και σχολείου».  

 

Οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να 
αποτελέσουν τµήµα της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Πολιτικής (µε τροποποίηση του 
ΟΕΥ) ή ένα νέο ∆ηµοτικό 
Νοµικό Πρόσωπο, εφόσον 
µελετηθεί και διαπιστωθεί η 
δυνατότητα θεσµοθετηµένης, 
βιώσιµης και αποτελεσµατικής 
λειτουργίας.  
 
Γενικότερα το επόµενο 
διάστηµα, στο πλαίσιο των 
παρεχόµενων από το ∆ήµο 
ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών, 
πρέπει να   δοθεί µεγαλύτερη 
προσοχή στα  προβλήµατα  της 
προεφηβείας και εφηβείας και 
να αναπτυχθούν περισσότερες   
δράσεις για την πληρέστερη 
υποστήριξη των παιδιών αυτής 
της ηλικίας και των γονέων 
τους: ενηµέρωση αµφοτέρων 
συµβουλευτική, έλεγχος 
σωµατοµετρικών χαρακτηριστικών 
κ.α)  

 
10.  Η προώθηση αιτήµατος 

εγκατάστασης επαγγελµατικού 
Λυκείου στην Αγία Βαρβάρα. 

 
11.  Η προώθηση αιτήµατος  

δηµιουργίας σχολείου 
δεύτερης ευκαιρίας στην 
Αγία Βαρβάρα, µε στόχο να 
αυξηθούν οι δυνατότητες 
επανένταξης στην εκπαίδευση 
των ενηλίκων που δύσκολα 
µετακινούνται σε άλλες 
περιοχές. 

 
12.  Η λειτουργία Ηλεκτρονικής 

Βιβλιοθήκης στο Κέντρο 
Πληροφόρησης Νέων 

 
13.  Η διεύρυνση των 

προγραµµάτων αλφαβητισµού  
και επαγγελµατικής κατάρτισης  
που υλοποιούνται  από το δήµο 
και τους συνεργαζόµενους µε το 
δήµο φορείς. 
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ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
 
1. Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός, απασχολούµενοι, άνεργοι

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
απογραφής του 2001 σε σύνολο 
πληθυσµού 31.354, καταγράφηκαν 
περίπου 12.973 οικονοµικά ενεργοί 
πολίτες (41,4%) και 15.054 
οικονοµικά µη ενεργοί.  
 

Από τον οικονοµικά ενεργό 
πληθυσµό απασχολούνται 11.277, 
δηλαδή το 87% των οικονοµικά 
ενεργών και είναι άνεργοι 1.696, 
δηλαδή το 13%  των οικονοµικά 
ενεργών (πίνακας 16) .  
 

 
Από τους 1.696 ανέργους το 44% 
είναι γυναίκες.  Υψηλό  είναι και 
το ποσοστό ανέργων νέων µεταξύ 
20 και 24 ετών που φτάνει το 
47%. Στην πραγµατικότητα τα 
ποσοστά των ανέργων και ιδιαίτερα 
των ανέργων νέων, ίσως είναι 
µεγαλύτερα  γιατί δεν καταγράφονται 
στους ανέργους αυτοί που 
παρακολουθούν προγράµµατα 
επαγγελµατικής κατάρτισης ή 
απόκτησης επαγγελµατικής  εµπειρίας. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : 

Οικονοµικά ενεργός και µη πληθυσµός κατά φύλο/ οµάδες ηλικιών  
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                    

Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Α ν ε ρ γ ο ι  
ηλικίες 

Σύνολο        Απασχολούµενοι     

Σύνολο               Απ́ αυτούς  νέοι       

Ο
ικ

ο
ν
ο

µ
ικ

ά
 µ

η
 

εν
ερ

γ
ο
ί 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 12.973 11.277 1.696 793 15.054 

10-14 18 0 18 18 1.803 

15-19 428 225 203 181 1.822 

20-24 1.786 1.378 408 294 923 

25-29 1.950 1.683 267 144 588 

30-34 1.948 1.760 188 64 631 

35-39 1.833 1.659 174 53 637 

40-44 1.735 1.568 167 24 756 

45-49 1.392 1.285 107 10 716 

50-54 950 876 74 5 764 

55-59 545 474 71 0 846 

60-64 213 194 19 0 1.411 

65-69 110 110 0 0 1.512 

70-74 64 64 0 0 1.333 

75+ 1 1 0 0 1.312 

Άρρενες 8.327 7.370 957 462 5.230 

10-14 14 0 14 14 941 

15-19 289 153 136 121 836 

20-24 1.023 796 227 179 335 

25-29 1.199 1.054 145 76 93 

30-34 1.204 1.106 98 36 72 

35-39 1.165 1.053 112 33 64 

40-44 1.098 1.028 70 3 107 

45-49 956 892 64 0 107 

50-54 674 633 41 0 173 

55-59 428 378 50 0 213 

60-64 154 154 0 0 530 

65-69 79 79 0 0 625 

70-74 43 43 0 0 584 



 54 

75+ 1 1 0 0 550 

Θήλεις  4.646 3.907 739 331 9.824 

10-14 4 0 4 4 862 

15-19 139 72 67 60 986 

20-24 763 582 181 115 588 

25-29 751 629 122 68 495 

30-34 744 654 90 28 559 

35-39 668 606 62 20 573 

40-44 637 540 97 21 649 

45-49 436 393 43 10 609 

50-54 276 243 33 5 591 

55-59 117 96 21 0 633 

60-64 59 40 19 0 881 

65-69 31 31 0 0 887 

70-74 21 21 0 0 749 

75+ 0 0 0 0 762 

 
 
 
1. Απασχολούµενοι σε τοµείς και κλάδους οικονοµικής 

δραστηριότητας 
 
 
Από τους 11.277 απασχολούµενους 
το 64% είναι άνδρες ενώ το 35% 
είναι γυναίκες. Από αυτούς 2.973 
άτοµα (26%) απασχολούνται στο 

δευτερογενή τοµέα και 7459 άτοµα 
(66%) στον τριτογενή τοµέα.  
 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: 

Οικονοµικώς ενεργός και µη ενεργός πληθυσµός, 
απασχολούµενοι κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Οικονοµικά ενεργοί 
 

Οικονοµικά 
µη ενεργοί 

Απασχολούµενοι 

Άνεργοι 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
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12.973 

 
11.277 

 
32 

 
2.973 

 
7.459 

 
813 

 
1.696 

 
15.054 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 55 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18 : 

ΟΕΠ κατά φύλο, οµάδες κλάδων οικονοµικής δραστηριότητας & θέση στο επάγγελµα 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Θ έ σ η  σ τ ο   ε π ά γ γ ε λ µ α 
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"Νέοι" 

 12.973 1.229 1.437 9.397 117 793 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία.                                                                                                                          35 0 11 18 6 0 

Αλιεία.                                                                                                                                                         3 0 1 1 1 0 

Ορυχεία και λατοµεία.                                                                                                                                           5 0 1 4 0 0 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες.                                                                                                                          2.102 174 142 1.761 25 0 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού.                                                                                                           98 0 1 97 0 0 

Κατασκευές.                                                                                                                                                     1.020 72 163 782 3 0 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, οχηµάτων, 
µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής/ οικιακής χρήσης.                                                                                                                                               2.677 601 526 1.493 57 0 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια.                                                               644 121 35 475 13 0 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.                                                                                                                         1.219 65 173 981 0 0 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.                                                                                                                        255 8 29 218 0 0 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις & επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες.                                                                                 703 41 84 575 3 0 

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.                                                                               902 0 0 902 0 0 

Εκπαίδευση.                                                                                                                                                     443 16 8 419 0 0 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα.                                                                                                                                    536 11 33 491 1 0 

∆ραστ. παροχής υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα.                                                        454 49 62 340 3 0 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.                                                                                                           176 0 34 142 0 0 

Νέοι                                                                                                                                                          793 0 0 0 0 793 

∆ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικ. δραστηριότητας                908 71 134 698 5 0 

Άρρενες 8.327 917 1.144 5.746 58 462 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία.                                                                           24 0 6 17 1 0 

Αλιεία.                                                                                                                                                         2 0 1 1 0 0 

Ορυχεία και λατοµεία.                                                                                                                                           5 0 1 4 0 0 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες.                                                                           1.441 147 106 1.173 15 0 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού.                                                                                                           75 0 1 74 0 0 

Κατασκευές.                                                                                                                                                     997 72 162 760 3 0 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 
µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής/ οικιακής χρήσης.                                                                                                                                               1.743 436 440 836 31 0 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια.                                                                                                                                      337 75 24 233 5 0 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.                                                                                    1.042 57 170 815 0 0 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.                                                                                                                        141 6 17 118 0 0 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες.                                                                                 309 30 46 232 1 0 

∆ηµόσια διοίκηση , άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.                                    590 0 0 590 0 0 

Εκπαίδευση.                                                                                                                                                     155 8 3 144 0 0 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα.                                                                                                                                    159 9 18 132 0 0 

∆ραστ. παροχής υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα.               207 23 34 149 1 0 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.                                                                          5 0 4 1 0 0 
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Νέοι                                                                                                                                                          462 0 0 0 0 462 

∆ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικον δραστηριότητας                                                                                                    633 54 111 467 1 0 

Θήλεις  4.646 312 293 3.651 59 331 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία.                                        11 0 5 1 5 0 

Αλιεία.                                                                                                                                                        1 0 0 0 1 0 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες.                                                                                                                                      661 27 36 588 10 0 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού.                                                                                                           23 0 0 23 0 0 

Κατασκευές.                                                                                                                                 23 0 1 22 0 0 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 
µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής/ οικιακής χρήσης.                                                                                                              934 165 86 657 26 0 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια.                                                                                                                                      307 46 11 242 8 0 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες.                                                                                                                         177 8 3 166 0 0 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί.                                                           114 2 12 100 0 0 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες.                                                                                 394 11 38 343 2 0 

∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.                                                                                                     312 0 0 312 0 0 

Εκπαίδευση.                                                                                                                                                     288 8 5 275 0 0 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα.                                                                                                                               377 2 15 359 1 0 

∆ραστ. παροχής υπηρεσιών  κοινωνικού ή ατοµικού χαρακτήρα.                                                                                                                            247 26 28 191 2 0 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό.                                                                                                           171 0 30 141 0 0 

Νέοι                                                                                                       331 0 0 0 0 331 

∆ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας                                                                                                    275 17 23 231 4 0 

 
 
Από τα στοιχεία του πίνακα  
προκύπτει ότι: 
 
Εργοδότες είναι 1.229 άτοµα 
δηλαδή το 9,5% του οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού. Από αυτά τα 
άτοµα το 25% είναι γυναίκες. Οι 
περισσότεροι δραστηριοποιούνται 
κατά σειρά στους κλάδους του 
χονδρικού και λιανικού εµπορίου, 
των επισκευών αυτοκινήτων 
οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών 
ατοµικής και οικιακής χρήσης, της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας, των 
ξενοδοχείων και εστιατόριων και 
των κατασκευών.  
 
Για δικό τους λογαριασµό 
εργάζονται 1.437 άτοµα δηλαδή το 
11% του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού. Από αυτά τα άτοµα το 
20% είναι γυναίκες. Οι 
περισσότεροι δραστηριοποιούνται 
στους ίδιους κλάδους µε τους 
προαναφερθέντες.  
 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι 
η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
αναπτύσσεται κυρίως στους τοµείς: 
♦♦♦♦ εµπορίου και επισκευών (42%) 
 
 

 
 
♦ της µεταποίησης (12%) 
♦ των κατασκευών (9%) και  
♦ των καταστηµάτων, ξενοδοχείων 

και εστιατορίων (6%).  
 
Μισθωτοί είναι 9.397 άτοµα 
δηλαδή το 72% του οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού.  Από αυτά το 
39% είναι γυναίκες.  Οι 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις 
µισθωτών παρατηρούνται στον 
τοµέα της µεταποίησης όπου 
απασχολούνται  1.761 άτοµα από 
τα οποία το 34% είναι γυναίκες, 
στον τοµέα του εµπορίου όπου 
απασχολούνται 1.493 άτοµα από τα 
οποία το  44% είναι γυναίκες,    
στον τοµέα των µεταφορών 
αποθήκευσης και επικοινωνιών 
όπου απασχολούνται 981 άτοµα 
από τα οποία το 17% είναι 
γυναίκες, στον τοµέα του δηµόσιου 
άµυνας και  υποχρεωτικής 
κοινωνικής ασφάλισης όπου 
απασχολούνται 902 άτοµα από τα 
οποία το 34% είναι γυναίκες και 
στον τοµέα των κατασκευών όπου 
απασχολούνται  782 άτοµα από τα 
οποία το 3% είναι γυναίκες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19 : Ο.Ε.Π κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων. 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 
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                                                                      12.973 915 845 1.019 1.260 2.281 66 2.304 1.311 1.517 328 793 334 

10-14 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 

15-19 428 4 1 8 22 88 0 71 11 37 2 181 3 

20-24 1.786 49 47 123 215 480 8 236 84 173 31 294 46 

25-29 1.950 89 144 194 257 389 7 286 164 178 48 144 50 

30-34 1.948 130 195 200 211 386 10 292 178 186 49 64 47 

35-39 1.833 143 163 166 195 281 9 324 199 192 65 53 43 

40-44 1.735 146 149 131 170 254 9 320 182 245 52 24 53 

45-49 1.392 128 85 105 98 160 4 319 209 207 30 10 37 

50-54 950 94 34 51 47 133 5 236 155 141 26 5 23 

55-59 545 74 16 20 27 61 2 145 73 91 17 0 19 

60-64 213 40 8 10 10 20 8 43 30 31 4 0 9 

65-69 110 12 1 10 3 17 2 22 14 21 4 0 4 

70-74 64 5 2 1 5 12 2 10 12 15 0 0 0 

75+ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άρρενες 8.327 659 410 513 498 1.249 47 2.049 1.131 849 235 462 225 

10-14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 

15-19 289 4 1 4 3 51 0 68 9 26 0 121 2 

20-24 1.023 36 13 44 60 227 6 212 73 128 19 179 26 

25-29 1.199 67 62 85 102 221 6 253 146 114 35 76 32 

30-34 1.204 95 82 96 78 212 9 257 157 116 33 36 33 

35-39 1.165 97 80 81 78 163 5 289 167 96 48 33 28 

40-44 1.098 100 80 71 79 140 8 276 153 115 36 3 37 

45-49 956 90 49 69 44 91 2 284 183 94 25 0 25 

50-54 674 73 21 31 25 71 3 214 129 66 22 0 19 

55-59 428 58 13 17 19 41 1 135 68 51 11 0 14 

60-64 154 28 7 8 6 12 5 35 27 17 3 0 6 

65-69 79 6 1 7 0 12 1 19 10 17 3 0 3 

70-74 43 4 1 0 4 8 1 7 9 9 0 0 0 

75+ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Θήλεις  4.646 256 435 506 762 1.032 19 255 180 668 93 331 109 

10-14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

15-19 139 0 0 4 19 37 0 3 2 11 2 60 1 

20-24 763 13 34 79 155 253 2 24 11 45 12 115 20 

25-29 751 22 82 109 155 168 1 33 18 64 13 68 18 

30-34 744 35 113 104 133 174 1 35 21 70 16 28 14 

35-39 668 46 83 85 117 118 4 35 32 96 17 20 15 

40-44 637 46 69 60 91 114 1 44 29 130 16 21 16 

45-49 436 38 36 36 54 69 2 35 26 113 5 10 12 

50-54 276 21 13 20 22 62 2 22 26 75 4 5 4 

55-59 117 16 3 3 8 20 1 10 5 40 6 0 5 

60-64 59 12 1 2 4 8 3 8 3 14 1 0 3 

65-69 31 6 0 3 3 5 1 3 4 4 1 0 1 

70-74 21 1 1 1 1 4 1 3 3 6 0 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: 
Ο.Ε.Π κατά φύλο, οµάδες ατοµικών επαγγελµάτων και θέση στο επάγγελµα  

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                                    
Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 
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∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ                                                                                12.973 1.229 1.437 9.397 117 793 
Μέλη των βουλευόµενων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά & 
διευθυντικά στελέχη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα                                                                                              915 661 28 226 0 0 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµατα                                                                                                                                    845 45 102 698 0 0 

Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα                                                                                                                                             1.019 32 108 876 3 0 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγ.                                                                                                                                             1.260 10 16 1.227 7 0 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές                                                                                                                    2.281 138 346 1.742 55 0 

Ειδικευµ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι, αλιείς                                                                               66 0 13 47 6 0 

Ειδικ. τεχνίτες & ασκούντες συν. τεχν. επαγγέλµατα                                                                                                                           2.304 211 304 1.766 23 0 

Χειριστές µηχανηµάτων σταθερών βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρµολογητές                                                                                                                            1.311 64 184 1.058 5 0 

Ανειδίκ. εργάτες χειρώνακτες, µικροεπαγγελµατίες                                                                                                                                                 1.517 17 270 1.216 14 0 

∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους                                                                                                                                                            328 17 27 283 1 0 

Νέοι                                                                                                                                                                                                    793 0 0 0 0 793 

∆ε δήλωσαν επάγγελµα 334 34 39 258 3 0 

Άρρενες 8.327 917 1.144 5.746 58 462 

Μέλη των βουλευόµενων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα                                                                                              659 474 24 161 0 0 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµατα 410 29 65 316 0 0 

Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 513 24 70 418 1 0 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγ. 498 6 8 483 1 0 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές 1.249 81 254 888 26 0 

Ειδικευµ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι, αλιείς 47 0 8 38 1 0 

Ειδικ. τεχνίτες & ασκούντες συν. τεχν. επαγγέλµατα 2.049 191 275 1.566 17 0 

Χειριστές µηχανηµάτων σταθερών βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρµολογητές 1.131 57 178 892 4 0 

Ανειδίκ. εργάτες χειρώνακτες, µικροεπαγγελµατίες 849 14 211 618 6 0 

∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους 235 16 23 196 0 0 

Νέοι 462 0 0 0 0 462 

∆ε δήλωσαν επάγγελµα 225 25 28 170 2 0 

Θήλεις 4.646 312 293 3.651 59 331 

Μέλη των βουλευόµενων σωµάτων, ανώτερα διοικητικά και 
διευθυντικά στελέχη του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 256 187 4 65 0 0 

Πρόσωπα που ασκούν επιστηµονικά, καλλιτεχνικά και 
συναφή επαγγέλµατα 435 16 37 382 0 0 

Τεχνολόγοι τεχνικοί βοηθοί και ασκούντες συναφή 
επαγγέλµατα 506 8 38 458 2 0 

Υπάλληλοι γραφείου και ασκούντες συναφή επαγγ. 762 4 8 744 6 0 

Απασχολούµενοι στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε 
καταστήµατα και υπαίθριες αγορές 1.032 57 92 854 29 0 

Ειδικευµ. γεωργοί, κτηνοτρόφοι, δασοκόµοι, αλιείς 19 0 5 9 5 0 

Ειδικ. τεχνίτες & ασκούντες συν. τεχν. επαγγέλµατα 255 20 29 200 6 0 

Χειριστές µηχανηµάτων σταθερών βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων και συναρµολογητές 180 7 6 166 1 0 

Ανειδίκ. εργάτες χειρώνακτες, µικροεπαγγελµατίες                                                 668 3 59 598 8 0 

∆ήλωσαν ανεπαρκώς ή ασαφώς το επάγγελµά τους                                                                                                  93 1 4 87 1 0 

Νέοι                                                                                                                                                                                  331 0 0 0 0 331 

∆ε δήλωσαν επάγγελµα                                                                                                                                                                                    109 9 11 88 1 0 
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Σύµφωνα µε τον πίνακα 20, το 14% 
του ΟΕΠ είναι ανώτερα στελέχη, 
επιστήµονες και καλλιτέχνες (περίπου 
το 1/3 είναι γυναίκες). Το 36% είναι 
τεχνολόγοι, τεχνικοί, βοηθοί, 
ειδικευµένοι τεχνίτες και χειριστές 
µηχανηµάτων (περίπου το 1/5 είναι 
γυναίκες). Το 27,3% είναι υπάλληλοι 
γραφείων, πωλητές καταστηµάτων 
και υπαίθριων  αγορών ( περίπου το 
1/2 είναι γυναίκες). Το 12% είναι 
ανειδίκευτοι εργάτες και 
µικροεπαγγελµατίες (περίπου το 1/3 
είναι γυναίκες).  
 
Είναι σαφές  ότι το µεγαλύτερο µέρος 
(72%) του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού είναι µισθωτοί. Τα άτοµα  

 
που κατέχουν ανώτερες θέσεις ή 
έχουν υψηλή µόρφωση και ειδίκευση 
ανήκουν στο 14% του οικονοµικά 
ενεργού πληθυσµού. Πολλοί από 
αυτούς αναπτύσσουν παράλληλα 
επιχειρηµατική δραστηριότητα.  
 
3. ∆ηµοτική Υπηρεσία 
Συµβουλευτικής & Στήριξης της 
Απασχόλησης  
 
Στους ακόλουθους  πίνακες 
παρουσιάζονται στοιχεία για την 
Απασχόληση στην Αγία Βαρβάρα  από 
τη δράση της Υπηρεσίας 
Συµβουλευτικής & Στήριξης της 
Απασχόλησης που έχει συστήσει ο 
∆ήµος. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21: 

Αριθµός κατά  φύλο  των εισερχοµένων ανέργων  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 

ΦΥΛΟ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝ∆ΡΕΣ 108 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 289 

ΣΥΝΟΛΟ 397 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22 : 

Ηλικία των εισερχόµενων ανέργων  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

18-30 ΕΤΩΝ 155 

31-44 ΕΤΩΝ 129 

45-65 ΕΤΩΝ 113 

ΣΥΝΟΛΟ 397 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: 

  Επίπεδο εκπαίδευσης εισερχόµενων άνεργων  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΚΑΘΟΛΟΥ /ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 9 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (∆ηµοτικό -Γυµνάσιο-Σ∆Ε) 102 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ (Λύκειο, ΤΕΕ, ΤΕΣ, ΙΕΚ) 212 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 73 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 397 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: 

Επαγγελµατικές δεξιότητες εισερχόµενων άνεργων ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ 
∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΟΤΙ 
ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ 

(ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΙΟ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΓΝΩΣΗ Η/Υ 64 333 397 

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 70 327 397 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 24 373 397 

 
 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25: 

Εργασιακή κατάσταση εισερχόµενων ανέργων  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ (σταθερή /εποχιακή /µερική απασχόληση) 71 

∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΠΟΤΕ 19 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 41 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 84 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 182 

ΣΥΝΟΛΟ 397 

 
 
 
 
 

             

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: 

Ασφάλιση  εισερχόµενων ανέργων  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ 37 

ΠΡΟΝΟΙΑ-ΑΠΟΡΙΑ 19 

ΙΚΑ (άµεσα /έµµεσα /αναπηρίας /ΟΑΕ∆) 250 

∆ΗΜΟΣΙΟ (άµεσα  /έµµεσα ασφαλισµένοι) 20 

ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΝΑΤ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ,ΤΑΕ κλπ.) 65 

ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ 1 

Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 397 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27: 

  Εισερχόµενοι άνεργοι από ευπαθείς κοινωνικά οµάδες  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 
 

ΕΥΠΑΘΗΣ ΟΜΑ∆Α ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

ΑΜΕΑ 16 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΣ 10 

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ 26 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 9 

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ 13 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟ Ι &  ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 10 

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ & ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 10 

ΝΕΟΙ 16-28 ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΊΨΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 13 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ  ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 45 16 

ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ 1 

ΑΠΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΙ 2 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 126 

 

Η Υπηρεσία Συµβουλευτικής & 
Στήριξης της Απασχόλησης 
υποδέχεται άνεργους και 
εργαζόµενους πολίτες της Αγίας 
Βαρβάρας. Στελεχώνεται από 
εργασιακούς συµβούλους οι οποίοι 
στηρίζουν την προσπάθεια τους να 
βρουν ή να αλλάξουν εργασία, να 
αυξήσουν τις επαγγελµατικές τους 
δεξιότητες, να συγχρονιστούν µε τις 
απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς 
εργασίας, να αξιοποιήσουν 
δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 
τους. Αυτή η υπηρεσία είναι 
αναπόσπαστο τµήµα της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας. Η συνεργασία των 
εργασιακών συµβούλων και των 
λοιπών στελεχών της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας είναι αναγκαία γιατί τα 
άνεργοι συχνά, πέραν του αρχικού 
τους αιτήµατος, φέρουν κι άλλα 
πολύπλοκα αιτήµατα, που αφορούν 
σε προσωπικά ή οικογενειακά τους 
θέµατα.   
 

Τα συµπεράσµατα της Υπηρεσίας 
Συµβουλευτικής & Στήριξης της 
Απασχόλησης προκύπτουν από τη 
µελέτη στοιχείων ατόµων που 
απευθύνθηκαν σε αυτή µε αίτηµα την 
εύρεση εργασίας το διάστηµα 
Σεπτέµβριος 2006-2007. 

∆εν λαµβάνονται υπόψη τα στοιχεία 
των ανέργων που είναι παλαιότερα 
εγγεγραµµένοι και συνεχίζουν να 
έρχονται στην υπηρεσία. Αν και το 
δείγµα δεν είναι τυχαίο, φαίνεται ότι 
αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα 
γιατί  τα  συµπεράσµατα  είναι κοινά 
µε  αυτά της απογραφής του 2001. 

Το παραπάνω διάστηµα έγιναν 397 
νέες εγγραφές ανέργων στο µητρώο 
της υπηρεσίας από τις οποίες  
προκύπτει ότι: Το ποσοστό των 
γυναικών  που εγράφησαν (73%) 
είναι σχεδόν τριπλάσιο  από των 
ανδρών (27%). Συχνά απευθύνονται 
στην υπηρεσία γυναίκες 35-44 ετών, 
στην πλειοψηφία τους µητέρες, που 
παντρεύτηκαν αµέσως µετά την 
αποφοίτηση τους από το Λύκειο. Οι 
γυναίκες αυτές αποσύρθηκαν για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα από την 
αγορά εργασίας γιατί ανέλαβαν τη 
φροντίδα των παιδιών. Οι ανάγκες 
της οικογένειας τις υποχρέωσαν να 
επιστρέψουν. Την εποχή που 
διέκοψαν, το απολυτήριο Λυκείου 
θεωρούταν βασικό προσόν σε πολλές 
δουλειές. Τώρα  συνειδητοποιούν ότι 
αυτό δεν  αρκεί και προσπαθούν να 
γίνουν το ίδιο ανταγωνιστικές µε τις 
νεότερες γυναίκες, αξιοποιώντας 
κάθε ευκαιρία που τους προκύπτει.
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Το υψηλό ποσοστό ανεργίας των 
νεοεισερχόµενων στην αγορά 
εργασίας  που καταγράφεται σε 
εθνικό επίπεδο επιβεβαιώνεται  από 
το αυξηµένο ποσοστό των νέων 
18-30 ετών που απευθύνεται στην 
υπηρεσία, το οποίο είναι 39% του 
συνόλου.  
 
Αυξηµένο είναι και το ποσοστό 
ανέργων 45-65 ετών που φτάνει το  
28,5%. Οι άνεργοι αυτής της 
κατηγορίας συνήθως έχουν χάσει την 
εργασία τους σε µεγάλη ηλικία και 
εξαιτίας της ηλικίας τους 
δυσκολεύονται να βρουν εργασία  
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία το 53,5% 
των ανέργων που απευθύνονται στην 
Υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ το 
26% είναι απόφοιτοι της  
υποχρεωτικής ή µόνο του 
δηµοτικού. Μόνο το 18% έχει 
ολοκληρώσει την τριτοβάθµια 
εκπαίδευση, ενώ ελάχιστοι διαθέτουν 
κάποια από τα λεγόµενα «πρόσθετα 
επαγγελµατικά προσόντα» που 
απαιτούνται συνήθως από την αγορά 
εργασίας (γνώση τουλάχιστον µιας 
ξένης γλώσσας και η γνώση 
πληροφορικής). Μόνο το 16% 
δηλώνει ότι έχει πτυχίο ξένης 
γλώσσας και πληροφορικής ενώ το 
υπόλοιπο 84% δηλώνει ότι γνωρίζει 
χωρίς όµως να διαθέτει κάποιο 
αποδεικτικό (πίνακας 24). 
 

Εργασιακά, πολλοί ανήκουν στην 
κατηγορία των µακροχρόνια 
ανέργων (παραµένουν εγγεγραµµένοι 
στον ΟΑΕ∆ 12 µήνες τουλάχιστον).  
Ο αριθµός των µακροχρόνια ανέργων  
είναι µεγαλύτερος από αυτόν που 
εµφανίζεται στον πίνακα, γιατί 
υπάρχουν άνεργοι που ενώ 
παραµένουν εκτός αγοράς εργασίας 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, δεν 
εκδίδουν κάρτα ανεργίας, εποµένως ο 
χρόνος ανεργίας δεν φαίνεται 
(πίνακας 25).  
 
 

 
Το  63% των άνεργων  που 
απευθύνονται στην Υπηρεσία, είναι 
ασφαλισµένοι στο Ι.Κ.Α. είτε άµεσα 
από πρόσφατη εργασία, είτε έµµεσα 
µέσω γονέων ή συζύγων 
ασφαλισµένων. Το σηµαντικό είναι 
ότι,  14% από τους ανέργους που 
απευθύνονται στην Υπηρεσία είναι 
εντελώς ανασφάλιστοι ή έχουν 
βιβλιάριο απορίας (πίνακας 26). 
 
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι, 
πολλοί από τους προσερχόµενους 
στην Υπηρεσία ανήκουν στις ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού (πίνακας 27). 
Σε ποσοστό αυτοί  αγγίζουν το 37% 
του συνόλου των εισερχόµενων στην 
Υπηρεσία.  Την πρώτη θέση κατέχουν 
οι παλιννοστούντες µε ποσοστό 
20,5%, ακολουθούν τα ΑΜΕΑ και οι 
µακροχρόνια άνεργοι (12,5%), οι 
Τσιγγάνοι και οι νέοι 16-28 ετών που 
έχουν εγκαταλείψει το σχολείο 
(10,5%) και τέλος οι πολύτεκνοι- 
τρίτεκνοι και οι µονογονείς (8%). 
 
 
4. Ειδικότερα προγράµµατα  για 
τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες 
 
Οι ευπαθείς κοινωνικά οµάδες 
στηρίζονται από το ∆ήµο µε πολλούς  
τρόπους ώστε να αντιµετωπίσουν τα 
πολλά διαφορετικά προβλήµατά τους.  
 
Για την καταπολέµηση του 
αποκλεισµού από την αγορά 
εργασίας, εκτός από τη δράση που 
αναπτύσσει η Υπηρεσία 
Συµβουλευτικής & Στήριξης της 
Απασχόλησης  υλοποιούνται δράσεις 
στο πλαίσιο προγραµµάτων που 
επιχορηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταµείο (Ε.Κ.Τ.)  Τα προγράµµατα 
αυτά έχουν ένα κοινό σκελετό µε 
τρεις βασικούς άξονες: τη 
συµβουλευτική, τα επιδοτούµενα 
σεµινάρια επαγγελµατικής κατάρτισης και 
τη σταδιακή απορρόφηση στα 
προγράµµατα απασχόλησης του 
ΟΑΕ∆ (STAGE, ΝΘΕ, ΝΕΕ). 
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Πολλές φορές, άτοµα που 
απευθύνονται στην Υπηρεσία, µετά 
από την πρώτη επαφή και ανάλογα 
µε το αίτηµα τους, κατευθύνονται σε 
προγράµµατα του Ε.Κ.Τ. 
 
Την τελευταία τετραετία έχουν 
υλοποιηθεί από το ∆ήµο 5 
προγράµµατα του Γ΄ Κ.Π.Σ  για 
ανέργους που προέρχονται από τις 
ευπαθείς κοινωνικές οµάδες  
 

Μέχρι το Σεπτέµβριο του 2007 
εντάχθηκαν 543 άτοµα  στη δράση 
συµβουλευτικής πέντε διαφορετικών 
προγραµµάτων (στο Emplonet 
συµµετέχουν  άνεργοι και από τις µη 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες).  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται 
πληροφορίες για τα προγράµµατα  
και τα χαρακτηριστικά των ανέργων 
που εντάχθηκαν σε αυτά. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28 : ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 2004-2008 
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Οµάδα στόχου:   

άνεργοι της 
περιοχής 

παρέµβασης 

άνεργες 
γυναίκες 

άνεργοι 45-64 
& 18-29 ετών, 
ΜΝΟ 
παλιν/στούντες, 

άνεργοι 
συνέπεια 
οµαδικής 
απόλυσης 
(PALCO) 

µακροχρόνια 
άνεργοι άνω 45 
ετών, ΑΜΕΑ, 
ΜΝΟ, 
Τσιγγάνοι, 
Μετανάστες, 
παλιν/ντες 
νέοι15-24 ετών 
χαµηλών 
προσόντων  

Όλοι οι άνεργοι 

ΑΜΕΑ 
Άνεργοι 18-

29 
Τσιγγάνοι 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΝ  
113 179 8  47 10 

ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ 
ΣΥΝΕ∆ΡΙΕΣ 

76 26 11  17 1 

Σ
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µ
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ΣΥΝΟΛΟ 189 205 19  64 11 

ΑΝ∆ΡΕΣ 50 
 

5 30 19 4 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ 139 
 

14 89 45 7 φ
ύ

λ
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ΣΥΝΟΛΟ 189 205 19 119 64 11 

18-30 
63 18-24 29 

18-30 11 15-24 21 18-30 24 18-30 8 

25-34 43 
31-44 67 35-44 68 31-44 4 25-44 63 

 
31-44 

 

 
31 
 

31-44 

 

3 

 

45-65  59 45-62 65 45-65 4 45-65 35 45-65 9  

η
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ΣΥΝΟΛΟ 189 205 19 119 64 11 
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ΚΑΘΟΛΟΥ / 
ΜΕΡΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

6 4 1 19 - - 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ  65 72 10 69 12 3 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ  93 84 6 22 36 7 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  25 45 2 7 16  

ΕΙ∆ΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ    2  1 

ε
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ΣΥΝΟΛΟ 189 205 19 119 64 11 

ΑΜΕΑ 6 
  

16 4 5 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ 20 
49 1 21 5 - 

ΠΑΛΙΝ/ΤΟΥΝΤΕΣ 37 6 
2 6 5 1 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ-
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 4 4 

- 
- 

2 - 

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ 27 
12 3 38  3 

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤ.  6 

- 1 17 1 - 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΩ 
ΤΩΝ 45 13 

- - 21 9 - 

ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 76 
134 12  38 2 
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ΣΥΝΟΛΟ 189 205 19 119 64 11 

ΑΝΕΡΓΟΙ 
 159 98 9 - 26 11 

ΑΕΡΓΟΙ 29 107 11 - - - 
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ΣΥΝΟΛΟ 189 205 19 - 64 11 

ΑΝΕΡΓΟΙ 133 
68 8 12 8 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 56 
πίνακας 4 101 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΝΤΑΙ - 
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11 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει 
ότι: 
 
Σε σχέση µε το φύλο, το 84% των 
ωφελουµένων είναι γυναίκες. Μεγάλη 
συµµετοχή έχουν κυρίως µητέρες 
αρχηγοί µονογονεϊκών οικογενειών 
που για λόγους ανάγκης αναζητούν 
εργασία.  
 
Το 23,5% των ωφελουµένων είναι 
νέοι 15-30 ετών, το 33,5% είναι 
άτοµα 31-44 ετών, ενώ το 
µεγαλύτερο ποσοστό 43,5%,  είναι 
άτοµα 45-65 ετών.  

 
Σε σχέση µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, 
5,5% δεν έχει πάει σχολείο ή έχει 
παρακολουθήσει µερικές τάξεις του 
δηµοτικού. Το 40,5% είναι 
απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου ή 
γυµνάσιου. Το 38,5% έχει τελειώσει 
το λύκειο. Το 15% έχει φοιτήσει στο 
πανεπιστήµιο. Συµπερασµατικά, τα 
εκπαιδευτικά προσόντα των 
ωφελουµένων από ευπαθείς 
κοινωνικά οµάδες είναι λίγα και αυτός 
είναι ένας λόγος  αποκλεισµού από 
την αγορά εργασίας.  
 
Ενδιαφέρον έχει η εργασιακή 
κατάσταση κατά την ένταξη τους 
αναφέρεται ότι, το 27,5% από 
αυτούς δεν έχει εργαστεί ποτέ 
(ούτε άτυπα). 
 
Ως προς τη συµµετοχή  κάθε µιας 
από τις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες, 
αναφέρεται ότι το 17% είναι 
µονογονείς, το 15% Τσιγγάνοι, το 
9,5% παλιννοστούντες, το 6,5% 
άνεργοι άνω των 45 ετών και το 4% 
ΑΜΕΑ.  
 
Ειδικότερα για τους Τσιγγάνους, έχει 
παρατηρηθεί ότι βγαίνουν πιο 
δυναµικά στην αναζήτηση εργασίας 
παρόλο που δεν διαθέτουν τα 
απαραίτητα προσόντα.  
 
 
 

∆εν  είναι εξοικειωµένοι µε την 
εξαρτηµένη απασχόληση όµως η 
στάση τους διαφοροποιείται µε τον 
χρόνο θετικά καθώς αποκτούν 
συχνότερα αυτή την εµπειρία. Στα 
προγράµµατα επαγγελµατικής 
κατάρτισης συνήθως συµµετέχουν µε 
κίνητρο την επιδότηση. Όµως  στα 
προγράµµατα που συµβάλλουν στην 
απόκτηση βασικών δεξιοτήτων όπως 
είναι ο αλφαβητισµός ή  απαιτεί η 
σύγχρονη ζωή όπως είναι η  
πληροφορική, το κίνητρο διαφέρει. 
Στα προγράµµατα αυτά συµµετέχουν 
µε πραγµατικό ενδιαφέρον. Θετικές 
είναι και αλλαγές στην εµπορική τους 
δραστηριότητα που σταδιακά αποκτά 
τυπικά χαρακτηριστικά: µόνιµη 
στέγη, νόµιµη έναρξη επιχειρήσεων, 
έκδοση τιµολογίων και αποδείξεων 
δηµιουργία εµπορικού συλλόγου κ.α. 
 

Οι παλιννοστούντες  αναζητούν 
θέσεις εργασίας υψηλών προσόντων 
και γενικά δείχνουν ότι έχουν 
ενταχθεί στην οικονοµική και 
κοινωνική ζωή. 
 

Πολύ γρήγορα εντάσσονται  στην 
οικονοµική και κοινωνική ζωή και οι 
µετανάστες οι οποίοι αξιοποιούν κάθε 
δυνατότητα που τους προσφέρεται σε 
αυτή την κατεύθυνση και 
συµµετέχουν µε συνέπεια σε όποιο 
πρόγραµµα εντάσσονται. 
 
Πιο δύσκολα είναι τα πράγµατα για τα 
άτοµα µε ειδικές ανάγκες. Ούτε οι 
συνθήκες της αγοράς εργασίας, ούτε 
οι κοινωνικές συνθήκες ούτε τα 
προγράµµατα που προσφέρονται 
ευνοούν τη συµµετοχή τους στην 
οικονοµική και κοινωνική ζωή. 
 
Στους ακόλουθους πίνακες 
παρουσιάζονται στοιχεία σε σχέση µε 
τη σηµερινή εργασιακή κατάσταση 
των ανέργων που έλαβαν υποστήριξη 
από την υπηρεσία του ∆ήµου: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 : 

Σηµερινή εργασιακή κατάσταση των ανέργων που υποστήριξε η υπηρεσία  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 
 

ΑΝΕΡΓΟΙ (µε κάρτα /χωρίς κάρτα) 196 

ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ (σταθερή /εποχιακή / άτυπη/ µερική 
απασχόληση / stage) 

129 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 13 

ΣΠΟΥ∆ΑΖΟΥΝ 11 

∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ/ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 48 

ΣΥΝΟΛΟ 397 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 : 
Σηµερινή εργασιακή κατάσταση ωφελούµενων του  προγράµµατος : 

ΙΣΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ- ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 

ΑΝΕΡΓΕΣ 68 

ΜΙΣΘΩΤΕΣ 38 

ΝΘΕ 6 

ΝΕΕ 14 

STAGE 12 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ 7 

ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 29 

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 

∆ΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ F.UP Α∆ΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 43 

ΣΥΝΟΛΟ 220 
 

Ο πίνακας έχει υπολογιστεί πάνω σε σύνολο 220 γυναικών καθώς το πρόγραµµα αποτελείται από 6 
κύκλους και κατά τη διάρκεια του έκτου κύκλου προστέθηκαν 15 γυναίκες. 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30 : 
Σηµερινή εργασιακή κατάσταση των ωφελούµενων του  προγράµµατος : 

Η ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
 

ΑΝΕΡΓΟΙ 16 

ΜΙΣΘΩΤΟΙ 19 

ΝΘΕ 1 

ΝΕΕ 5 

STAGE 4 

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ  

ΑΤΥΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 8 

ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 1 

ΣΥΝΟΛΟ  
 

Ο πίνακας έχει υπολογιστεί πάνω σε σύνολο 60 ωφελουµένων καθώς εκκρεµεί η επικοινωνία µε τους 
υπόλοιπους (120 ωφελούµενους) 
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Ελέγχθηκε η παρούσα εργασιακή 
κατάσταση όλων των εγγεγραµµένων 
στην Υπηρεσία Συµβουλευτικής & 
Στήριξης της Απασχόλησης το 
διάστηµα  2006-2007 καθώς και των 
ανέργων που ολοκλήρωσαν  δράσεις 
των προγραµµάτων του Ε.Κ.Τ. Με 
βάση τα στοιχεία του ελέγχου, το 
49,5% των ανέργων που στήριξε η 
Υπηρεσία Συµβουλευτικής & Στήριξης 
της Απασχόλησης δήλωσαν ότι 
παραµένουν άνεργοι ενώ το 32,5% 
δήλωσαν  ότι εργάζονται σταθερά ή 
περιστασιακά. Το 6% δήλωσε ότι 
βρίσκεται σε επιδοτούµενη κατάρτιση 
ή συνεχίζει σε ανώτερες σπουδές. 
Από τους ανέργους που δέχτηκαν 
ατοµική συµβουλευτική στα 
προγράµµατα «Ίσες δυνατότητες-ίσες 
ευκαιρίες»  και  «Η πόλη για όλους» 
το 49,5% δήλωσαν ότι εργάζονται. 

 
 
5. Η δραστηριότητα του ∆ήµου ως 
εργοδότη. 
 

Ο ∆ήµος (και η ∆ηµοτική Επιχείρηση) 
µε το ρόλο του «εργοδότη»  
συνέβαλε στην αντιµετώπιση της  
ανεργίας αξιοποιώντας τα 
προγράµµατα του Ο.Α.Ε.∆. και των 
Πανεπιστηµίων και συγκεκριµένα:  
 
Α) Το πρόγραµµα απόκτησης 
επαγγελµατικής εµπειρίας «stage» το 
οποίο αφορά κυρίως σε άνεργους 
νέους, απόφοιτους τουλάχιστον 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που 
επιθυµούν να αποκτήσουν 
επαγγελµατική εµπειρία στο αντικείµενο 
των σπουδών τους. Το πλεονέκτηµα 
του stage είναι ότι µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί στις προκηρύξεις του 
∆ηµοσίου ως «ειδικό πρόγραµµα 
ΟΑΕ∆» µε κάποια επιπλέον µόρια που 
παρέχει. Αυτό και µόνο αποτελεί  
κίνητρο για όσους επιθυµούν να 
ενταχθούν στο stage, παρόλο που 
παρέχει µόνο ιατροφαρµακευτική 
περίθαλψη και  κρατά «όµηρους» 
όσους θέλουν να ενταχθούν 
παράλληλα σε άλλα προγράµµατα  
(πχ επαγγελµατικής κατάρτισης) γιατί 
δεν θεωρούνται άνεργοι (η κάρτα 
ανεργίας παρακρατείται µέχρι τη λήξη 

του προγράµµατος) αλλά ούτε 
εργαζόµενοι για να απολαµβάνουν τα 
προνόµια των εργαζοµένων. Από το 
Μάιο του 2007 και για δεκαοκτώ 
µήνες απασχολούνται 15 άτοµα σε 
διάφορες δηµοτικές υπηρεσίες.  
 
Β) Το πρόγραµµα Λ.Α.Ε.Κ. που 
επιχορηγεί επιχειρήσεις για την 
απασχόληση άνεργων «πλησίον 
σύνταξης» και αφορά άνεργους που 
βρίσκονται ως µία πενταετία  πριν την 
ηλικία συνταξιοδότησης ή τους 
λείπουν ένσηµα για να φτάσουν το 
όριο θεµελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος. Οι άνεργοι αυτοί 
αποκλείονται από την αγορά εργασίας 
λόγω ηλικίας αλλά και λόγω κόστους. 
Το ποσό της επιχορήγησης του ΟΑΕ∆ 
είναι εξαιρετικά χαµηλό. Ο ∆ήµος 
αξιοποιεί το Λ.Α.Ε.Κ. από το 2005 
µέχρι σήµερα. Συνολικά, έχουν 
προσληφθεί 33 άτοµα που είναι οι 
δικαιούχοι κάτοικοι Αγίας Βαρβάρας 
που δήλωσαν ενδιαφέρον. Από 
αυτούς,  6 έχουν ήδη καταθέσει τα 
δικαιολογητικά τους για σύνταξη. Την 
πρόθεση του ∆ήµου να συµβάλλει πιο 
αποφασιστικά περιορίζει η διαρκής  
µείωση των επιχορηγούµενων 
θέσεων από τον Ο.Α.Ε.∆.  
 
Γ) Η µερική απασχόληση που 
µέχρι πρότινος αφορούσε 
αποκλειστικά στον ιδιωτικό τοµέα, 
θεσµοθετήθηκε το 2004 µε το Ν 
3250 για την απασχόληση ευπαθών 
κοινωνικών οµάδων σε δηµόσιες 
υπηρεσίες. Επίσης µία οµάδα που 
ευνοείται από το νόµο της µερικής 
απασχόλησης είναι οι άνεργοι 
συνέπεια οµαδικής απόλυσης από 
εταιρίες ή εργοστάσια που κλείνουν. 
Τα άτοµα που απασχολούνται σε αυτό 
το πρόγραµµα µπορεί να εργάζονται 
«µερικώς», η συµβολή τους όµως 
στις υπηρεσίες του ∆ήµου είναι 
σηµαντική. Ο ∆ήµος από το 
Σεπτέµβριο του 2006 µέχρι σήµερα 
έχει προσλάβει  45 άτοµα  µερικής 
απασχόλησης (19 απολυµένους)  και 
στο προσεχές διάστηµα θα 
προκηρύξει άλλες 30 θέσεις σε 
διάφορες ειδικότητες. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 31 : 

Προγράµµατα στήριξης της απασχόλησης µε εργοδότη 
το ∆ήµο και τη ∆ηµοτική Επιχείρηση 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕ∆ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΑΕΙ –ΤΕΙ 

ΠΛΗΣΙΟΝ 
ΤΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 

ΟΜΑ∆ΕΣ 

ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ 

33 

 
15 26 19 

 
 

19 

 
∆) Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας κάθε χρόνο γίνονται 
πλαίσιο εκπαίδευσης ή άσκησης 
επαγγέλµατος για φοιτητές 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι-
Τ.Ε.Ι). Συνήθως οι φοιτητές είναι και 
κάτοικοι της περιοχής. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα πρώτον, να έχει ο ∆ήµος 
µία σχετική εικόνα για το ποσοστό 
αποφοίτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
στην περιοχή και δεύτερον ανοίγει 
δίαυλους πιθανής επαγγελµατικής 
τους αποκατάστασης στο µέλλον. Οι 
φοιτητές εξοικειώνονται µε το 
περιβάλλον των υπηρεσιών του 
∆ήµου και ο ∆ήµος από την πλευρά 
του ενδιαφέρεται να προσλαµβάνει 
νέους επιστήµονες που κατοικούν 
µόνιµα στην περιοχή. Μέσα στον 
τελευταίο χρόνο εκπαιδεύτηκαν στις 
υπηρεσίες του ∆ήµου 16 φοιτητές 
ΤΕΙ.   
 
 
6. Προγράµµατα διαρκούς 
εκπαίδευσης ενηλίκων 
 
Τα προγράµµατα Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων υλοποιούνται από το 
Ινστιτούτο ∆ιαρκούς Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας 
που εποπτεύει τα Κέντρα 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Πρακτικά όλα 
τα προγράµµατα υλοποιούνται µε τη 
συνεργασία των ∆ήµων που 
επιθυµούν να τα αξιοποιήσουν κι 
απευθύνονται σε όλους τους ενήλικες 
18 ετών και άνω, ανεξάρτητα από 
φύλο, ηλικία, οικονοµική κατάσταση, 
εκπαιδευτικό επίπεδο και είναι 
εντελώς δωρεάν.  

Στο ∆ήµο Αγίας Βαρβάρας 
υλοποιούνται από το 2003 ως 
σήµερα. Χωρίζονται σε 
εκπαιδευτικούς κύκλους 9 µηνών  
κατά τη διάρκεια των οποίων ο ∆ήµος 
δέχεται τις αιτήσεις των 
ενδιαφεροµένων και αναφέρονται σε 
διαφορετικά πεδία γνώσεων. Στην 
Αγία Βαρβάρα η τάση των αιτούντων 
κλείνει προς τα προγράµµατα που 
βελτιώνουν τις επαγγελµατικές 
δεξιότητες. Αυτό επιβεβαιώνεται από 
τη συσσώρευση των αιτήσεων στις 
ξένες γλώσσες και την πληροφορική 
αλλά και από τις απαντήσεις των 
ερωτηθέντων σχετικά µε το λόγο 
συµµετοχής της στη διαρκή 
εκπαίδευση καθώς το 57%  δήλωσε 
ότι επιθυµεί τη  βελτίωση των 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων.  
 
Πιο αναλυτικά, το διάστηµα 
Σεπτέµβριος 2003 - Μάιος 2007 
έγιναν 2.300 αιτήσεις. 
Εκπαιδεύτηκαν 804 άτοµα δηλαδή 
το 35% των αιτούντων. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 40%,αν 
υπολογιστεί ο αριθµός των αιτήσεων 
που ικανοποιήθηκαν ανά έτος κι όχι 
συνολικά. Ο µεγάλος χρόνος 
αναµονής αποτρέπει πολλούς 
αιτούντες να συµµετάσχουν τελικά 
στην εκπαίδευση, γιατί όταν ξεκινά 
δεν είναι σε θέση να την 
παρακολουθήσουν. Βασικό λόγο 
αδυναµίας ικανοποίησης των 
αιτηµάτων αποτελεί η µεγάλη 
συγκέντρωση τους στην εκµάθηση 
ξένων γλωσσών ή πληροφορικής µε 
αποτέλεσµα να µην επαρκεί  το  
εκπαιδευτικό προσωπικό. 
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Λόγο αποτελεί επίσης, η ανεπάρκεια 
διαθέσιµων εξοπλισµένων χώρων για 
τη διεξαγωγή των µαθηµάτων. 
Παλαιότερα, διεξάγονταν σε χώρους 
του δήµου που δεν είναι πλέον 
κατάλληλοι γιατί ο εξοπλισµό τους 
(Η.Υ) έχει «παλιώσει». Σήµερα 
χρησιµοποιούνται σχολικές αίθουσες 
εξοπλισµένες µε Η.Υ και ο ∆ήµος 
αναλαµβάνει τη φύλαξη τους στη 
διάρκεια των µαθηµάτων.  
 
Σηµαντικό είναι ότι τα πιστοποιητικά 
που δίνονται στο τέλος της 

παρακολούθησης δεν είναι 
αναγνωρισµένα από το κράτος. 
Στην ουσία αυτό σηµαίνει ότι,  το ίδιο 
το κράτος δεν αναγνωρίζει τον εαυτό 
του. Έτσι πολλοί από τους 
εκπαιδευόµενους ανακαλύπτουν στο 
τέλος των µαθηµάτων ότι, η 
συµµετοχή τους σε αυτά ήταν χωρίς 
αποτέλεσµα, αφού διέθεσαν πολύ 
χρόνο (η φοίτηση διαρκεί 10 
εβδοµάδες)  και οι γνώσεις που 
απέκτησαν  δεν πιστοποιούνται µε 
αναγνωρισµένο  πιστοποιητικό από το 
κράτος. 

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 32 : 
Προγράµµατα διαρκούς εκπαίδευσης ενηλίκων 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006-2007 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Αρχάριοι) 165 10 125 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ(Προχωρηµένοι) 106 4 66 

ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 71 1 21 

 

 
Συµπέρασµα  
 
 

Ο ∆ήµος Αγίας Βαρβάρας δίνει 
βαρύτητα στα θέµατα απασχόλησης 
αναγνωρίζοντας το υψηλό ποσοστό 
ανεργίας που υπάρχει στην περιοχή 
και τις ανάγκες οικονοµικής 
ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό, το 
1997, εισήγαγε στον Ο.Ε.Υ του 
∆ήµου δράσεις για την καταπολέµηση 
της ανεργίας και το 2000 σύστησε 
την Υπηρεσία Συµβουλευτικής & 
Στήριξης της Απασχόλησης στο 
πλαίσιο των υπηρεσιών της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής 
επιδιώκοντας παράλληλα την 
εργασιακή και κοινωνική στήριξη των 
ανέργων. Παράλληλα αξιοποίησε τα 
διαθέσιµα εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράµµατα απασχόλησης και ως 
κοινωνικός φορέας και ως εργοδότης. 
 

 
 

Λαµβάνοντας υπόψη τον µεγάλο 
αριθµό εγγεγραµµένων στο µητρώο 
της Υπηρεσίας Συµβουλευτικής & 
Στήριξης της Απασχόλησης το 
διάστηµα 2006-2007 και τον αριθµό 
αυτών που εξυπηρετήθηκαν 
παλαιότερα και συνεχίζουν να 
απευθύνονται στην υπηρεσία για 
κάθε νέο πρόβληµα/ αίτηµα 
απασχόλησης, εκτιµούµε ότι η 
απόφαση  σύστασης της υπηρεσίας 
ήταν σωστή. Οι πολίτες θεωρούν το 
∆ήµο σηµείο αναφοράς των 
προβληµάτων τους. Εµπιστεύονται 
τους συµβούλους µε τους οποίους 
αναπτύσσουν προσωπική σχέση και  
προσλαµβάνουν πολύπλευρη 
υποστήριξη µε ορατά αποτελέσµατα.  
 

Σε σχέση µε τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα απασχόλησης 
εκτιµούµε ότι:  
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Η Συµβουλευτική συνέβαλε στη 
σωστή πληροφόρηση των ανέργων, 
στην καλλιέργεια των ατοµικών 
δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη 
επαγγελµατικών. Γενικά είχε θετικό 
αποτέλεσµα µε την παρατήρηση ότι, 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων συχνά 
δηµιουργεί προσδοκίες που δεν είναι 
εύκολο να ικανοποιηθούν κι οι 
άνεργοι συνδέονται µε ένα σύµβουλο 
που µετά τη λήξη του προγράµµατος 
δεν µπορεί να τους στηρίξει.  
 

Στην Κατάρτιση επιλέχθηκαν 
θεµατικές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας.  Όµως οι 
γνώσεις που αποκτήθηκαν δεν είναι 
πιστοποιηµένες, εποµένως δεν είναι 
εύκολο να αξιοποιηθούν. Πολλές 
φορές η κατάρτιση λειτουργεί ως 
υποκατάστατο της εργασίας και η 
συµµετοχή έχει µόνο οικονοµικό 
κίνητρο. Θετικό ήταν το αποτέλεσµα 
της προκατάρτισης γιατί έδωσε τη 
δυνατότητα σε αναλφάβητους να 
αποκτήσουν πιστοποιητικό ελληνοµάθειας.  
 

Για την προώθηση στην αγορά 
εργασίας προβλεπόταν η δηµιουργία 
ενός αριθµού Ν.Θ.Ε. και  Ν.Ε.Ε  που 
οι νοµοθετικοί περιορισµοί κι οι 
συνθήκες της αγοράς εργασίας δεν 
επέτρεψαν να δηµιουργηθεί. Η 
απασχόληση περίπου του 1/3 των 
ανέργων οφείλεται  στη λειτουργία 
του ∆ήµου ως εργοδότη και στη 
δράση της Υπηρεσίας Συµβουλευτικής 
& Στήριξης της Απασχόλησης.   
 

Ως προς τα  προγράµµατα διαρκούς 
εκπαίδευσης ενηλίκων του Ι.∆.Ε.Κ.Ε. 
ικανοποίησαν τα ενδιαφέροντα των 
πολιτών που συµµετείχαν όµως  ο 
αριθµός συµµετεχόντων  είναι πολύ 
µικρότερος των αιτηµάτων συµµετοχής.  
 
Αναγκαίες ενέργειες 
 
Με βάση τα παραπάνω  θεωρούµε  
αναγκαία: 
 

1. Την υλοποίηση δράσεων για την 
ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναµικού της πόλης µε έµφαση 

στην καταπολέµηση του 
αναλφαβητισµού και στην και 
προσαρµογή των επαγγελµατικών 
δεξιοτήτων του,  ιδιαίτερα των 
νέων, στις σύγχρονες απαιτήσεις 
της αγοράς εργασίας. 

 

2. Την υλοποίηση δράσεων για την 
υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας.   

 

3. Την ανασυγκρότηση της 
Υπηρεσίας Συµβουλευτικής & 
Στήριξης της Απασχόλησης και τη 
θεσµοθέτησή της, στο πλαίσιο 
των κοινωνικών υπηρεσιών, 
µέσω του Ο.Ε.Υ. Να 
παρακολουθεί τους δείκτες 
οικονοµικής ανάπτυξης της 
περιοχής. Να δικτυωθεί µε 
επαγγελµατικούς και κοινωνικούς 
φορείς της περιοχής. Να 
αναπτύξει µεγαλύτερη  δράση για  
την πληροφόρηση και τη 
συµβουλευτική των ανέργων και 
των επιχειρήσεων. Να αναλάβει 
ρόλο στην εκπαίδευση ενηλίκων 
για την προσαρµογή των 
επαγγελµατικών τους δεξιοτήτων 
στις σύγχρονες ανάγκες  της 
αγοράς εργασίας.  

 

4. Τη διαρκή αξιοποίηση των 
εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων απασχόλησης 
συντεταγµένων µε τους στόχους 
και την πολιτική του δήµου  

 

5. Την ανάληψη δράσεων  
πληροφόρησης, επιµόρφωσης και 
ανάπτυξης κοινωνικών και 
επαγγελµατικών δεξιοτήτων από 
το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων 
µε τη συνεργασία της Υπηρεσίας 
Συµβουλευτικής & Στήριξης της 
Απασχόλησης. 

 
6. Τη µελέτη αναγκαιότητας 

σύστασης και βιωσιµότητας ενός 
διαδηµοτικού κέντρου 
επαγγελµατικής κατάρτισης  σε 
τοµείς που ανταποκρίνονται στις 
οικονοµικές και εκπαιδευτικές 
ανάγκες της περιοχής.
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Κοινωνική Προστασία 
 

1. Ευπαθείς κοινωνικά οµάδες 
Χαρακτηριστικό των σύγχρονων 
πόλεων είναι ο πολυπολιτισµικός 
κοινωνικός ιστός.  Στην Αγία 
Βαρβάρα µένουν πολλοί Τσιγγάνοι, 
Παλιννοστούντες και τελευταία 
οικονοµικοί µετανάστες. Κοινά 
χαρακτηριστικά αυτών των 
κοινωνικών οµάδων αποτελούν η 
διασπορά µέσα στην πόλη, όσον 
αφορά την εγκατάσταση και οι 
δυσκολίες κοινωνικής ένταξης.  
 
A) Από απογραφική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε το 2002 από τον 
Πανελλήνιο Μορφωτικό Σύλλογο 
Αθιγγάνων Αγίας Βαρβάρας, µε 
κρατική χρηµατοδότηση  προκύπτει 
ότι οι Τσιγγάνοι αποτελούν το 10,2% 
του πληθυσµού της πόλης.  
 

 
 
 
 
Η απασχόληση εκτός της νόµιµης 
αγοράς εργασίας, το ασταθές 
εισόδηµα και το χαµηλό µορφωτικό 
επίπεδο, είναι τα βασικότερα 
προβλήµατα τους, τα οποία 
επηρεάζουν  κι άλλους τοµείς της 
ζωής τους όπως την ποιότητα 
κατοικίας,  την κοινωνική ασφάλιση 
κ.λ.π Η παθητικότητα αυτής της 
πληθυσµιακής οµάδας, η µη 
κινητοποίηση για την αναζήτηση 
λύσεων οδηγεί στην ανακύκλωση 
των προβληµάτων µε συνέπειες και 
στην κοινωνική τους ένταξη. Αν και η 
κατάσταση βελτιώνεται χρόνο µε το 
χρόνο, για πολλούς Τσιγγάνους 
παραµένει δύσκολη. Τόσο η βελτίωση 
των συνθηκών ζωής όσο και τα 
προβλήµατα φαίνονται στον πίνακα 
που ακολουθεί.  
 

 

Πίνακας 33: Τοπική απογραφική έρευνα Τσιγγάνων2002 
Πανελλήνιος Μορφωτικός Σύλλογος Αθίγγανων Αγίας Βαρβάρας 

 

ΤΟΜΕΑΣ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  3.200  
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 46,3% ενοικιαζόµενες  

40% ιδιόκτητες 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 82,5% απασχολούνται ως µικροπωλητές 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 34% έχουν βιβλιάριο απορίας 

ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 36,3% εισπράττουν επιδόµατα πρόνοιας,  
20% επίδοµα πολυτέκνων και 14% σύνταξη ΟΓΑ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 591 δήλωσαν προβλήµατα υγείας:  
27% ψυχιατρικά – ψυχολογικά,  
25% καρδιοπάθειες,  
18% άσθµα  
15,5% σωµατική αναπηρία  
Εµβόλια έχει κάνει το 48% 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 18% δεν ξέρουν γραφή & ανάγνωση,  
18,6% γνωρίζει γραφή & ανάγνωση χωρίς σχολική εκπαίδευση 
30%  τελείωσε τάξεις δηµοτικού 
33,6%  είναι απόφοιτοι δηµοτικού 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 60% δεν αναφέρει σταθερή διάρκεια µετακίνησης, 7,2% 
µετακίνηση για λίγους µήνες    

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 

32%   η οικονοµική αδυναµία 
23%   η άρνηση για ενοικίαση και 6% οι συνθήκες κατοικίας  
15,5% η  υγεία 
12%   η ανεργία/ εργασιακά 
8%     ο ρατσισµός  

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΟΜΑ∆ΑΣ 

Το 70% αναφέρει παθητικότητα στην αντιµετώπιση των δυσκολιών 
που αναφέρουν 
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B) Οι Παλιννοστούντες, µε βάση 
τοπική απογραφική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε το 1999 από τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσµο ∆υτικής 
Αθήνας, αποτελούν το 10% του 
πληθυσµού της πόλης. Εµπειρικά 
δεδοµένα δείχνουν ότι τα τελευταία 
χρόνια αυτός ο αριθµός έχει µειωθεί  
γιατί πολλοί έχουν εγκατασταθεί σε 
άλλους δήµους και κυρίως στο Μενίδι 
και στον Ασπρόπυργο.  
 

Γ) Το τελευταίο  διάστηµα 
παρατηρείται αύξηση των 
οικονοµικών µεταναστών. Από την 
απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε το 2001 
γνωρίζουµε ότι οι αλλοδαποί 
αποτελούν το 5,7% του πληθυσµού. 
Οι περισσότεροι προέρχονται από την 
Αλβανία και έχουν χαµηλό 
µορφωτικό επίπεδο.  
 

Οι βασικότερες δυσκολίες των 
Παλιννοστούντων και οικονοµικών 
µεταναστών προκύπτουν από την  
άγνοια ή ανεπαρκή γνώση της 
ελληνικής γλώσσας καθώς επίσης την 
άγνοια της λειτουργίας του ελληνικού 
πολιτικοκοινωνικού συστήµατος και 
τη δυσκολία προσαρµογής  σε αυτό.  
 
∆) Στις ευπαθείς κοινωνικά οµάδες 
ανήκουν και τα άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, που αποτελούν µια 
ευρύτατη πληθυσµιακή οµάδα στην 
οποία περιλαµβάνονται άτοµα µε 
αναπηρίες, µε χρόνιες παθήσεις, 
υπερήλικες κ.α. Το 2005 η Κοινωνική 
Υπηρεσία του ∆ήµου, συνέλεξε 
στοιχεία για την καταγραφή των 
ΑΜΕΑ που κατοικούν στην Αγία 
Βαρβάρα, τα οποία παρουσιάζονται 
στους ακόλουθους πίνακες.  

 

Πίνακας 34:  Καταγραφή Α.Μ.Ε.Α. από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
Έτος 2005 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΜΕΑ 

Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας από το ΙΚΑ 758 

Συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας από το ΤΕΒΕ 74 

∆ικαιούχοι επιδοµάτων αναπηρίας Πρόνοιας 1626 

ΣΥΝΟΛΟ  2.458 

 
Από τα δύο κύρια ταµεία ασφάλισης 
(IKA, TEBE) και την Πρόνοια 
προκύπτει ότι ο πληθυσµός των 
ΑΜΕΑ που κατοικούν στην Αγία 
Βαρβάρα είναι 2.458 άτοµα, δηλαδή 
το 7,8% του συνόλου.  Θεωρούµε 
ότι πραγµατικός ο αριθµός των ΑΜΕΑ 
είναι µεγαλύτερος:  
 
α) γιατί δεν περιλαµβάνονται  σε 
αυτόν οι συνταξιούχοι ανάπηροι των  
άλλων ταµείων (ΟΓΑ, ΝΑΤ, ∆ηµόσιο 
κ.α.) και  
 
 
 
 
 
 

β) γιατί έχουν καταγραφεί τα άτοµα 
που έχουν απευθυνθεί στις αρµόδιες 
υγειονοµικές επιτροπές και έχουν 
χαρακτηριστεί ως ΑΜΕΑ και όχι το 
σύνολο των ΑΜΕΑ.  
 
 
Για την εκτίµηση των ιδιαίτερων 
αναγκών αυτής της κοινωνικής 
οµάδας βοηθά ο ακόλουθος πίνακας 
στον οποίο δίνονται πληροφορίες για 
το είδος της αναπηρίας τους. 
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Πίνακας 35:   Α.Μ.Ε.Α. καταγεγραµµένα  από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
µε βάση την πάθηση  

Έτος 2005 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ/ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΕΒΕ ΙΚΑ 

Βαριά αναπηρία γενικά 1.318 74 723 

Τετραπληγικοί  παραπληγικοί 7  35 

Τυφλοί 93   

Κωφοί 8   

Χανσενικοί 139   

Αιµορροφιλικοί 2   

AIDS 6   

Μεσογειακή αναιµία 7   

Βαριά νοητική υστέρηση 40   

ΣΥΝΟΛΟ 1.626 74 758 

 
Εκτός από τα παραπάνω, στοιχεία για 
τα ΑΜΕΑ διαθέτει και η Κοινωνική 
Υπηρεσία. 
 

Το διάστηµα 1996- 2005 η Κοινωνική 
Υπηρεσία ασχολήθηκε συστηµατικά 
µε 1.300 περιπτώσεις ατόµων. Ένα 
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό αυτών 
είχαν στην οικογένεια τους ένα 
τουλάχιστον ΑΜΕΑ. Από τα στοιχεία 
561 ατόµων αυτής της περιόδου 
προέκυψε ότι  τα 246 δηλαδή το 
43,4%, απευθύνθηκαν στην 
υπηρεσία για να συζητήσουν και τα 
προβλήµατα του ενός τουλάχιστον 
ΑΜΕΑ που είχαν στην οικογένειά 
τους. Ειδικότερα  κατά το χρονικό 
διάστηµα 2006 – 2007 ασχολήθηκε 
µε 693 περιπτώσεις ατόµων.  
 

Το ποσοστό των οικογενειών που 
έχουν µέλος τους ένα τουλάχιστον 
ΑΜΕΑ είναι κατά προσέγγιση το 
55,6%. Τονίζεται ότι σε µία 
οικογένεια µπορεί να υπάρχουν 
περισσότερα από ένα ΑΜΕΑ. Αυτό 
σηµαίνει  ότι τα ποσοστά που 
αναφέρουµε, ανταποκρίνονται στην 
πραγµατικότητα και  ίσως είναι και 
µεγαλύτερα. 
 
ΑΜΕΑ εξυπηρετούνται και από την 
υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι» που 
επίσης διαθέτει αρκετά στοιχεία. 
 
Αναλυτικά στοιχεία για τον αριθµό 
και το είδος της αναπηρίας των ΑΜΕΑ 
δίνονται παρακάτω. 
 

 

Πίνακας 36 Κατηγοριοποίηση  ΑΜΕΑ µε βάση την πάθηση 
ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ   

Χρονικό διάστηµα: 1996 – 2005 
 

Είδος αναπηρίας 
 

αριθµός 

Νοητική υστέρηση 22 

Ψυχική νόσος 89 

Κινητική αναπηρία 31 

Χρόνια νόσος 88 

τυφλότητα 8 

κώφωση 8 

ΣΥΝΟΛΟ  246 
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Πίνακας 37  Κατηγοριοποίηση  ΑΜΕΑ µε βάση την πάθηση 
ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Χρονικό διάστηµα: 2006-2007 
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΜΕΑ ή συγγενείς ΑΜΕΑ 228 

Ψυχιατρικοί ασθενείς 39 

Χρήστες ουσιών ή αλκοόλ 119 

ΣΥΝΟΛΟ 386 

 
 

Πίνακας 38  Κατηγοριοποίηση  ΑΜΕΑ µε βάση την πάθηση    
Αρχείο προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» 

Χρονικό διάστηµα: έτος 2006 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
µερικώς αυτοεξυπηρετούµενοι 26 Κινητική 

αναπηρία µη αυτοεξυπηρετούµενοι 20 

Χρόνια κοινή νόσος 28 

Ψυχική νόσος 11 

τυφλότητα 4 

κώφωση 2 

ΣΥΝΟΛΟ 91 

 
 
Σε σχέση µε τα παραπάνω 
επισηµαίνονται τα εξής: 
 

♦ Λόγω της αδυναµίας των 
επίσηµων συστηµάτων καταγραφής 
ΑΜΕΑ να καταγράψουν το βαθµό 
της λειτουργικότητας  τους, είναι 
αδύνατο να εξαχθούν αξιόπιστα 
συµπεράσµατα για τις ειδικές 
ανάγκες φροντίδας και 
αποκατάστασης που απαιτούνται 
ανάλογα µε την πάθησή τους. 

 

♦ Κινητικές δυσκολίες µπορούν να 
συνυπάρχουν µε άλλες µορφές 
αναπηρίας ή να εκδηλώνονται σε 
φάσεις υποτροπής ή προχωρηµένου 
σταδίου µίας χρόνιας νόσου όπως 
η σκλήρυνση κατά πλάκας σε 
φάσεις υποτροπής, ο καρκίνος σε 
προχωρηµένο στάδιο, η βαριά 
νοητική υστέρηση κ.α. Κατά 
συνέπεια κινητικούς περιορισµούς 
είναι δυνατό να αντιµετωπίσουν τα  

 
 

 
περισσότερα ΑΜΕΑ και όχι µόνο οι 
κινητικά ή αισθητηριακά ανάπηροι. 

 
♦ Παρατηρείται στους πίνακες και 

επιβεβαιώνεται κι από άλλα 
δεδοµένα (έρευνες και  αρχεία 
υπηρεσιών) αύξηση του αριθµού 
των ψυχιατρικών περιστατικών 
που απασχολούν στις κοινωνικές 
υπηρεσίες. Επίσης υπάρχουν 
πολλές  οικογένειες που έχουν ένα 
τουλάχιστον µέλος τους 
εµπλεκόµενο µε τη χρήση αλκοόλ 
ή ουσιών. Ο χειρισµός αυτών των 
περιπτώσεων είναι δύσκολος γιατί 
στο µεγαλύτερο ποσοστό τους  δεν 
υπάρχει συναίνεση του ίδιου του 
ασθενή να συµµετάσχει στη 
θεραπευτική διαδικασία µε 
αποτέλεσµα τη δυσλειτουργία των 
οικογενειών σε πολλά επίπεδα και 
τη µακρόχρονη συνεργασία τους 
µε τις υπηρεσίες υγείας και 
κοινωνικής υποστήριξης. 

 



 75 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
 
Ε) Λοιπές ευπαθείς κοινωνικά οµάδες. 
 
∆εν είναι γνωστό το µέγεθος  των 
άλλων ευπαθών κοινωνικά οµάδων 
(µονογονεϊκές οικογένειες µε 
προβλήµατα, παραβάτες χρήστες 
ουσιών κ.α) γιατί δεν υπάρχουν 
αντίστοιχα ερευνητικά δεδοµένα.  

 
 
 
Μέλη τους συχνά απευθύνονται στην 
Κοινωνική Υπηρεσία  του ∆ήµου και 
συµµετέχουν  σε προγράµµατα που 
υλοποιεί. Ενδεικτικά στοιχεία από την 
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου και 
τη ∆/νση Κοινωνικής Πρόνοιας  
δίνονται  στους ακόλουθους πίνακες : 

 
 

 

Πίνακας 39 Αρχηγοί µονογονεϊκών  οικογένειες σε  προγράµµατα  του ∆ήµου 
& στοιχεία της  ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Αιγάλεω 

Χρονικό διάστηµα:2006- 2007 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ 
 

ΑΡΧΗΓΟΙ 
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 

 

Ολοκληρωµένη Παρέµβαση Αστικής Ανάπτυξης 
«Πόλη για Όλους» 
 

180 20 

Ολοκληρωµένες Παρεµβάσεις υπέρ των 
Γυναικών  «Ίσες δυνατότητες ίσες ευκαιρίες» 
 

205 53 

Σχέδιο ∆ράσης για την παροχή Συνοδευτικών 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «Σύµπλευση» 
 

152 26 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 
  

15 5 

Άνεργες γυναίκες, αρχηγοί µονογονεϊκών 
οικογενειών που κατοικούν στην Αγία 
Βαρβάρα, επιδοτούνται  από το πρόγραµµα 
Παιδικής Προστασίας της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Πρόνοιας Αιγάλεω. 

 225 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

552 329 

 
 

 

 
 

Πίνακας 40: Χρήστες ουσιών και αλκοόλ- παραβάτες 
Χρονικό διάστηµα: 2006 – 2007 

 

ΠΗΓΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 

Αρχείο Κεντρικής Κοινωνικής Υπηρεσίας ∆ήµου 
 

119 

Παραβάσεις Νόµου περί ναρκωτικών Αστυνοµικού Τµήµατος Αγίας 
Βαρβάρας 
 

24 

 
Όσον αφορά στον προσδιορισµό της 
οµάδας των παραβατών ένα στοιχεία 
που αξίζει να αναφερθεί είναι ο 
αριθµός των ατόµων που έχουν 
καταδικαστικές αποφάσεις και έχουν 
αναστολή της ποινής τους µε 

περιοριστικό όρο να παρουσιάζονται 
στο Τοπικό Αστυνοµικό Τµήµα, οι 
οποίοι είναι κατά µέσο όρο 433 
άτοµα. (τα στοιχεία για την 
παραβατικότητα υπάρχουν αναλυτικά 
στους πίνακες 45,46,47,48) 
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2. Κοινωνικά προβλήµατα 
 
Στέγη:  
Σε σχέση µε τις συνθήκες  στέγασης  
από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. που 
δίνονται στους πίνακες 41, 42, 43 και 
στον πίνακα 1 «Πολεοδοµική 
Οργάνωση»  προκύπτει ότι: 
 

♦ Είναι ελάχιστος ο αριθµός µη 
κανονικών κατοικιών.  

 

♦ Υπάρχουν κτίρια µεγάλης ηλικίας, 
κτίρια κακής ποιότητας αλλά και 
κτίρια σύγχρονα τα οποία 
αριθµητικά  συνεχώς αυξάνουν.  

 

♦ Βασικό πρόβληµα ανέσεων έχει 
στο 2% των κατοικιών που δεν 
έχουν εγκατάσταση ηλεκτρικού 
ρεύµατος. 

 
 

 
 
 

♦ Τα νοικοκυριά µε περισσότερα από 
3 µέλη αποτελούν στο 35% του 
συνόλου. Η αντιστοιχία µελών και 
διαθέσιµων δωµατίων έχει ως 
εξής: Από τα νοικοκυριά µε 3 µέλη 
έχει στη διάθεσή του 3 ή 
περισσότερα δωµάτια το 89,5%. 
Από αυτά µε 4 µέλη, έχει  στη 
διάθεσή του 4 ή  περισσότερα 
δωµάτια το 69,4%. Ενώ από τα 
νοικοκυριά µε 5 ή περισσότερα 
µέλη έχει στη  διάθεσή του 5 ή 
περισσότερα δωµάτια µόνο το 
26%. Ουσιαστικά πρόβληµα 
διαθέσιµου χώρου αντιµετωπίζουν 
τα νοικοκυριά αυτής της 
κατηγορίας. 

 
 

 
Πίνακας 41  Nοικοκυριά  Αγίας Βαρβάρας κατά µέγεθος & µέλη, σε κανονικές ή  µη 

κανονικές κατοικίες 
Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

N ο ι κ ο κ υ ρ ι ά   π ο υ   δ ι α µ έ ν ο υ ν: 

Σε κανονικές κύριες κατοικίες 

Από τα νοικοκυριά των κύριων 
κανονικών κατοικιών Σ

ύ
ν
ο
λ
ο
 

ν
ο
ικ

ο
κ
υ
ρ
ιώ

ν
 

Σύνολο 

Μοιράζονται την 
κατοικία  

∆ε µοιράζονται την 
κατοικία  

Σε µη 
κανονικές 
κατοικίες 

Μη δυνάµενα να 
καταταγούν κατά 
είδος κατοικίας 

και κατά 
συνθήκες 

κατοικήσεως 

Nοικο- 
κυριά 

Mέλη 
Nοικο- 
κυριά 

Mέλη 
Nοικο- 
κυριά 

Mέλη 
Nοικο- 
κυριά 

Mέλη 
Nοικο- 
κυριά 

Mέλη 
Nοικο- 
κυριά 

Mέλη 

9.727 28.249 9.411 27.424 72 174 9.339 27.250 7 23 309 802 

1.671 1.671 1.603 1.603 18 18 1.585 1.585 2 2 66 66 

2.536 5.072 2.410 4.820 26 52 2.384 4.768 0 0 126 252 

2.149 6.447 2.112 6.336 14 42 2.098 6.294 2 6 35 105 

2.314 9.256 2.261 9.044 9 36 2.252 9.008 1 4 52 208 

714 3.570 696 3.480 4 20 692 3.460 1 5 17 85 

234 1.404 226 1.356 1 6 225 1.350 1 6 7 42 

65 455 60 420 0 0 60 420 0 0 5 35 

30 240 30 240 0 0 30 240 0 0 0 0 

10 90 9 81 0 0 9 81 0 0 1 9 

4 44 4 44 0 0 4 44 0 0 0 0 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
 
 

 

Πίνακας 42  Nοικοκυριά Αγίας Βαρβάρας κατά µέγεθος και µέλη σε κύριες 
κανονικές κατοικίες ανάλογα µε τον αριθµό των διαθέσιµων δωµατίων. 

Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

Σύνολο Nοικοκυριά κατά αριθµό δωµατίων Αριθµός 
µελών 

Nοικοκυριά Mέλη 1 2 3 4 5 6 και 

                               9.411 27.424 178 976 2.845 3.723 1.347 342 

1 µέλος                                   1.603 1.603 88 294 618 461 118 24 

2 µέλη                                      2.410 4.820 52 309 829 883 274 63 

3   "                                   2.112 6.336 22 179 597 897 346 71 

4   "                                    2.261 9.044 14 131 542 1.039 417 118 

5   "                       696 3.480 2 34 166 316 130 48 

6   " 226 1.356 0 12 66 92 42 14 

7   "                                       60 420 0 10 13 19 15 3 

8   "                                    30 240 0 4 11 12 3 0 

9   "    9 81 0 3 2 2 2 0 

10 και άνω                                  4 44 0 0 1 2 0 1 

 
 

 

Πίνακας 43 Μη κανονικές και κανονικές κατοικίες ανάλογα µε  τις ανέσεις που 
διαθέτουν. 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Ε.Σ.Υ.Ε. Απογραφή κατοικιών 2000 

                                                                                                     

A ν έ σ ε ι ς   κ α ν ο ν ι κ ώ ν   κ α τ ο ι κ ι ώ ν 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
 

µ
η
 κ

α
ν
ο
ν
ικ

ώ
ν
 

κ
α
το

ικ
ιώ

ν
 

Σ
ύ
ν
ο
λ
ο
 

κ
α
ν
ο
ν
ικ

ώ
ν
 

κ
α
το

ικ
ιώ

ν
 

Kουζίνα 
Hλεκτρικό 

φως 
Λουτρό ή 

ντους 
Ύδρευση 

Kεντρική 
θέρµανση 

Aποχωρη-
τήριο 

Aποχέτευση 

7 11.738 11.653 11.502 11.615 11.729 6.413 11.710 11.717 

  ~99% ~98% ~99% ~100% 55% ~99% ~99% 

 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε σχέση µε το 
θέµα έχει η προσπάθεια των 
Τσιγγάνων να βελτιώσουν τις 
συνθήκες στέγασής τους, δεδοµένου 
ότι πολλοί από αυτούς είναι 
ενοικιαστές παλιών οικηµάτων.  
 
Το διάστηµα  2002 - 2006 κατατέθηκαν 
1.737 αιτήσεις  Τσιγγάνων της Αγίας 

Βαρβάρας δανειοδότησης για την 
απόκτηση στέγης. Το ίδιο διάστηµα 
εγκρίθηκαν από το Υπουργείο 
Εσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης  393 αιτήσεις. Μόλις 
το 22,6% των Τσιγγάνων που 
εγκρίθηκαν οι αιτήσεις τους έχει 
πάρει το δάνειο για την απόκτηση 
κατοικίας.   
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Ανεργία: 
Το πρόβληµα της ανεργίας 
περιγράφεται αναλυτικά στο 
κεφάλαιο «Απασχόληση». Με βάση τα 
στοιχεία  φαίνεται ότι άνεργοι είναι το 
13% του Οικονοµικά Ενεργού 
Πληθυσµού. Ακόµα φαίνεται ότι από 
τους ανέργους 44% είναι γυναίκες, 
47% είναι άνεργοι νέοι 20-24 ετών 
και ότι αυξάνει συστηµατικά ο 
αριθµός των µακροχρόνια ανέργων 
και των ανέργων πάνω από 45 ετών. 
 
Χαµηλά εισοδήµατα: 
Από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. (πίνακες 
17,18,19 κεφ. Απασχόληση ) σχετικά 
µε τους κλάδους οικονοµικής 
δραστηριότητας, τα ατοµικά 

επαγγέλµατα και τη  θέση στο 
επάγγελµα των απασχολούµενων, 
συµπεραίνεται έµµεσα ότι ένα µεγάλο 
τµήµα τους έχει µικρό εισόδηµα.  
 
Επιπρόσθετα, παρακάτω παραθέτουµε 
στοιχεία από αρχεία διαφόρων 
υπηρεσιών - όχι µόνο του δήµου- 
που λειτουργούν προγράµµατα και 
υπηρεσίες υποστήριξης ατόµων µε 
χαµηλά εισοδήµατα.  
 
Συµπερασµατικά, εκτιµούµε ότι στην 
πόλη διαµένουν αρκετά άτοµα που 
αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα, ακόµη και παντελή 
έλλειψη οικονοµικών πόρων.  

 
 

Πίνακας 44  Άτοµα που ζουν µε χαµηλά εισοδήµατα 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ /ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΣ 2006 ΕΤΟΣ 2007 
Έκτακτη οικονοµική ενίσχυση 
πολιτών που αντιµετωπίζουν 
σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα 

∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

31 34 
 

Οικονοµική υποστήριξη πολιτών 
σε µικρο- υποχρεώσεις 
(πληρωµή λογαριασµών 
ρεύµατος κ.α.) 

ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

20 το µήνα εκ 
των οποίων10 
σταθερά κάθε 

µήνα 

20 το µήνα εκ 
των οποίων 10 
σταθερά κάθε 

µήνα 
Έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις 
∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας  

∆/ΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

  

Εβδοµαδιαία χορήγηση 
τυποποιηµένων προϊόντων σε 
οικογένειες 

Πρόγραµµα σίτισης 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

48 
οικογένειες 

45 
οικογένειες 

 

Καθηµερινή παροχή γευµάτων 
σε µοναχικά ηλικιωµένα άτοµα 

Πρόγραµµα σίτισης 
ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

35 άτοµα 33 άτοµα 

Καθηµερινή παροχή γευµάτων 
σε οικογένειες 

ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

40 
οικογένειες 

 

40 
οικογένειες 

Ενισχύσεις οικογενειών σε 
τρόφιµα Πάσχα και 
Χριστούγεννα 

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

150 
οικογένειες 

150 
οικογένειες 

Άτοµα που λαµβάνουν έκτακτα 
τρόφιµα το µήνα 

ΕΝΟΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ 

15 – 20 
άτοµα  

15 – 20 
άτοµα 

Άστεγοι   3 άτοµα 5άτοµα 

Αποφάσεις για έκδοση 
Βιβλιαρίων ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης απόρων πολιτών της  
∆/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας* 

 216 άτοµα 783 άτοµα 

*Κάθε απόφαση µπορεί να περιλαµβάνει είτε µεµονωµένο άτοµο είτε πολυµελή 
οικογένεια 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει 
ότι κατά µέσο όρο 75 άτοµα και 
οικογένειες της Αγίας Βαρβάρας 
σιτίζονται καθηµερινά µε γεύµατα 
από το δηµοτικό πρόγραµµα σίτισης 
και τα ενοριακά συσσίτια. Επιπλέον, 
σε ένα µεγάλο αριθµό οικογενειών, 
περισσότερων από 60, παρέχονται 
τυποποιηµένα τρόφιµα.  
 
Εκτιµούµε ότι ο αριθµός των 
οικογενειών που χρειάζονται παροχές 
σίτισης είναι µεγαλύτερος γιατί 
γνωρίζουµε ότι αρκετοί πολίτες 
απευθύνονται σε άλλες υπηρεσίες µε 
ανάλογα προγράµµατα, εκτός Αγίας 
Βαρβάρας, όπως το Χαµόγελο του 
Παιδιού, ο Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός, η Μητρόπολη Νικαίας κ.α.  
 
Επίσης, παρατηρείται σηµαντική 
αύξηση των ατόµων που ζητούν 
βιβλιάριο απορίας από τη ∆ιεύθυνση  
Κοινωνικής Πρόνοιας. Τα άτοµα αυτά 
µε βάση τα δικαιολογητικά που 
προσκοµίζουν δηλώνουν προβλήµατα 
υγείας και πολύ χαµηλό ή µηδενικό 
εισόδηµα. 
 
Αναλφαβητισµός: 
 

Το πρόβληµα του αναλφαβητισµού 
περιγράφεται στο κεφάλαιο 
Εκπαίδευση. Συγκεκριµένα φαίνεται 

ότι από το σύνολο του πληθυσµού 
πάνω από 6 ετών, αναλφάβητοι είναι 
το 4,3% και λειτουργικά 
αναλφάβητοι  το 12,7%. 
 
Συνύπαρξη οικονοµικών και 
κοινωνικών προβληµάτων: 
 

Από τα στοιχεία της Ε. Σ. Υ Ε, τις 
κοινωνικές έρευνες και µελέτες και 
από την εµπειρία των κοινωνικών 
φορέων, διαπιστώνεται ότι οι 
ευπαθείς κοινωνικά οµάδες δεν 
αντιµετωπίζουν ένα πρόβληµα αλλά 
πολλά διαφορετικά προβλήµατα 
αλληλοεξαρτώµενα.   
 
Παραβατικότητα: 
 
Σε συνεργασία µε το Αστυνοµικό 
Τµήµα Αγίας Βαρβάρας έγινε 
επεξεργασία των στοιχείων που 
καταγράφονται στο Βιβλίο 
Συµβάντων και Αδικηµάτων του 
Τµήµατος για τα έτη 2006 – 2007 
καθώς επίσης και στοιχείων από την 
ετήσια αναφορά που υποβάλλεται στο 
Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης. Η 
επεξεργασία περιελάµβανε µόνο 
αριθµητικά δεδοµένα και όχι 
προσωπικά δεδοµένα πολιτών. Τα 
στοιχεία φαίνονται στους ακόλουθους 
πίνακες. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Αστυνοµικό Τµήµα Αγίας Βαρβάρας 

2005 – 2007 
 

Α∆ΙΚΗΜΑΤΑ 2006 2007 
ΕΞΥΒΡΙΣΕΙΣ-ΑΠΕΙΛΕΣ 9  

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΩ∆ΙΚΑ Ο∆ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΚΟΚ) 352 233 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΚ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 100 56 

ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΚ ΝΕΩΝ 18-20 ΕΤΩΝ 0 76 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ∆ΙΚΑΣΤ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 2 4 

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΣΘΕΝΟΥΣ 7 18 

ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ 0 3 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ  ΛΟΓΩ ΜΕΘΗΣ 0 2 

ΑΜΝΗΜΟΝΑ ΑΤΟΜΑ 0 4 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ 27 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΑΧΘΕΝΤΩΝ 243 0 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ Α∆ΙΚΗΜΑΤΩΝ 671 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 46 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Τµήµα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας 

2005 – 2007 
 

Γενικά στοιχεία 2006 2007 

Περί το νόµισµα και υποµνήµατα 4 10 

πλαστογραφία  3 

Σωµατικές βλάβες 25 10 

Αδικήµατα κατά της προσωπικής ελευθερίας 
(παράνοµη κατακράτηση - παράνοµη βία - εκούσια 
απαγωγή) 
 

28 2 

Κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονοµικής 
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής 
 

1 1 

Κατά της ιδιοκτησίας (κατά σειρά κλοπές απλές και 
διακεκριµένες, κλοπές χρήσης, υπεξαιρέσεις, 
ληστείες, αρπαγές τσαντών, φθορές ξένης 
ιδιοκτησίας, λοιπά εγκλήµατα) 
 

225 147 

Κατά των περιουσιακών δικαίων (απάτη κα.)  1 8 

Ν 2121/93 "Περί Πνευµατικής Ιδιοκτησίας" 9 1 

Ν 2910/01"Περί Αλλοδαπών" 18 12 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΠΛΩΝ 6 1 

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 628 0 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ - ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΙ  62 46 

ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ - ΛΟΙΠΟΙ  58 24 

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Μ.Ο. 433,75 Μ. Ο. 32,22 

ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  416 0 

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 47 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Τµήµα Ασφαλείας Αγίας Βαρβάρας 

 

2005 – 2007 
 

Γενικά στοιχεία 2006 2007 

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ 11 8 

ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΑ 250 169 

ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ 0 0 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 48 ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Αστυνοµικό Τµήµα Αγίας Βαρβάρας 

2005 - 2007 
 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΕΤΟΣ 
2005 

ΕΤΟΣ 
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Ιανουάριος 1 1 0 3 6 0 1 2 2 0  

Φεβρουάριος 2 3 0 2 3 0  1 1 0  

Μάρτιος 2 3 0 3 4 0  1 2 0  

Απρίλιος 2 2 1 4 4 0  0 0 0  

Μάιος 2 2 0 0 0 0  1 1 0  

Ιούνιος 1 1 0 1 1 0  0 0 0 1 

Ιούλιος 5 5 0 2 3 0  0 0 0  

Αύγουστος 0 0 0 0 0 0  0 0 0  

Σεπτέµβριος 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Οκτώβριος 1 1 0 1 1 0      

Νοέµβριος 2 2 0 2 2 0      

∆εκέµβριος 3 3 0 1 1 0      
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  19 25 0 1 5 6 0 1 

 

Από τη µελέτη των στοιχείων 
προκύπτει ότι τα βασικά αδικήµατα τα 
οποία απασχολούν την περιοχή είναι:  
 

Οι παραβάσεις του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας.  Κατά µέσο όρο σε 
ποσοστό 26% τα αδικήµατα Κ.Ο.Κ. 
διαπράττονται από ανήλικους και 
κατά 30% από νέους ηλικίας 18- 20 
ετών. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ 
υψηλά και αναδεικνύουν την ανάγκη 
εκπαίδευσης σε θέµατα οδικής 
κυκλοφορίας ιδιαίτερα στους 
ανήλικους.  
 

Τα αδικήµατα κατά της 
ιδιοκτησίας. Απασχολούν πολύ τις 
τοπικές αρχές. Σε αυτά 
περιλαµβάνονται κλοπές απλές και 
διακεκριµένες, κλοπές χρήσης, 
υπεξαιρέσεις, απόπειρες κλοπών, 

ληστείες, αρπαγές τσαντών, φθορές 
ξένης ιδιοκτησίας κ.α 
 

Οι σωµατικές βλάβες. Στα επίσηµα 
στοιχεία δεν καταγράφεται µεγάλος 
αριθµός γιατί τα θύµατα δεν 
προχωρούν σε µηνύσεις. Όµως από 
τις 15 περίπου προσαγωγές το µήνα 
οι 3-4 αφορούν σωµατικές βλάβες.  
Στην πλειοψηφία αφορούν 
ενδοοικογενειακή βία προς γυναίκες 
και συχνά σχετίζονται µε 
συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες. 
Το πρόβληµα της ενδοοικογενειακής 
βίας υφίσταται και αναδεικνύει την 
ανάγκη ειδικών παρεµβάσεων για την 
προστασία της οικογένειας και την 
αποφυγή της χρήσης βίας ως µέσο 
επικοινωνίας και επίλυσης 
συγκρούσεων. 
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Τα αδικήµατα κατά της 
προσωπικής ελευθερίας. Τα 
αδικήµατα που απασχολούν τις 
τοπικές αρχές (παράνοµη 
κατακράτηση, βία, εκούσια απαγωγή)  
σχετίζονται κυρίως µε εθιµικά 
στοιχεία πληθυσµιακών οµάδων και 
σπανίως εµφανίζονται σε άλλες, ενώ 
στην πλειοψηφία τους αφορούν 
ανήλικα άτοµα.  
 

Ο εγκλεισµός ψυχασθενούς. 
Παρατηρείται αύξηση των 
περιπτώσεων ατόµων που χρήζουν 
ακούσιας νοσηλείας σε δοµές ψυχικής 
υγείας, που σχετίζεται µε την αύξηση 
των προβληµάτων ψυχικής υγείας 
στον γενικό πληθυσµό. Την αύξηση 
επιβεβαιώνουν έρευνες φορέων 
εξειδικευµένων.  
 

 
 
Η συµµετοχή των αστυνοµικών 
αρχών στη διαχείριση του 
προβλήµατος αναδεικνύει την 
έλλειψη υποδοµής στην αντιµετώπιση 
του φαινοµένου σε πανελλαδικό 
επίπεδο. 
 

Οι παραβάσεις του νόµου περί 
ναρκωτικών. Την τριετία 2005 - 
2007 παρατηρείται σηµαντική πτώση 
στα αδικήµατα του νόµου περί 
ναρκωτικών. Πρέπει να τονιστεί η 
σχεδόν ανύπαρκτη συµµετοχή 
αλλοδαπών σε αυτά τα αδικήµατα.  
 

3. Κοινωνικές υπηρεσίες 
 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι 
κοινωνικές υπηρεσίες που έχει 
συστήσει ο ∆ήµος .  

 

Πίνακας 49  Κοινωνικές υπηρεσίες  
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

Υπηρεσίες: 
 

Ειδικές δράσεις και προγράµµατα 
 

Υποδοχή συµβουλευτική   & κοινωνική 
υποστήριξη πολιτών 

Προγράµµατα Απασχόλησης & Κοινωνικής Ένταξης 
του Ε.Κ.Τ. 

Συµβουλευτική και στήριξη της 
Απασχόλησης 

Προγράµµατα απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας 
& απασχόλησης σε υπηρεσίες του ∆ήµου 

Ολοκληρωµένη φροντίδα παιδιού & 
σχολείου 

∆υνατότητας έκτισης της ποινής ενήλικων 
παραβατών µε  κοινωφελή εργασία  

Πρόληψη και Αγωγής Υγείας  Προγράµµατα υποστήριξης Τσιγγάνων  
Ευαισθητοποίηση  & Κοινωνική 
Αλληλεγγύη 

Προγράµµατα Αλφαβητισµού & ∆ιαρκούς 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

∆υνητικοί αποδέκτες : Όλος ο πληθυσµός και ειδικότερα οι ευπαθείς κοινωνικά οµάδες 
 

 

ΝΠ∆∆  ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
 

Υπηρεσίες: Ειδικές δράσεις και προγράµµατα 

2 ΚΑΠΗ  
  
Κέντρο Φιλίας  & Αλληλεγγύης   
 
Βοήθεια στο σπίτι &  Κοινωνική 
Μέριµνα* 
ΚΗΦΗ * 

Σε όλες τις υπηρεσίες παρέχονται συµβουλευτική 
και κοινωνική υποστήριξη, ιατρικές και 
νοσηλευτικές υπηρεσίες, δυνατότητες  
φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, δηµιουργικής 
απασχόλησης, ψυχαγωγίας και δυνατότητες 
εθελοντικής κοινωνικής δράσης 
Στο Κέντρο Φιλίας  & Αλληλεγγύης λειτουργεί το 
πρόγραµµα  σίτισης απόρων 

∆υνητικοί αποδέκτες : Κυρίως ηλικιωµένοι , άποροι, & εθελοντές 
 

ΝΠ∆∆ ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
 

4 Παιδικοί Σταθµοί  
 

1 Βρεφικός Σταθµός  
 

∆υνητικοί αποδέκτες : Παιδιά εργαζόµενων 
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ΝΠΙ∆  ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

1 Βρεφονηπιακός Σταθµός  * Προγράµµατα Απασχόλησης: «Πλησίον της 
Σύνταξης», Stage, Ν.Θ.Ε, 

1 Βρεφικός Σταθµός * 
 

 

1 Παιδικός Σταθµός * 
 

 

2 Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης* 
 

 

∆υνητικοί αποδέκτες : Όλος ο πληθυσµός & ειδικότερα ευπαθείς οµάδες 
 

 
*Λειτουργούν στο πλαίσιο προγραµµάτων του Ε.Κ.Τ µε φορέα υλοποίησης τη ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης του ∆ήµου.  

 

Εκτός από την Κοινωνική Υπηρεσία  
που λειτουργεί ως τµήµα της 
∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού η 
οποία απευθύνεται στο σύνολο του 
πληθυσµού, οι λοιπές δοµές 
κοινωνικού χαρακτήρα απευθύνονται 
σε συγκεκριµένες κοινωνικές οµάδες 
ή υλοποιούν προγράµµατα που δεν 
µπορεί να υλοποιήσει ο ∆ήµος.  
 

Η Κοινωνική Υπηρεσία συστάθηκε το 
1995 και εντάχθηκε στον Ο.Ε.Υ του 
∆ήµου. Αντικείµενο της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας αποτελεί η µελέτη των 
κοινωνικών αναγκών, η διαµόρφωση 
προτάσεων σχετικά µε τις κοινωνικές 
δοµές, υπηρεσίες,  προγράµµατα και 
δράσεις που απαιτούνται για την 
κοινωνική ανάπτυξη και η παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών στους 
πολίτες. Στο πλαίσιο των 
αρµοδιοτήτων της  η Κοινωνική 
Υπηρεσία ανέλαβε την επιστηµονική 
εποπτεία όλων των παρεχόµενων 
κοινωνικών υπηρεσιών από τα 
∆ηµοτικά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου 
και Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε βασική 
επιδίωξη την αξιοποίηση όλα τα 
διατιθέµενων στελεχών και µέσων σε 
ένα ενιαίο πρόγραµµα δράσης µε 
κοινή φιλοσοφία και στόχευση που 
θα µεγιστοποιεί το αποτέλεσµα.  
 

Από τα Νοµικά πρόσωπα του ∆ήµου  
που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες 
το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης  
προέρχεται από τη συνένωση  των 
Ν.Π.∆.∆.  Α΄ ΚΑΠΗ, ΚΕΦΑ και Γ΄ 
ΚΑΠΗ. Επίσης, το Ν.Π.∆.∆.  «Παιδικοί 
Σταθµοί Αγίας Βαρβάρας»,  
προέρχεται από τη συνένωση  
τεσσάρων Ν.Π.∆.∆. Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθµών.  
 

Πολλές από τις υπηρεσίες του πίνακα 
49 παρουσιάζονται σε ειδικά 
κεφάλαια. Συγκεκριµένα, η 
«πρόληψη και αγωγή υγείας» στο 
κεφάλαιο «Υγεία». Οι παιδικοί 
σταθµοί, τα Κ.∆.Α.Π και η  
«ολοκληρωµένη φροντίδα παιδιού και 
σχολείου» στο κεφάλαιο 
«Εκπαίδευση». Η «συµβουλευτική & 
υποστήριξη της απασχόλησης»  και η 
«διαρκής εκπαίδευση ενηλίκων» στο 
κεφάλαιο «Απασχόληση».  
 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται 
συνοπτικά οι λοιπές υπηρεσίες που 
παρέχονται από την Κοινωνική 
Υπηρεσία και το  Κέντρο Φιλίας και 
Αλληλεγγύης (επισυνάπτεται το Ε.Π 
του Νοµικού Προσώπου).     
 
Υπηρεσία υποδοχής, 
συµβουλευτικής & 
ψυχοκοινωνικής στήριξης  
 
Η υπηρεσία υποδοχής 
συµβουλευτικής και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας, αποτελεί 
πρωτοβάθµια φροντίδα στην 
κοινότητα και περιλαµβάνει όλες 
εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν 
σκοπό την κάλυψη εκφρασµένων 
αναγκών των πολιτών και γενικότερα  
την πρόληψη και αντιµετώπιση 
κοινωνικών προβληµάτων και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
Συγκεκριµένα, παρέχει σε άτοµα και 
οικογένειες ενηµέρωση σχετικά µε 
δικαιώµατα και υποχρεώσεις, 
συµβουλευτική, εµψύχωση, στήριξη. 
∆ιασύνδεει, διαµεσολαβεί, και 
παραπέµπει σε αρµόδιες υπηρεσίες. 
 
 



 84 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
 

∆ιευθετεί γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
Αναζητά και κινητοποιεί τα άτυπα 
δίκτυα φροντίδας στην κοινότητα 
υπέρ του ατόµου ή της οικογένειας. 
Βασικός στόχος της είναι η  
κινητοποίηση του ατόµου για να 
αναλάβει την ευθύνη της ζωής του, 
να αναζητήσει λύσεις για τις ανάγκες, 
του, να αξιοποιήσει τις δυνάµεις του, 
να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις και 
να διεκδικήσει δικαιώµατα.  
 

Στην υπηρεσία απευθύνονται 
Τσιγγάνοι, οικονοµικοί µετανάστες, 
Παλιννοστούντες, Α.Μ.Ε.Α., άγαµες 
µητέρες – µονογονεϊκές οικογένειες, 
κακοποιηµένες γυναίκες και παιδιά, 
µοναχικά άτοµα, άτοµα µε σοβαρά 
προβλήµατα υγείας, µε πρόβληµα 
εγκατάλειψης, άστεγοι, άποροι, 
άτοµα µε έκτακτες ανάγκες  χρήστες 
ουσιών,  φυλακισµένοι  κ.α. 
 

Στην πλειοψηφία τους οι 
εξυπηρετούµενοι είναι µέλη πολύ-
προβληµατικών οικογενειών οπότε οι 
παρεµβάσεις της υπηρεσίας 
υλοποιούνται σε επίπεδο οικογένειας. 
Σε κάθε περίπτωση  αξιοποιείται  ένα 
ευρύ δίκτυο εξειδικευµένων 
κοινωνικών φορέων  υπηρεσιών  και 
στελεχών το οποίο έχει δηµιουργηθεί 
στο πλαίσιο λειτουργίας της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας.  
 

Το διάστηµα 2006-2007, 
απευθύνθηκαν στην υπηρεσία 901 
άτοµα. Στοιχεία δίνονται ακόλουθο 
πίνακα.  
 

(∆εν γίνεται άθροιση επειδή 
υπάρχουν άτοµα που προέβαλαν 
περισσότερα από ένα αιτήµατα, κι 
εµφανίζονται στον πίνακα 
περισσότερες από µια φορά). 
 
 

 

Πίνακας 50 Συµβουλευτική και Ψυχοκοινωνική Στήριξη 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

2006-2007 
 

Τσιγγάνοι µε διάφορα κοινωνικά προβλήµατα 366 

Άστεγοι 8 

ΑΜΕΑ και Συγγενείς ΑΜΕΑ 228 

Παλιννοστούντες µε διάφορα κοινωνικά προβλήµατα 26 

Μετανάστες 17 

Ψυχιατρικοί ασθενείς 39 

Χρήστες – εξαρτηµένοι από το αλκοόλ και συγγενείς αυτών 119 

Άτοµα για βεβαιώσεις κατοικίας 187 

Παραβάτες – ενταγµένοι στο πρόγραµµα παροχής κοινωφελούς εργασίας 12 

Παιδιά εντός σχολικής κοινότητας µε ιατροαναπτυξιακά & κοινωνικά 
προβλήµατα 

193 

Παιδιά εκτός σχολικής κοινότητας µε ιατροαναπτυξιακά και κοινωνικά 
προβλήµατα 

15 

 
Τα θέµατα που συνήθως απασχολούν 
την υπηρεσία αφορούν : ∆ιαχείριση 
κρίσεων στην οικογένεια ή στην 
κοινότητα. Ενδοοικογενειακές 
σχέσεις, συγκρούσεις, διαζύγιο, 
µονογονεϊκότητα. Κακοποίηση, 
παραµέληση. Υιοθεσία, προστασία 
παιδιών. ∆υσκολίες συµπεριφοράς & 
λόγου, ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, 
σχολική άρνηση. Χρόνιες νόσοι, 
ψυχιατρικές διαταραχές, φοβίες, 

ατυχήµατα, θάνατοι, πένθος. Χρήση 
τοξικών ουσιών. Ψυχοσωµατικά 
προβλήµατα. Εµπλοκή σε παραβατική 
συµπεριφορά,  φυλακή. Στήριξη 
φροντιστών. ∆ιαδικασίες παροχής 
διαφόρων επιδοµάτων οικονοµικής 
ενίσχυσης, παιδικής προστασίας 
αναπηρίας, γήρατος, στεγαστικής 
συνδροµής κ.α. Συνεργασία µε 
εξειδικευµένους φορείς.  
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Βοήθεια στη συλλογή των 
δικαιολογητικών. ∆ιαµεσολάβηση για 
την προσπέλαση γραφειοκρατικών 
διαδικασιών που αποτελούν 
προσκόµµατα σε δίκαια αιτήµατα 
πολιτών.  
 
Σε σχέση µε τα παραπάνω 
επισηµάνουµε ότι:  
 

♦♦♦♦ Τα άτοµα που προσέρχονται στην 
υπηρεσία είναι περισσότερα κάθε 
χρόνο και προέρχονται από όλες 
τις κοινωνικές οµάδες του 
πληθυσµού ενώ τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας της ήταν κυρίως 
Τσιγγάνοι. 

 
♦♦♦♦ Η υπηρεσία απασχολείται µε ένα 

ευρύ φάσµα προβληµάτων που 
αντιµετωπίζει ο πληθυσµός και 
ειδικότερα οι ευπαθείς κοινωνικά 
οµάδες. Τα αιτήµατα που τίθενται 
αποτελούν µια ένδειξη της 
εµπιστοσύνης αλλά και των 
σηµερινών απαιτήσεων των 
πολιτών και ειδικότερα ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων από το ∆ήµο 
δεδοµένου ότι παλαιότερα σχεδόν 
µοναδικό αίτηµα ήταν η 
οικονοµική ενίσχυση. 

 
Το αντικείµενο και ο σκοπός της 
υπηρεσίας συµβουλευτικής & 
ψυχοκοινωνικής στήριξης του 
ΚΕΦΑ της ταυτίζονται µε το 

αντικείµενο και το σκοπό της 
αντίστοιχης υπηρεσίας στο ∆ήµο. 
∆ιαφέρει στο ότι απευθύνεται κυρίως 
σε ηλικιωµένους µέλη του Κέντρου ή 
µη σε άπορους, ανασφάλιστους και 
ΑΜΕΑ.  
 
∆ράσεις ευαισθητοποίησης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης  
 
O ∆ήµος υλοποιεί προγράµµατα 
ευαισθητοποίησης και κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Τέτοια προγράµµατα 
είναι οι έρανοι της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας και του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι 
αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας 
σε λαούς που πλήττονται και τα 
προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού 
(θαλάσσια µπάνια και παιδικές 
κατασκηνώσεις).  
 
Στις παραπάνω δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται µε στόχο την 
κοινοτική- κοινωνική ανάπτυξη, 
σηµαντική είναι η συµβολή των 
εθελοντών, οι οποίοι έχουν τη 
θέληση να αναλάβουν κάποια δράση 
ή ρόλο κοινωνικά ωφέλιµο, µε µόνο 
κίνητρο το προσωπικό τους 
ενδιαφέρον. Εθελοντές αξιοποιούνται 
στο σύνολο των κοινωνικών δράσεων  
της Κοινωνικής Υπηρεσίας πολλές 
από τις οποίες δεν θα ήταν εφικτές 
χωρίς τη συµβολή τους.  

 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 51 Θαλάσσια Μπάνια 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
2006 – 2007 

 

2006 2007 ΣΗΜΕΙΟ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 340 331 350 250 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 342 330 390 200 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 175 171 247 140 

ΚΟΛΩΝΕΣ 28 31 30 30 

ΣΥΝΟΛΟ 885 863 1017 620 

 
 



 86 

 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ52 Παιδικές Κατασκηνώσεις 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2006 – 2007 
 

2006 2007 ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

ΚΟΡΕΛΚΟ 125 133 

ΑΦΟΙ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΙ 56 11 

ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 23 13 

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ 

 

5 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 218 209 200 157 

 
Με βασικό στόχο την  κινητοποίηση 
των µελών του και τη συµµετοχή 
τους στην κοινωνική ανάπτυξη, το 
Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης  
ευαισθητοποιεί εκπαιδεύει και 
οργανώνει οµάδες εθελοντών. Οι 
οµάδες αυτές λειτουργούν 
υποστηρικτικά στις υπηρεσίες, τα 
προγράµµατα και δράσεις  του 
Κ.Ε.Φ.Α. Συγκεκριµένα υπάρχουν 
εθελοντικές οµάδες για τη λειτουργία 
του εντευκτηρίου, του προγράµµατος 
σίτισης, της στήριξης µοναχικών 
ατόµων και την υλοποίηση 
πολιτιστικών και ψυχαγωγικών  
εκδηλώσεων. 
 
Βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνική 
Μέριµνα και Τηλεβοήθεια 
 
Στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης των ατόµων που δεν 
µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν  
παρέχεται βοήθεια στο σπίτι και 
δυνατότητα  τηλεβοήθειας. Η 
«Βοήθεια στο σπίτι» και η «Κοινωνική 
Μέριµνα» αποτέλεσαν  προγράµµατα 
του Α΄ ΚΠΣ που συνεχίστηκαν στο 
Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ τα οποία αξιοποίησε ο 
∆ήµος µέσω της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης. Σήµερα έχουν ενταχθεί 
στο Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης, 
το οποίο απευθύνεται κυρίως σε  
άτοµα που έχουν ή ενδέχεται να 
έχουν ανάγκη βοήθειας στο σπίτι 
(ηλικιωµένους, άτοµα µε ειδικές 
ανάγκες, µοναχικά άτοµα κ.α).  
 
 

 
Η ένταξη των προγραµµάτων στο 
ΚΕΦΑ συνέβαλε στην αύξηση της 
αποτελεσµατικότητά τους γιατί 
υλοποιούνται συντονισµένα µε βάση 
τις ανάγκες  ενώ  οι παροχές τους 
συνδυάζονται  µε άλλες παροχές του  
Κέντρου και έτσι οι εξυπηρετούµενοι 
προσλαµβάνουν µεγαλύτερη ωφέλεια.  
 

Η Τηλεβοήθεια είναι πρόγραµµα του 
Ο.Τ.Ε. που αξιοποιείται επίσης από το 
Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης για 
την 24ωρη υποστήριξη των 
µοναχικών ατόµων.  
 

Ο αριθµός των εξυπηρετούµενων στο 
σπίτι κυµαίνεται από 80 ως 100. 
Τηλεβοήθεια σήµερα έχουν 8 άτοµα. 
Οι εξυπηρετούµενοι είναι λιγότεροι 
από αυτούς που έχουν δυνητικά 
ανάγκη κυρίως γιατί στην Αγία 
Βαρβάρα συνεχίζει να αποτελεί 
ισχυρό δίκτυο κοινωνικής  στήριξης η 
γειτονιά η οποία αναλαµβάνει ρόλο 
και στην περίπτωση των µοναχικών 
µη αυτοεξυπηρετούµενων ατόµων.    
 
Σίτιση απόρων  
 
Η σίτιση απόρων αποτελεί 
δραστηριότητα του Κέντρου Φιλίας 
και Αλληλεγγύης. Υπάρχουν 
εγκαταστάσεις µε δυνατότητα 
παρασκευής ορισµένης ποσότητας 
φαγητού  το οποίο ετοιµάζουν 
καθηµερινά εθελοντές και διατίθεται 
σε απόρους µε αδυναµία 
αυτοεξυπηρέτησης.  
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Σε απόρους µε δυνατότητα 
αυτοεξυπηρέτησης διατίθενται 
τρόφιµα τα οποία συγκεντρώνει το 
Κέντρο αξιοποιώντας κρατικές 
χορηγίες και εθελοντικές προσφορές.  
 
Ο αριθµός των ατόµων που µε τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο ωφελούνται 
είναι 222 άτοµα. Ο αριθµός αυτός θα 
µπορούσε να είναι µεγαλύτερος  αν 
λάβουµε υπόψη τον πληθυσµό που 
αντιµετωπίζει οξύ οικονοµικό 
πρόβληµα. Εκτιµούµε ότι αυτή η 
υπηρεσία δεν είναι ευρέως γνωστή.  
Πρέπει όµως να επισηµανθεί ότι και οι 
δυνατότητες του Κέντρου είναι 
περιορισµένες. Γιατί δεν διαθέτει 
εξοπλισµό και µέσα για την 
παρασκευή µεγαλύτερης ποσότητας 
φαγητού και ειδικό χώρο για τη 
λειτουργία τραπεζαρίας, δεδοµένου 
ότι  η υπηρεσία αυτή απαιτεί 
διακριτικότητα στη λειτουργία της για 
να µη στιγµατίζονται τα άτοµα που 
κάνουν χρήση.  
 
Φυσικοθεραπεία εργοθεραπεία  
δηµιουργική απασχόληση και 
ψυχαγωγία 
 
Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από 
το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης 
κυρίως προς τους ηλικιωµένους που 
είναι µέλη των ΚΑΠΗ. Ειδικότερα στις 
περιπτώσεις  φυσικοθεραπείας και 
εργοθεραπείας γίνεται προσπάθεια να 
αξιοποιούνται οι δυνατότητες που 
υπάρχουν για να εξυπηρετούνται  οι 
πολίτες που έχουν ανάγκη αυτών των 
υπηρεσιών και αντιµετωπίζουν 
σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά 
προβλήµατα.  
 

Συµπέρασµα 
 

Η κοινωνική πολιτική του ∆ήµου 
θεωρείται  θετική και αποτελεσµατική 
γιατί ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των πολιτών. Αυτό επιβεβαιώνει ο 
µεγάλος αριθµός πολιτών που κάνει 
χρήση των κοινωνικών υπηρεσιών 
του δήµου καθώς επίσης η πρόοδος 
που παρατηρείται συγκριτικά µε την 
προηγούµενη δεκαετία σε πολλούς 
κοινωνικούς τοµείς. 

 
Θετικά αξιολογείται η σύσταση 
Κοινωνικής Υπηρεσίας και η ένταξή 
της στον Οργανισµό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου. Η  Κοινωνική 
Υπηρεσία αποτελεί πλαίσιο αναφοράς 
για την τοπική κοινότητα. Η 12ετής 
σταθερή και συνεπής ως προς τις 
παροχές λειτουργία της είχε  
αποτέλεσµα την εµπιστοσύνη των 
πολιτών, που σήµερα απευθύνονται 
στο ∆ήµο για κοινωνικά θέµατα, µε 
την ίδια ευκολία που απευθύνονται 
για άλλα συνήθη. Είναι µία 
αστιγµάτιστη υπηρεσία µε 
δυνατότητα άµεσης παρέµβασης και 
διάρκεια στην παροχή βοήθειας. Οι 
εξυπηρετούµενοι συνήθως διατηρούν 
επαφή,  επανέρχονται και  
κατευθύνουν κι άλλους σε αυτή. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά  έχουν 
ιδιαίτερη αξία για χειρισµό 
περιστατικών σε κρίση γιατί η 
παρέµβαση γίνεται στην έναρξη κι όχι 
στην κορύφωση του προβλήµατος 
που οι συνέπειες είναι µεγαλύτερες 
και πιθανά µη αναστρέψιµες.  
 
Θετικά αξιολογείται επίσης, η 
συνένωση όλων των νοµικών 
προσώπων κοινωνικού χαρακτήρα µε 
οµοειδές αντικείµενο στα Ν.Π.∆.∆. 
«Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης» και 
«Παιδικοί Σταθµοί Αγίας Βαρβάρας». 
Η λειτουργία τους βελτιώθηκε και 
παρείχαν ποσοτικά και ποιοτικά 
µεγαλύτερο έργο.  
 
Η θεσµοθετηµένη συνεργασία της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας µε τα δηµοτικά 
νοµικά πρόσωπα  που συµµετέχουν 
στην υλοποίηση της κοινωνικής 
πολιτικής απέδειξε ότι οι  υπηρεσίες 
είναι πιο αποτελεσµατικές όταν έχουν 
διακριτό ρόλο και λειτουργούν 
συµπληρωµατικά και συντονισµένα 
στο πλαίσιο ενός ενιαίου 
προγράµµατος δράσης µε κοινούς 
στόχους.  
 
Τα κοινωνικά προγράµµατα  της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης 
∆ήµου Αγίας Βαρβάρας» 
επιχορηγούνται από το Ε.Κ.Τ., το 
οποίο ορίζει αποκλειστικά τον 
ιδιωτικό τοµέα ως τελικό δικαιούχο.  
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Πραχτικά όµως κι αυτά εντάχθηκαν 
στο ενιαίο πρόγραµµα δράσης και 
υλοποιήθηκαν µε τη συνεργασία 
∆ηµοτικής Επιχείρησης, Κοινωνικής 
Υπηρεσίας και Κ.Ε.Φ.Α µε  θετικό 
αποτέλεσµα.  
 
Σε σχέση ειδικότερα µε τα ευρωπαϊκά 
κοινωνικά προγράµµατα εκτιµούµε 
ότι ο ∆ήµος αξιοποίησε τις 
δυνατότητες που παρέχουν για να 
αυξήσει τη ποσοτικά και ποιοτικά την 
κοινωνική του δράση. Μέσα από αυτά 
τα προγράµµατα έγινε δυνατή η 
σύσταση και η λειτουργία υπηρεσιών 
που καλύπτουν σηµαντικές 
κοινωνικές ανάγκες  η οποία  δεν 
ήταν εφικτή µε τα οικονοµικά 
δεδοµένα της Τ. Α.   
 
Συµπερασµατικά, τόσο η Κοινωνική 
Υπηρεσία όσο και τα δηµοτικά νοµικά 
πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού 
δικαίου  συνέβαλαν στην επίτευξη 
των στόχων της κοινωνικής πολιτικής 
του ∆ήµου. Η συντονισµένη δράση 
τους συνέβαλε στον εντοπισµό 
κοινωνικών αναγκών, στην 
αντιµετώπιση κοινωνικών 
προβληµάτων, στην στήριξη ατόµων, 
οικογενειών και κοινωνικών οµάδων, 
στην ενίσχυση της  κοινωνικής 
συνοχής. 
 
Τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. 
επιβεβαιώνουν την κοινωνική πρόοδο  
που παρατηρείται στην Αγία 
Βαρβάρα. Όµως ανάγκες υπάρχουν 
παλιές και νέες. Οι κοινωνικές 
ανάγκες εξελίσσονται. Οι απαιτήσεις 
των πολιτών αυξάνουν. Παράλληλα 
πρέπει να εξελίσσονται και  να 
βελτιώνονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου 
για να ανταποκρίνονται σε αυτές. 
Συµπερασµατικά πρέπει: 
 
♦♦♦♦ Να ερευνώνται τακτικά οι 

κοινωνικές ανάγκες και να 
αξιολογούνται οι δοµές και οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες σε σχέση 
µε το τι εξυπηρετούν, ποιους 
εξυπηρετούν και πως τους 
εξυπηρετούν.  

 
♦♦♦♦ Να υπάρχουν προσβάσιµες 

σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες 
µε αντικείµενο ανάλογο των 
αναγκών των πολιτών και δίκτυα 
µε τους φορείς που έχουν την 
αρµοδιότητα και τη δυνατότητα 
να συµβάλλουν στην κάλυψη 
τους.  

 
♦♦♦♦ συµµετέχει σε όλες τις 

διαδικασίες ο πολίτης. Η 
κινητοποίηση για τη λύση των 
προσωπικών προβληµάτων και η 
κοινωνική αλληλεγγύη 
αποτελούν προϋποθέσεις της 
κοινωνικής προόδου.  

Αναγκαίες ενέργειες 
 
Με βάση τα παραπάνω θεωρούνται 
αναγκαία: 
 

1. Η δηµιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, σε 
αυτόνοµο κτίριο, όπου θα 
µεταστεγαστούν  βασικές 
υπηρεσίες  που ασχολούνται µε 
την εφαρµογή προγραµµάτων 
κοινωνικής πολιτικής που 
απευθύνονται στο σύνολο των 
πολιτών. Είναι αναγκαίο για την 
καλύτερη λειτουργία αυτών των 
υπηρεσιών που σήµερα 
στεγάζονται σε διαφορετικούς 
χώρους και κυρίως  για τη 
διευκόλυνση τον πολίτη στην 
αναζήτηση τους.  

 
2. Η λειτουργία θεσµοθετηµένων 

ΙΑΤΡΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε έµφαση στην 
αποκατάσταση. Αντικείµενο 
αυτών των υπηρεσιών αποτελεί 
η διάγνωση και αποκατάσταση 
κυρίως των µαθησιακών 
δυσκολιών και των προβληµάτων 
λόγου και συµπεριφοράς, η 
συµβουλευτική των γονέων κ.α. 
Όπως αναφέρεται στα κεφάλαια 
«Εκπαίδευση» και «Υγεία» 
σχετικές υπηρεσίες παρέχονται 
και σήµερα από την Κοινωνική 
Υπηρεσία µε επιτυχία.  
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Η αύξηση των αιτηµάτων για την 
υποστήριξη παιδιών και γονιών 
και παράλληλα ο ρόλος αυτών 
των υπηρεσιών για την υγιή 
σωµατική, πνευµατική και 
ψυχική ανάπτυξη των παιδιών 
επιβάλει την ανάπτυξή τους στο 
πλαίσιο της Κοινωνικής 
Υπηρεσίας ή στο πλαίσιο µιας  
ανεξάρτητης δοµής που θα 
παρέχει θεσµοθετηµένες ιατρο-
παιδαγωγικές υπηρεσίες, εφόσον 
αυτό είναι εφικτό. 

 
3. Η ∆ηµιουργία Κέντρου 

Οικογενειακής Υποστήριξης 
µε συµβουλευτικές υπηρεσίες και 
παιδότοπο. 

 
4. Η σύσταση  µιας νέας δοµής  µε 

τον τίτλο «24 ΩΡΕΣ 
ΦΡΟΝΤΙ∆Α» Στην πρότυπη 
µονάδα φροντίδας µπορούν να  
ενταχθούν : 
 

♦ Η υπηρεσία  «Βοήθεια στο Σπίτι» 
µε καθηµερινή ολοήµερη 
λειτουργία  

 
♦ Η υπηρεσία  τηλεβοήθειας 

 
♦ Υπηρεσία πρόληψης και 

συµβουλευτικής για τη νόσο 
Αλτζχαϊµερ από την οποία 
πάσχουν ολοένα περισσότερα 
άτοµα και όχι µόνο της τρίτης 
ηλικίας µε σοβαρές συνέπειες και 
για τις οικογένειές τους κ.α 

 

4. Η λειτουργία ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ σε κατάλληλο 
κτίριο. Το ∆ηµοτικό εστιατόριο 
θα παρέχει καθηµερινά 
δυνατότητα σίτισης  (στο χώρο 
του ή στο σπίτι)  σε 100 πολίτες 
που ζουν κάτω από το όριο 
φτώχειας.   

 

5. Η επέκταση της δράσης του 
Φυσικοθεραπευτηρίου και 
εργοθεραπευτηρίου του ΚΕΦΑ 
µε σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών όσο το δυνατό 
περισσότερων πολιτών µε 
κοινωνικά και οικονοµικά 
προβλήµατα. 

 
6. Η λειτουργία ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΧΡΟΝΟΥ. Η δηµιουργία της 
στηρίζεται στην ιδέα της 
διαχείρισης του εθελοντικού 
χρόνου των πολιτών του ∆ήµου, 
µε εφαλτήριο την αµοιβαιότητα 
και την προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για 
την έκφραση και δράση των 
ανθρώπων µέσα από τον 
εθελοντισµό και βασίζεται στην 
ανταλλαγή αγαθών υπηρεσιών 
και γνώσεων µεταξύ των 
πολιτών.  Σε όλες τις 
προαναφερόµενες υπηρεσίες η 
εθελοντική προσφορά αποτελεί  
αναγκαιότητα τόσο για τη 
βιωσιµότητα όσο και για την 
καλή λειτουργία τους. 

 
7. Η  δηµιουργία ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΡΩΓΗΣ για την αντιµετώπιση 
εκτάκτων και άµεσων αναγκών. 

 
8. Η δηµιουργία συστήµατος 

καταγραφής – αρχειοθέτησης 
και διαχείρισης θεµάτων των 
πολιτών που απευθύνονται σε  
όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες 
του ∆ήµου στο πλαίσιο των 
όρων που θέτει η νοµοθεσία 
περί προσωπικών δεδοµένων 

 
9. Η  υλοποίηση δράσεων 

ενηµέρωσης, ανταλλαγής 
εµπειριών και συνεργασίας 
µεταξύ των κοινωνικών φορέων, 
υπηρεσιών και στελεχών για την 
υποστήριξη των ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων και την 
ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής.  
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

Ο  ∆ήµος θεωρεί τον Πολιτισµό  
µοχλό  ανάπτυξης  και καθρέφτη της 
προόδου.  Θεωρεί ότι οι δράσεις που   
έχουν σκοπό την πνευµατική 
καλλιέργεια, την καλλιτεχνική παιδεία 
και την ψυχαγωγία των πολιτών  
συµβάλλουν  στη  βελτίωση  της  
ποιότητας  ζωής  και για το λόγο αυτό 
αποτελούν διαχρονική  και  κυρίαρχη 
πολιτική επιλογή την οποία 

τεκµηριώνει το πολιτιστικό δίκτυο 
που υπάρχει στο δήµο. Το πολιτιστικό 
δίκτυο περιλαµβάνει δοµές και 
τµήµατα  που υπάγονται οργανωτικά 
σε δύο δηµοτικά νοµικά πρόσωπα, το 
Ν.Π.∆.∆  «Πνευµατικό Κέντρο Αγίας 
Βαρβάρας» και το Ν.Π.Ι.∆ «∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας». Συγκεκριµένα αυτά 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα. 

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 53. ∆ηµοτικές  πολιτιστικές δοµές και τµήµατα 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2008 
 

∆ΟΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΦΟΡΕΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ : Τµήµατα για όλα τα µουσικά 
όργανα και τα θεωρητικά µαθήµατα µουσικής, 
Χορωδίες, Μουσικά σύνολα,  Φιλαρµονική 

460 ∆.Ε.Α.∆.Α.Β. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ : Τµήµατα Αστυπάλαιας 50 ∆.Ε.Α.∆.Α.Β. 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ: Κλασικός, 
µοντέρνος, jazz, ευρωπαϊκοί χοροί ενηλίκων 

495 ∆.Ε.Α.∆.Α.Β. 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ: Βιτρώ, αγιογραφίας, 
ζωγραφικής (παιδικό), ελεύθερου σχεδίου 

105 ∆.Ε.Α.∆.Α.Β. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΘΕΡΙΝΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
«ΠΑΝΘΕΟΝ» & λειτουργία Κυλικείου σε αυτό 

5000 
εισιτήρια το 

2007 

∆.Ε.Α.∆.Α.Β. 

 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
95 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Ερασιτεχνική θεατρική 
οµάδα 

 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΣΧΟΛΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ:  Τµήµατα για 
τους µαθητές των σχολείων & Τµήµατα ενηλίκων 

300 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «Ν. ΧΑΧΛΑΚΗΣ»   

 
ΤΜΗΜΑ ΣΚΑΚΙΟΥ 

76 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ  

250 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ 
ΚΑΦΕ «ΜΕΛΙΣΣΑ» 

 ∆.Ε.Α.∆.Α.Β. 
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Για τη στέγαση των πολιτιστικών δοµών υπάρχουν νέα δηµοτικά κτίρια ή 
ανακαινισµένα ή πρόβλεψη µεταστέγασης τους σε κτίρια που σύντοµα θα 
κατασκευαστούν Σε ορισµένες περιπτώσεις προκύπτουν ανάγκες  συντήρησης, 
διαµόρφωσης και εξοπλισµού των χώρων που στεγάζουν πολιτιστικές δοµές και 
τµήµατα, που απαιτούν άµεση κάλυψη Αυτό όµως που αξίζει να τονιστεί είναι η 
πολιτιστική υποδοµή ως σύνολο έχει αυξηθεί  τα τελευταία χρόνια σηµαντικά και 
διαρκώς βελτιώνεται.  
 
Στον πίνακα που ακολουθεί δίνονται σχετικές πληροφορίες µε την υφιστάµενη 
υποδοµή κτιρίων : 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 54. Κτίρια πολιτιστικής δράσης 
∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2008 

ΚΤΙΡΙΑ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΜΕΓΑΡΟ ΜΗΤΡΟ ΣΟΥΛΙΜΙΩΤΗ  
Στεγάζει το ∆ηµοτικό Ωδείο 

Ανακαινίζεται  

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
Στεγάζει τη ∆ραµατική Σχολή, το Θεατρικό 
Εργαστήρι και τη  ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Χρήζει ανακατασκευής 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ «ΠΑΝΘΕΟΝ»  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΘΕΑΤΡΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΡΙΤΣΟΣ» 

Ανακατασκευάζεται 

ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 
Φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, ηµερίδες κ.α 

Νέο κτίριο 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΑΤΙΑ Ν. ΓΕΝΙΑΣ 
Στεγάζει το Εικαστικό Εργαστήρι 

Νέο κτίριο 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ– ΕΣΤΙΑ ΠΟΝΤΙΩΝ  Νέο κτίριο 

ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ  

 
Την  πολιτιστική πολιτική του ∆ήµου 
υλοποιούν ο ∆ήµος και όλα τα 
δηµοτικά νοµικά  πρόσωπα, το κάθε 
ένα, µε βάση το ιδιαίτερο σκοπό που 
υπηρετεί. Ο ∆ήµος έχει την ευθύνη 
των εκδηλώσεων για τις  τοπικές και 
εθνικές  εορτές, αναλαµβάνει 
πρωτοβουλίες για την ανταλλαγή 
πολιτιστικών εµπειριών και ιδεών 
µεταξύ πολιτών της Αγίας Βαρβάρας 
και πολιτών άλλων πόλεων της 
Ελλάδας και της Ευρώπης κ.α.  
 
Το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης, οι 
Παιδικοί Σταθµοί και ο ∆.Α.Ο.  
αναπτύσσουν πολιτιστικά 
προγράµµατα  για τις οµάδες στις 
οποίες απευθύνονται.  

Γενικά, όλες οι προαναφερόµενες 
οργανωτικές δοµές και ειδικότερα το 
Πνευµατικό Κέντρο και η ∆ηµοτική 
Επιχείρηση Ανάπτυξης Αγίας 
Βαρβάρας που έχουν βασικό ρόλο  
και ευθύνη στην υλοποίηση της 
πολιτιστικής πολιτικής του ∆ήµου, 
θεωρούµε ότι λειτούργησαν 
αποτελεσµατικά, γεγονός που 
οφείλεται  στην κοινή φιλοσοφία 
τους,  στην ένταξη όλων των 
δραστηριοτήτων σε ένα ενιαίο 
πρόγραµµα πολιτιστικής ανάπτυξης 
και στην καθηµερινή συνεργασία 
προκειµένου να υπάρχει 
συµπληρωµατικότητα και µέγιστη 
αξιοποίηση των διαφορετικών 
δυνατοτήτων τους. 
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Σε κάθε περίπτωση δηµιουργίας µιας 
πολιτιστικής δοµής, ενός τµήµατος ή 
ανάπτυξης µιας πολιτιστικής δράσης  
ο σκοπός είναι συγκεκριµένος και 
αναλύεται ως εξής: 
 
♦ Συµβολή στην πνευµατική  

καλλιέργεια και την προσωπική 
ανάπτυξη  ειδικότερα των νέων.  

 
♦ Κάλυψη ενδιαφερόντων, 

ανάδειξη ταλέντων και παροχή 
ευκαιριών επαγγελµατικής 
ενασχόλησης µέσω της 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. 

 
♦ Ανάδειξη της πόλης µέσα  από 

τον ιστορικό πολιτιστικό  πλούτο 
που διαθέτει (µνηµεία και µνήµες, 
προσωπικότητες των γραµµάτων 
και τεχνών κ.λ.π ) και τη 
συµµετοχή της  στα πολιτιστικά 
δρώµενα. 

 
 
Ο αριθµός των εγγεγραµµένων 
πολιτών κάθε ηλικίας,  στα τµήµατα 
των πολιτιστικών δοµών του 
Πνευµατικού Κέντρου και της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης, είναι 
ενδεικτικός του ενδιαφέροντός τους 
για καλλιτεχνική παιδεία και της 
ανταπόκρισής  τους  στις προσπάθειες 
του ∆ήµου.  
 
Στο κεφάλαιο Εκπαίδευση, 
αναφέρονται οι προσπάθειες που 
καταβάλλονται για την  ανάπτυξη  
των προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων των µαθητών µέσω της 
πολιτιστικής ενασχόλησης, καθώς 
επίσης και ο αριθµός των παιδιών που 
συµµετέχουν στα  πολιτιστικά 
τµήµατα του δήµου.  
 
Σηµαντικός είναι και ο αριθµός των 
πολιτών, κάθε ηλικίας  που κάνει 
χρήση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης, 
του Αναγνωστηρίου, του Κέντρου 

Πληροφόρησης Νέων αλλά και αυτών 
που συµµετέχουν στις πολιτιστικές  
εκδηλώσεις του δήµου.  
 
Ειδικότερα για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις πρέπει να επισηµάνουµε 
ότι,  ορισµένες πραγµατοποιούνται 
επί σειρά ετών και αποτελούν θεσµό 
της πόλης  πχ οι «Γιορτές Πόλης», η 
«∆ηµιουργία», οι Αποκριάτικες 
εκδηλώσεις κ.α.  Επίσης, πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι, σε αυτές η 
συµµετοχή  τοπικών φορέων και 
πολιτών είναι διακριτή σε όλα τα 
στάδια, από την προετοιµασία ως την 
υλοποίησή τους. 
 
Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε ότι 
οι πολίτες εµπιστεύονται τις 
υπηρεσίες καλλιτεχνικής εκπαίδευσης  
του δήµου, αξιοποιούν τις 
δυνατότητες δηµιουργικής  
απασχόλησης και ψυχαγωγίας  που 
τους παρέχει  και συσπειρώνονται σε 
κάθε προσπάθεια που προάγει τον 
πολιτισµό, προβάλλει την πόλη και 
την τοπική δηµιουργία.   
 

 
Συµπέρασµα 
 
Ο ∆ήµος έχει αναπτύξει ένα πλούσιο 
πολιτιστικό έργο το οποίο 
περιλαµβάνει σύσταση 
εξειδικευµένων νοµικών προσώπων, 
δηµιουργία πολιτιστικών δοµών, 
λειτουργία πολιτιστικών τµηµάτων  
και την ανάπτυξη ποικίλων δράσεων. 
Αξιολογώντας το καθένα από αυτά, η 
εκτίµηση είναι θετική γιατί όλα έχουν 
κοινό χαρακτηριστικό την 
ανταπόκριση στις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα  και τις προσδοκίες των 
πολιτών. 
 
Θεωρούµε βέβαιο ότι στην πρόοδο 
της πόλης έχει συµβάλλει και η 
πολιτιστική δράση του δήµου.
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Στον πολιτισµό πάντα υπάρχουν 
περιθώρια για νέες δράσεις καθώς η 
πρόοδος  δηµιουργεί νέες απαιτήσεις. 
Εποµένως, η βελτίωση της 
οργάνωσης, ο εκσυγχρονισµός των 
µέσων και η επέκταση υποδοµής και 
δράσης παραµένουν στόχοι του 
∆ήµου που εξυπηρετούν  το σκοπό 
του στον πολιτιστικό τοµέα.  Στο 
κεφάλαιο σχετικά µε την ανάπτυξη 
του δοµηµένου περιβάλλοντος,  
αναφέρονται τα έργα επέκτασης της 
πολιτιστικής υποδοµής που έχουν 
προγραµµατιστεί να υλοποιηθούν.  
Παράλληλα µε αυτά, υπάρχουν 
προτάσεις και σχέδια για επέκταση 
της δράσης των  υφιστάµενων 
πολιτιστικών δοµών  και  την 
αξιοποίηση των νέων.  
 
Αναγκαίες  ενέργειες 
 
Με βάση τα  παραπάνω και τα 
επιχειρησιακά σχέδια δράσης των 
νοµικών προσώπων προτείνονται:  
 
♦ Η διαµόρφωση ενός πρότυπου 

πολιτιστικού πολυχώρου στο 
χώρο του πρώην εργοστασίου 
Βιοχρώµ στον οποίο θα 
εγκατασταθεί  ο Οργανισµός 
Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης 
(Ακαδηµία των Τεχνών).  Θα  
υπάρχουν σχολές θεάτρου, 
µουσικής, χορού,  
κινηµατογράφου τηλεόρασης σε 
ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, 
συνεδριακό κέντρο,  εκθεσιακοί 
χώροι,  επίσης παιδότοπος, χώρος 
πρασίνου και αναψυχής . 

 
♦ Η δηµιουργία Μουσείου 

Θεάτρου Σκιών για την ανάδειξη 
της παράδοσης και της ιδιαίτερης 
προσφοράς της πόλης. Το 
Μουσείο θα στεγαστεί στον 
πολιτιστικό πολυχώρο που θα 
κατασκευαστεί στη Βιοχρωµ. 

 
♦ Η δηµιουργία Κέντρου για τον 

Πολιτισµό και τους 
Τσιγγάνους στο οποίο θα 
λειτουργήσουν τµήµατα 
αλφαβητισµού, επιµόρφωσης, 
καλλιτεχνικής παιδείας, 
δηµιουργίας και έκφρασης. Το 
Κέντρο θα στεγαστεί στον 
πολιτιστικό πολυχώρο που θα 
κατασκευαστεί στη Βιοχρωµ. 

 
♦ Η δηµιουργία Κέντρου 

∆ιατήρησης και ∆ιάδοσης της 
ελληνικής Παράδοσης το οποίο 
θα διαθέτει έκθεση µε 
παραδοσιακές στολές βιβλιοθήκη, 
cdθήκη, κ.α. Το Κέντρο θα 
στεγαστεί στον πολιτιστικό 
πολυχώρο που θα κατασκευαστεί 
στη Βιοχρωµ. 

 
♦ Το ανοιχτό Θέατρο Ιάκωβος 

Καµπανέλλης  στο χώρο των 15 
στρεµµάτων του πρώην 
νταµαριού « Χαµηλοθώρη»  το 
οποίο  θα έχει τη δυνατότητα να 
φιλοξενεί  κάθε είδους 
πολιτιστικές εκδηλώσεις από 
αρχαίο θέατρο ως µεγάλα 
µουσικά φεστιβάλ. 

 
♦ Η λειτουργία «Ανοικτού 

Πανεπιστηµίου» στο Κέντρο 
Λόγου και Τέχνης  στο πλαίσιο 
του οποίου  θα υλοποιούνται 
διαλέξεις και  κύκλοι σεµιναρίων 
σε συνεργασία µε  
επιστηµονικούς, επιµορφωτικούς 
φορείς.. 

 
♦ Η ανακαίνιση του κτιρίου που 

στεγάζει το Πνευµατικό 
Κέντρο  

 
♦ Η αναβάθµιση της υποδοµής της 

∆ραµατικής Σχολής και της 
∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. 

 
 
 



 94 

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
 
♦ Η ίδρυση Επαγγελµατικής 

Σχολής Χορού.  
 
♦ Η δηµιουργία εργαστηρίου 

όπερας – οπερέτας και 
µιούζικαλ,  τµήµατος 
παραδοσιακής µουσικής και η  
δηµιουργία µουσικού Studio  
στο ∆ηµοτικό Ωδείο το οποίο 
µεταξύ άλλων θα συµβάλλει στην 
προβολή του παραγόµενου 
µουσικού έργου των µαθητών 
του Ωδείου. 

 
♦ Η επέκταση  των τµηµάτων  που 

λειτουργούν στο Πνευµατικό 
Κέντρο και τη ∆.Ε.Α.∆.Α.Β. 
θεµατικά ( χορός hip hop, latin, 

κατασκευές, φωτογραφία, 
κόσµηµα κ.α)  και ως προς τη 
διάρκεια της λειτουργίας 
ορισµένων ( θερινά τµήµατα)  και 
τις ηλικίες που απευθύνονται, 
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα 
Επιχειρησιακά Σχέδια ∆ράσεις 
των φορέων . 

 
♦ Η διεύρυνση των πολιτιστικών 

δράσεων µε  καλλιτεχνικούς 
διαγωνισµούς, φεστιβάλ,  
παραστάσεις δρόµου, εκθέσεις 
βιβλίων κ.α που αναφέρονται στα 
Επιχειρησιακά Σχέδια ∆ράσεις του 
Πνευµατικού Κέντρου και της 
∆.Ε.Α.∆.Α.Β.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

 
Ο Αθλητισµός σε κάθε οργανωµένη 
κοινωνία έχει άρρηκτους δεσµούς µε 
τις βάσεις και τις δοµές πάνω στις 
οποίες κινείται και λειτουργεί το 
οργανωτικό πλαίσιο του κοινωνικού 
συνόλου. Αποτελεί ένα µέσο 
διαπαιδαγώγησης των νέων και 
δηµιουργεί καλύτερες συνθήκες ζωής 
για τους ενήλικες. ∆ιδάσκει και 
επιβάλλει στους συµµετέχοντες µία 
συγκεκριµένη νοοτροπία, µία στάση 
ζωής µε δεδοµένες αρχές και 
συµπεριφορές µε τελικό προορισµό 
την καλύτερη ποιότητα ζωής.  
 

Ο Αθλητικός Οργανισµός του ∆ήµου 
έχει αναλάβει συγκεκριµένο ρόλο µε 
βάση αυτή τη θέση.  Βασικός σκοπός  
της λειτουργίας του είναι η τέλεση 
προγραµµάτων άθλησης που 
εξυπηρετούν τους πολίτες κάθε 
ηλικίας κι ανεξάρτητα από κοινωνική, 
επαγγελµατική και µορφωτική 
κατάσταση.  Επιπλέον τα 
προγράµµατά του αποτελεί ένα µέσο 
ενίσχυσης των δοµών της κοινωνικής 
πολιτικής. 
 
 

Στοχεύει στη µαζικότητα της άθλησης 
και ακριβώς για να προσελκύσει 
περισσότερους πολίτες και να τους 
εµφυσήσει την αθλητική νοοτροπία, 
προγραµµατίζει δράσεις και 
λειτουργεί  µε βάση  τις ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας  επιδιώκοντας  
ταυτόχρονα την παροχή υψηλής 
ποιότητας υπηρεσιών.Μέσα από τα 
µαζικά προγράµµατα άθλησης ο 
πολίτης έχει τη δυνατότητα να 
κινηθεί µέσα σε ένα πλαίσιο 
εκγύµνασης, ψυχαγωγίας, 
εκπαίδευσης και αγωγής υγείας και 
για τους λόγους αυτούς ο αθλητισµός 
αποτελεί µια βασική δράση και κύρια 
προτεραιότητά µας. 
 
 
 
Ο ∆ηµοτικός Αθλητικός Οργανισµός. 
Αγίας Βαρβάρας (∆.Α.Ο) είναι Νοµικό 
Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(Ν.Π.∆.∆.). Τα τµήµατα που διαθέτει 
σήµερα και οι δράσεις  αναφέρονται 
στον παρακάτω πίνακα: 
 
 
 
 
 

  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 55. Αθλητικά Τµήµατα  
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2008 
 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗ 

ΕΝ∆ΥΝΑΜΩΣΗ – AEROBIC 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει όλα τα είδη αεροβικής γυµναστικής 
(step, yoga, super hips, pilates, taebo,body power, σουηδική). 
Επίσης προγράµµατα µε βάρη και πρέσες ενδυνάµωσης µε σκοπό 
την προπόνηση του µυϊκού συστήµατος του αθλούµενου. 
 

236 
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ΑΣΚΗΣΗ & Γ΄ ΗΛΙΚΙΑ 
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ελεύθερη γυµναστική, χορό και 
εφαρµογή κινητικών δραστηριοτήτων µε σκοπό την 
κινησιοθεραπεία των ασκουµένων. Επίσης στη δοµή του 
προγράµµατος περιλαµβάνονται ψυχαγωγικά προγράµµατα όπως 
περίπατοι και ηµερήσιες εκδροµές. 

6 

ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΑΕROBIC 
Το πρόγραµµα αναφέρεται σε κορίτσια. Η δοµή του προγράµµατος 
περιλαµβάνει στοιχεία κινητικής αγωγής, µοντέρνου χορού και 
αεροβικής γυµναστικής µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση του 
ρυθµού, της κίνησης και των φυσικών ικανοτήτων. 

26 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι τα παιδιά να αποκτήσουν 
δεξιότητα στα αθλήµατα. 
 

14 

ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η καλλιέργεια ρυθµικής κινητικής 
αγωγής και η µύηση στο άθληµα. ∆ηµιουργούνται τµήµατα 
ανάλογα µε την ηλικία και την ικανότητα στο άθληµα. Τα τµήµατα 
αυτά έχουν µεγάλη απήχηση και αξίζει να σηµειωθεί ότι στην 
περιοχή δεν δραστηριοποιούνται σύλλογοι στο συγκεκριµένο 
άθληµα. 
 

24 

ΒΟΛΛΕΫ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η µύηση των ασκούµενων στο 
άθληµα και η βελτίωση της τεχνικής τους κατάρτισης. Το 
πρόγραµµα υλοποιείται σε κλειστό γυµναστήριο, δηµιουργούνται 
τµήµατα ανάλογα µε τη συµµετοχή και την ηλικία των παιδιών. Στα 
πλαίσια του προγράµµατος διοργανώνονται σχολικά 
πρωταθλήµατα. 
 

54 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΒΟΛΛΕΫ 
Το αµείωτο ενδιαφέρον των παιδιών για την εξάσκηση τους και 
ενηµέρωση τους στο Βόλλεϋ, µας έδειξε το δρόµο να 
δηµιουργήσουµε ένα αγωνιστικό τµήµα µε απώτερο σκοπό τη 
συµµετοχή τους σε αγώνες. 
 

14 

ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 
Το πρόγραµµα αφορά αγόρια – κορίτσια και σκοπός είναι η µύηση 
τους στη βασική τεχνική του αθλήµατος και η ανεύρεση ταλέντων. 
 

15 

ΝΕΟΙ ΧΟΡΟΣ & ΚΙΝΗΣΗ 
Το πρόγραµµα αναφέρεται σε κορίτσια. Η δοµή του προγράµµατος 
περιλαµβάνει στοιχεία ρυθµικής κινητικής αγωγής, µοντέρνου 
χορού, αεροβικής και γενικής γυµναστικής. 
 

20 

ΤΕΝΝΙΣ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η γενική κινητική ανάπτυξη και η 
απόκτηση τεχνικών χαρακτηριστικών του αθλήµατος. 

14 
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ΜΙΝΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η βελτίωση των τεχνικών 
χαρακτηριστικών των αθλουµένων στο ποδόσφαιρο σε γήπεδο 
µικρών διαστάσεων. Στα πλαίσια του προγράµµατος 
διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήµατα. 

26 

ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η µύηση των παιδιών στο άθληµα, 
η µαζική συµµετοχή και η απόκτηση αγωνιστικών εµπειριών. Στα 
πλαίσια του προγράµµατος διοργανώνονται σχολικά 
πρωταθλήµατα. 

23 

ΜΠΑΣΚΕΤ 
Το πρόγραµµα υλοποιείται σε κλειστό γυµναστήριο δηµιουργώντας 
τµήµατα ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών. Σκοπός του 
προγράµµατος είναι η µύηση των παιδιών στο άθληµα µε 
συγκεκριµένες δραστηριότητες ( προπονήσεις, φιλικοί αγώνες ) 
καθώς επίσης και η ανάπτυξη των γενικών κινητικών δεξιοτήτων 
τους και της φυσικής τους κατάστασης. Στα πλαίσια του 
προγράµµατος διοργανώνονται σχολικά πρωταθλήµατα. 

26 

ΣΤΙΒΟΣ 
Τα τµήµατα είναι µικτά. Ως απώτερος σκοπός του προγράµµατος 
είναι η βελτίωση τόσο στις φυσικές ικανότητες όσο και στην 
τεχνική των ασκουµένων. Οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής 
αξιολογούν την πρόοδο των αθλουµένων στις προπονήσεις και 
στους αγώνες µε σκοπό την βελτίωση τους. 

6 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Τ.Ε.Φ.Α.Α..& ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΩΝ 
Στόχος του προγράµµατος είναι η προετοιµασία των υποψηφίων 
µαθητών 2ης και 3ης τάξης Λυκείου και αποφοίτων για την 
εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και τις Στρατιωτικές Σχολές. 

15 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΩΝ 
 

519 

 
Ο αριθµός των πολιτών που 
συµµετέχουν στα τµήµατα του ∆.Α.Ο. 
είναι σηµαντικός. Σε αυτό τον αριθµό 
πρέπει να προστεθούν και πολλοί 
άλλοι πολίτες που συµµετέχουν στα 
αθλητικά προγράµµατα των τοπικών 
αθλητικών συλλόγων. 
 
Στην Αγία Βαρβάρα λειτουργούν οι 
παρακάτω αθλητικά σωµατεία: 
 
ΑΠΕ Αγία Ελεούσα: ποδόσφαιρο 
(τµήµατα παίδων, εφήβων, ανδρών) 
Α΄ Αθηνών 
 
ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ: ποδόσφαιρο 
(ανδρικό τµήµα) Γ΄ Αθηνών 
 

ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ: µπάσκετ, 
βόλεϊ, χάντµπολ (ανδρικό τµήµα) 
πρωταθλήµατα Αθηνών 
 
Παλαιστικός Σύλλογος Ποντίων : 
πάλη 
 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγίας Βαρβάρας : πάλη, 
στίβος 
 
ΑΟ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ : µπιλιάρδο 
 
Τα παραπάνω σωµατεία συµµετέχουν 
σε εθνικές κατηγορίες, τοπικά 
πρωταθλήµατα και πανελλήνια 
πρωταθλήµατα όλων των κατηγοριών 
στα ατοµικά αθλήµατα. 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

 
Οι αθλητικοί χώροι που υπάρχουν ή έχουν προγραµµατιστεί να κατασκευαστούν 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 56. Αθλητικοί χώροι 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2008 

 
ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Γυµναστήριο Αεροβικής & Ενδυνάµωσης, 
Μεγάλου Αλεξάνδρου & Ελευθερίου Βενιζέλου 
(πάροδος Ταχυδροµείου) 
 

 

∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο “ Νίκης 2ου 
Λυκείου ”, Σιπύλου 16 
 

 

Νέο ∆ηµοτικό Κλειστό Γυµναστήριο, Ραιδεστού 4 
  

Αίθουσα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης, 
Πλούτωνος 60 
 

 

Μίνι Ποδόσφαιρο, Τέννις (Άλσος Ειρήνης) 
  

Γήπεδα Μπάσκετ (τέρµα ∆εληγιάννη) 

 
Χρήζει ανακατασκευής 

Μπάσκετ (Πλατεία Νέας Γενιάς) 

 
Θα γίνει γήπεδο τέννις 

Γήπεδο ποδοσφαίρου Ριµινίτικα 
Θα γίνει στάδιο µε 

περιφερειακό στίβο. 

Κολυµβητήριο Νέα υποδοµή 

Κατασκευή γηπέδων µπάσκετ και βόλλεϋ 
Θα κατασκευαστούν 
απέναντι από το Λίθο 

Κατασκευή γηπέδου 8x8 

 
Στο Άλσος Ειρήνης 

Κατασκευή Κέντρου Βαρέων Αθληµάτων στη 
συµβολή των οδών Αιόλου και Λεωνιδίου 

 

 

Νέο γυµναστήριο αεροβικής και µυϊκής 
ενδυνάµωσης στην Εστία Ποντίων (Μεγ. 
Αλεξάνδρου και Καραολή) 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 
 
Σε σχέση µε τους αθλητικούς χώρους 
θεωρούµε  ότι υστερούν τόσο σε 
σχέση µε τις ανάγκες και προσδοκίες 
∆ήµου και πολιτών όσο και σε σχέση 
µε τις δράσεις που αναπτύσσονται.  
 
Ειδικότερα για ορισµένα αγωνίσµατα 
το µεγάλο πρόβληµα των τοπικών 
σωµατείων είναι οι γηπεδικές 
εγκαταστάσεις, τόσο για τη 
διεξαγωγή των αγώνων όσο και για 
την πραγµατοποίηση των 
προπονήσεων. Αναγκάζονται λοιπόν 
να γυµνάζονται σε όµορους ∆ήµους 
αντιµετωπίζοντας όµως µεγάλες 
δυσκολίες µε τα ωράρια καθώς 
προτεραιότητα έχουν τα σωµατεία 
που έχουν έδρα στους άλλους 
∆ήµους. 
 

Αναφερόµενοι  στην επιλογή των 
προγραµµάτων  που θα διεξάγονται  
κατά την αθλητική περίοδο κριτήρια 
για την επιλογή τους αποτελούν οι 
ανάγκες του πληθυσµού, οι 
πληθυσµιακές οµάδες στις οποίες 
απευθύνονται και η υλικοτεχνική 
υποδοµή που υπάρχει. 
 
Η ενηµέρωση των πολιτών, η 
χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων 
αθλητικών χώρων, η συνεργασία µε 
τοπικούς φορείς και σχολεία για την 
προώθηση και ανάπτυξη των 
προγραµµάτων και ο διαρκής έλεγχος 
και επαναπροσδιορισµός στόχων κατά 

την διάρκεια της περιόδου ανάλογα 
µε την πορεία της υλοποίησής τους 
είναι καθιερωµένη διαδικασία . 
 
 
Μέσα από τα µαζικά προγράµµατα και 
µέσα από την  εκτέλεση 
συγκεκριµένων δοκιµασιών 
ανίχνευσης δεξιοτήτων µπορούν να 
ξεχωρίσουν ταλέντα που έχουν την 
δυνατότητα να ασχοληθούν σε 
αγωνιστικό επίπεδο αθλητισµού.  Ετσι 
δηµιουργούνται ειδικά τµήµατα 
(ακαδηµίες) που λειτουργούν µε την 
επίβλεψη έµπειρων Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής. 
 
Εκτός από τα αθλητικά προγράµµατα 
πραγµατοποιούνται αθλητικές 
εκδηλώσεις. 
 
Οι εκδηλώσεις αποτελούν τον 
«καθρέπτη» των προγραµµάτων που 
διεξάγονται κατά την αθλητική 
περίοδο αλλά και µία ζωντανή 
διαφήµιση της αθλητικής κοινωνίας, 
ώστε να προσελκύσει περισσότερο 
κόσµο να ενταχθεί σε αυτήν. 
 
Το σύνολο της δράσης που 
αναπτύσσεται θεωρείται θετικό. 
 
Με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο 
δράσης του ∆.Α.Ο.  σε κάθε µία 
αθλητική περίοδο προγραµµατίζονται 
οι αθλητικές δράσεις: 

 
 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ AEROBIC 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

ΑΓΩΝΑΣ ∆ΡΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΟ Ε∆ΑΦΟΣ 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 

ΜΙΝΙ TABLE ΤΕΝΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
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∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ Α & 
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 

ΜΑΪΟΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΜΙΝΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ – ΜΙΝΙ ΒΟΛΛΕΫ – ΜΠΑΣΚΕΤ 

ΜΠΑΣΚΕΤΟΥΠΟΛΗ 2008 - 2012 

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ AEROBIC 

ΙΟΥΝΙΟΣ 

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ & ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΕΙΞΕΙΣ 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΖΩΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ 

 

Σε ότι αφορά τη µορφή των 
εκδηλώσεων προβλέπεται  να είναι 
τόσο αγωνιστικού χαρακτήρα αλλά να 
απευθύνεται και σε επιστηµονικά 
πεδία, αφού στην πόλη µας υπάρχουν 
άρτια καταρτισµένοι επιστήµονες οι 
οποίοι µπορούν να επιληφθούν την 
διοργάνωση επιστηµονικών 
ηµερίδων. 
 

Συµπέρασµα 
 
Ο ∆ήµος  έχει αναπτύξει σηµαντικό  
έργο το οποίο περιλαµβάνει σύσταση 
εξειδικευµένου νοµικού προσώπου, 
δηµιουργία αθλητικής υποδοµής,  
λειτουργία αθλητικών τµηµάτων  και 
ανάπτυξη ποικίλων δράσεων. Η 
αξιολόγησή τους γενικά είναι θετική 
γιατί  ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα  των πολιτών. 
Είναι βέβαιο ότι όπως και στον τοµέα 
του Πολιτισµού  και στον τοµέα του 
Αθλητισµού η δραστηριότητα που έχει 
αναπτυχθεί από το ∆ήµο αλλά και 
τους τοπικούς αθλητικούς φορείς έχει 
συµβάλλει στην πρόοδο της πόλης. 
Ειδικότερα εξετάζοντας  το θέµα της 
υποδοµής επισηµάνουµε ότι υστερεί 
και κατά κάποιο τρόπο περιορίζει  τη 
δράση που µε βάση  το ενδιαφέρον 
των πολιτών µπορεί να είναι 
µεγαλύτερη και πλουσιότερη σε 
περιεχόµενο. 
 
Αναγκαίες ενέργειες: 
 
Με βάση τα παραπάνω θεωρείται 
αναγκαία: 
 

1. Η ανακατασκευή του 
γηπέδου ποδοσφαίρου στα 
Ριµινίτικα 

 
2. Η κατασκευή νέων 

αθλητικών χώρων: 
Κολυµβητήριου, Γηπέδου 
8Χ8 στο άλσος Ειρήνης, 
Γηπέδων Μπάσκετ και 
Βόλεϊ στα ΟΤ 668, 669, 
Γηπέδου Τένις Κέντρου 
Βαρέων Αθληµάτων 

 
3. Η µελέτη για τη 

χωροθέτηση και τις 
ανάγκες των αθλητικών 
εξυπηρετήσεων 

 
4. Η επέκταση των υπηρεσιών 

του ∆ΑΟ: υπηρεσίες για τις  
ευπαθείς κοινωνικές 
οµάδων, τον εθελοντισµό, 
την αθλητιατρική και 
διατητική υποστήριξη, την 
επιµόρφωση και κατάρτιση 
καθηγητών, προπονητών 
κ.α 

 
5. Η επέκταση των αθλητικών 

δραστηριοτήτων του ∆ΑΟ: 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
 
 
 
 
Υπηρεσίες ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας                                              
 
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Αγίας 
Βαρβάρας διαρθρώνονται σε πέντε 
δηµοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου και ένα ιδιωτικού δικαίου. 
 
ΝΠ∆∆: 
 
1. ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

2. ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

3. ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

4. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  

5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

 
ΝΠΙ∆: 
 
1. ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
 
Παράλληλα, για την εκπλήρωση των 
στόχων του ο ∆ήµος, συµµετέχει σε 
επιχειρήσεις και δίκτυα της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και συγκεκριµένα 
συµµετέχει στα εξής: 

1. Ν.Π.∆.∆.  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 
2. Ν.Π.Ι.∆. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ 

ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΑΡΙΞΙΣ» 

 
3. Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 
4. Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ- ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ  
∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
5. Α.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
6. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ∆ΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

7. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

 
8. ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ Τ.Α.  
 
9. ∆ΙΚΤΥΟ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ  «ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΑ» 
 
10. Ν.Π.Ι.∆. ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ «∆ΙΚΤΥΟ ROM» 

 
11. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ 

ΦΙΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ 
 
12. ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
 
13. ∆ΙΚΤΥΟ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ 
 
 
 
 
Ειδικότερη αναφορά γίνεται στο 
σκοπό τη λειτουργία των δηµοτικών 
νοµικών προσώπων δηµοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου. Σχετικά στοιχεία 
δίδονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 57 Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας 

2008 
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Σκοπός Ίδρυσης Καταστατικό ΟΕΥ 

Κανονισµός 
Λειτουργίας ή 
διοίκησης & 
διαχείρισης 

∆
ή

µ
ο

ς 
Α

γ
ία

ς 
Β

α
ρ

β
ά

ρ
α

ς 
 

 Ναι (τροπ.) ΦΕΚ 
1157/30.12.87 
τεύχος  Β (τροπ.) 
ΦΕΚ 401/10.4.01 
τεύχος  Β 
(τροπ.)ΦΕΚ 1125 
8.8.03 τεύχος  Β 

 

Κ
έ
ν
τρ

ο
 Φ

ιλ
ία

ς 
&

 
Α

λ
λ
η

λ
ε
γ
γ
ύ

η
ς 

 

Η ανάπτυξη προγραµµάτων υπηρεσιών 
και δράσεων για την υποστήριξη της 
τρίτης ηλικίας και των ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων.  
Η ενίσχυση του κοινωνικού 
εθελοντισµού. Η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών και ενίσχυση της 
κοινωνικής συνοχής  

Συγχώνευση Ν.Π σε 
ένα ενιαίο  ΦΕΚ 
675/19.5.05 τεύχος 
∆εύτερο 

όχι όχι 

Π
α
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ί 
Σ
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Α
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ς 
Β
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ρ

β
ά
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α
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Η ηµερήσια φύλαξη, φροντίδα, 
διατροφή, διαπαιδαγώγηση και 
ψυχαγωγία νηπίων και βρεφών των 
εργαζόµενων ή γονέων µε κοινωνικά 
προβλήµατα καθώς και η νοητική, 
κοινωνική, ψυχοσωµατική ανάπτυξη των 
παιδιών και η προπαρασκευή για τη 
φυσική µετάβαση από την οικογενειακή 
ζωή στο σχολικό περιβάλλον 

Προσαρµογή 
συστατικής πράξης 
των ΝΠ Κρατικών 
Παιδικών Σταθµών 
ΦΕΚ 398/9.4.01 
Τεύχος ∆εύτερο 

Ναι 

ΦΕΚ 
1042 
8.8.02 
Τεύχος 
∆εύτερο 

Ναι 
ΦΕΚ 
497/22.4.02 
Τεύχος 
∆εύτερο 

Π
ν
ε
υ
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α

τι
κ
ό

 
Κ

έ
ν
τρ

ο
 

 

Η δηµιουργία και ανάπτυξη κάθε µορφής 
πνευµατικής, καλλιτεχνικής και γενικά 
εκπολιτιστικής δραστηριότητας στην 
Αγία Βαρβάρα 

(Σύσταση) ΦΕΚ 
282/21.12.79 τεύχος 
∆εύτερο 
(τροπ.) ΦΕΚ 
834/28.12.90 τεύχος 
Β, (τροπ.) ΦΕΚ 
73/31.12.92 τεύχος Β 
( τροπ.) ΦΕΚ 
315/14.9.06 τεύχος Β 

όχι Απόφαση 
∆.Σ 17/80 
Κανονισµός 
∆ιοίκησης 
∆ιαχείρισης 
Όχι 
Κανονισµό 
Λειτουργίας 

Α
θ

λ
η

τι
κ
ό

ς 
Ο

ρ
γ
α

ν
ισ

µ
ό
ς 

 

Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση 
αθλητικών εγκαταστάσεων. Η 
καλλιέργεια και ανάπτυξη µαζικού 
αθλητισµού. Η δηµιουργία αθλητικών 
εγκαταστάσεων. Οργάνωση και 
ανάπτυξη αθλητικής δραστηριότητας. Η 
συνεργασία µε αθλητικούς φορείς, ΓΓΑ.  

ΦΕΚ 461/ 25.6.1991 
τεύχος ∆εύτερο 

όχι όχι 

∆
η

µ
ο
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κ
ή
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ε
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η
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Α
ν
ά

π
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ξ
η

ς 

Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την 
πολιτιστική ανάπτυξη. Η οργάνωση και 
διεξαγωγή πολιτιστικών και 
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Η 
υλοποίηση εκπαιδευτικών και 
επιµορφωτικών προγραµµάτων. Η 
προώθηση θεµάτων περιβάλλοντος. Η 
ανάπτυξη του αθλητισµού. Η αξιοποίηση 
των διαφηµίσεων. Η εκπόνηση µελετών 
οι κατασκευές και χώρων και 
εγκαταστάσεων του ∆ήµου. Η ανάπτυξη 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων 
αναπλάσεις .  

ΦΕΚ 916/17.10.97 
Τεύχος ∆εύτερο 

όχι όχι 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 
 

 

Η σύσταση και η λειτουργία των παραπάνω νοµικών προσώπων δηµοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου θεωρείται ότι απέδωσε σηµαντικό έργο στο ∆ήµο. Η εκτίµηση 
αυτή απορρέει από τον αριθµό των πολιτών που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες τους 
και την αξιολόγηση της δράσης  τους που αναφέρεται στα προηγούµενα κεφάλαια.  

Όµως σε όλα τα νοµικά πρόσωπα  πρέπει να γίνουν εκσυγχρονίστηκες  ενέργειες. 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση, µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία, πρέπει να µετατραπεί σε 
Κοινωφελή. Το Κέντρο Φιλίας και Αλληλεγγύης, ο ∆ηµοτικός Αθλητικός 
Οργανισµός και το Πνευµατικό πρέπει να συντάξουν Οργανισµούς Εσωτερικής   
Υπηρεσίας και Κανονισµούς Λειτουργίας ∆ιοίκησης και ∆ιαχείρισης. Σε όλα τα 
νοµικά πρόσωπα γενικά, απαιτείται προσαρµογή του αντικειµένου και της 
λειτουργίας τους στις σύγχρονες απαιτήσεις της πόλης και  του ∆ήµου. 

Αναλυτικότερη αναφορά  γίνεται   στη λειτουργία του ∆ήµου η οποία ρυθµίζεται 
από τον Ο.Ε.Υ. όπως τροποποιήθηκε το 1987, το 2001 και το 2003. Με βάση τον 
ισχύοντα Ο.Ε.Υ οι διευθύνσεις και τα τµήµατα του δήµου έχουν ως εξής: 
 

 
Πίνακας 58 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

Ισχύων Ο.Ε.Υ µε τροποποιήσεις ως το 2008 
 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
 

Γραµµατεία ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, Επιτροπών ∆.Σ 

∆ιοικητική υποστήριξη νοµικών προσώπων  
δηµοσίου δικαίου του ∆ήµου 

Πρωτόκολλο, διατήρηση αρχείου, εκτέλεση 
βοηθητικών υποστηρικτικών υπηρεσιών 

∆ιαχείριση θεµάτων Παιδείας και Σχολικών 
Επιτροπών 

Χορήγηση αδειών καταστηµάτων 

∆ιαχείριση θεµάτων προσωπικού 

ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

∆ιεκπεραίωση θεµάτων κλητήρα 

∆ηµοτολόγιο- Ιθαγένεια 

Ληξιαρχείο 

Μητρώα αρρένων- Στρατολογία 

Εκλογικοί κατάλογοι- Εκλογικά βιβλιάρια 

ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τέλεση πολιτικών γάµων 

Λειτουργίες Λογιστηρίου- Προϋπολογισµού 

∆ιεκπεραίωση θεµάτων µισθοδοσίας 

 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆ιαχείριση προµηθειών- ∆ιατήρηση αποθήκης 

∆/ΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
& 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ιαχείριση εσόδων 



 105 

∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ∆ιαχείριση θεµάτων περιουσίας και 
κληροδοτηµάτων 

∆ιαχείριση θεµάτων εξυπηρέτησης πολιτών ΤΜΗΜΑ  ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ∆ιαχείριση  εσωτερικής ανταπόκρισης 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

 Γραµµατεία 

∆ιεκπεραίωση µελετών- Επίβλεψη έργων ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 

∆ιαχείριση θεµάτων πολεοδοµικών εφαρµογών 
και τοπογραφικών εργασιών  

Λειτουργία συνεργείων επισκευών και 
συντήρησης 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Λειτουργία γραφείου κίνησης οχηµάτων 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ∆ιαχείριση θεµάτων καθαριότητας 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤ
ΟΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ∆ιαχείριση θεµάτων πρασίνου 
 

Επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη του 
προγραµµατισµού της τοπικής ανάπτυξης και 
δράσης καθώς και της ανάπτυξης των 
υπηρεσιών του δήµου 

Μελέτη προτάσεων για την αξιοποίηση 
προγραµµάτων  επιχορηγούµενων από την Ε.Ε 
και υλοποίηση  

Εισαγωγή  και υποστήριξη προγραµµάτων 
πληροφορικής  

ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

∆ιεκπεραίωση θεµάτων τεκµηρίωσης 
λειτουργιών και δράσεων του δήµου 

Σχεδιασµός Κοινωνικών και Πολιτιστικών 
υπηρεσιών και προγραµµάτων 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ
ΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λειτουργία κοινωνικών & πολιτιστικών 
υπηρεσιών 

 

Έλεγχος της τήρησης των  σχετικών διατάξεων  
 

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΗΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

Εξακρίβωση στοιχείων µονίµου κατοικίας 

Επιθεώθηση αµαξωµάτων καντινών,  

Εφαρµογή και τήρηση διατάξεων σχετικά µε 
τους χώρους των πλανόδιων,  την κάλυψη 
κοινόχρηστων  χώρων, τη λειτουργία 
εµποροπανηγύρεων και πάσης φύσης 
επιτηδευµάτων και επαγγελµάτων κ.α.  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
& ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΩΝ- 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ- 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Φύλαξη δηµοτικών εγκαταστάσεων και 
περιουσίας 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
Αποδοτικότητα υποδοµής, 
οργάνωσης και επιχειρηµατικών 
λειτουργιών 
 
Στο πλαίσιο προγράµµατος της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας,  τον 
Οκτώβριο του 2006, πραγµατοποιήθηκε 
µελέτη καταγραφής της υπάρχουσας 
κατάστασης και ανάλυσης των 
αναγκών από την οποία προκύπτουν οι 
παρακάτω εκτιµήσεις σε σχέση µε την 
αποδοτικότητα της υποδοµής της 
οργάνωσης και των επιχειρηµατικών 
λειτουργιών: 
 
♦ Ο βαθµός της αποδοτικότητας της 

υποδοµής και της οργάνωσης 
κρίνεται καλός.  

 

♦ Το ∆ηµαρχείο στεγάζεται σε 
καινούριο κτίριο που έχει 
υποδοµή για Α.Μ.Ε.Α. Η 
διαρρύθµιση  των χώρων και η 
οργάνωση των υπηρεσιών  
εξυπηρετούν τον πολίτη. 

 

♦ Όλες οι υπηρεσίες είναι 
µηχανογραφηµένες. Υπάρχει 
τοπικό δίκτυο (intranet)  και  δύο 
παροχές  internet (του ΑΣ∆Α και 
του Σύζευξις). Επίσης, σε εξέλιξη 
βρίσκονται δύο προγράµµατα της 
ΚτΠ που έχουν στόχο τη 
«µετατροπή» του ∆ήµου σε 
ψηφιακό. 

 

♦ Η  συνεργασία ανάµεσα στις 
διευθύνσεις, τµήµατα και 
υπηρεσίες είναι συνεχής και πολύ 
καλή. 

 

♦ Το ανθρώπινο δυναµικό του 
∆ήµου εµφανίζεται ώριµο να 
αποδεχτεί την αναβάθµιση της 
πληροφοριακής υποδοµής και 
έχει κατανοήσει ότι η υλοποίηση 
του νέου πληροφοριακού 
συστήµατος ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης θα διευκολύνει 
την εργασία του  και τον πολίτη.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
Είναι ενδιαφέροντα  τα στοιχεία 
για τη χρήση των  ΗΥ από τους 
υπαλλήλους του ∆ήµου, σύµφωνα 
µε τα οποία:  82% των 
υπαλλήλων χρησιµοποιεί 
καθηµερινά τον ΗΥ στο γραφείο ή 
στο σπίτι,  30% χρησιµοποιεί το 
διαδίκτυο για την άντληση 
πληροφοριών, 21% για 
ενηµέρωση και 24% για άλλους 
επαγγελµατικούς λόγους, 81% 
χρησιµοποιεί το ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο για να στείλει ένα 
κείµενο σε περισσότερα πρόσωπα, 
82% θεωρεί αναγκαία την 
απλούστευση των διαδικασιών 
στη σχέση υπαλλήλου – πολίτη 
και 46% την ηλεκτρονική 
εξυπηρέτηση. 

 
♦ Η πληροφοριακή υποδοµή 

θεωρείται σχετικά καλή γιατί σε 
πολλές υπηρεσίες χρησιµοποιούνται 
ΗΥ παλιάς τεχνολογίας που 
µειώνουν την απόδοση και τη 
δυνατότητα εφαρµογής σύγχρονων 
προγραµµάτων πληροφορικής. Η 
αποδοτικότητα των λειτουργιών 
των υπηρεσιών συνδέεται άµεσα 
µε την υπολογιστική ισχύ των 
Η.Υ. επειδή οι περισσότερες 
εργασίες εκτελούνται µε χρήση 
τους. Η αναβάθµιση των 
υπολογιστικών συστηµάτων θα 
µειώσει το φόρτο εργασίας και τις 
καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση 
του πολίτη που παρατηρούνται 
σήµερα ενώ ταυτόχρονα θα κάνει 
δυνατή την αξιοποίηση των 
διευκολύνσεων που παρέχουν οι 
νέες τεχνολογίες. 

 
♦ Σηµαντικό µειονέκτηµα που 

συνδέεται άµεσα µε τα παραπάνω 
αποτελεί και η µη  λειτουργία του 
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. 

 
 
 
 
 



 107 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 
♦ Επίσης, σηµαντικό µειονέκτηµα 

αποτελεί η µη αξιοποίηση της 
δυνατότητας ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης ανάµεσα στις 
υπηρεσίες/ τµήµατα/ διευθύνσεις 
του δήµου καθώς επίσης  η 
ηλεκτρονική διασύνδεση µε 
δηµόσιους φορείς κλπ Σήµερα, η 
ηλεκτρονική διασύνδεση 
επιβάλλεται για να αντλούνται 
πληροφορίες και να 
διεκπεραιώνεται διάφορες 
διαδικασίες που απαιτούν τη 
συνεργασία  υπηρεσιών γρήγορα 
και µε ασφάλεια. Επίσης 
επιβάλλεται η διαρκής 
πληροφόρηση του πολίτη για το 
ποιες διαδικασίες απαιτούνται για 
την εξυπηρέτησή του καθώς και η 
παροχή  ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης. 

 
Σε σχέση µε την αποδοτικότητα 
υποδοµής, οργάνωσης και 
επιχειρηµατικών λειτουργιών, µε 
βάση τη γνώµη των διευθύνσεων  και 
των υπαλλήλων του ∆ήµου, 
εξάγονται τα εξής συµπεράσµατα: 

 

♦ Ο Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου, παρόλο που 
περιλαµβάνει πολλές από τις νέες 
υπηρεσίες που προβλέπει ο νέος 
Κώδικας ∆ήµος και Κοινοτήτων, 
πρέπει να τροποποιηθεί για τρεις 
λόγους: Πρώτον γιατί ορισµένες 
διευθύνσεις και τµήµατα έχουν 
διευρυµένο αντικείµενο γεγονός 
που δυσκολεύει την εποπτεία και 
την απόδοση τους και για το λόγο 
αυτό πρέπει να διαχωριστούν. 
∆εύτερον γιατί πρέπει να 
αφαιρεθούν ή να προστεθούν 
ορισµένες αρµοδιότητες ώστε οι 
διευθύνσεις και τα τµήµατα να 
είναι πιο λειτουργικά κι οι 
παρεχόµενες υπηρεσίες, να  
εναρµονίζονται µε τις  ανάγκες 
της πόλης  και τη σύγχρονη 
νοµοθεσία. Τρίτον γιατί το 
προσωπικό που προβλέπει ο 
ισχύον Ο.Ε.Υ,  τόσο από άποψη 
αριθµού όσο και από άποψη 
ειδικοτήτων δεν ανταποκρίνεται 
στις σύγχρονες ανάγκες. 

 

♦ Η χωροθέτηση των υπηρεσιών, οι 
κτιριακές εγκαταστάσεις και ο 
εξοπλισµός των υπηρεσιών, 
παρόλο που έχουν βελτιωθεί 
σηµαντικά την τελευταία 10ετία, 
έχουν προβλήµατα. Ορισµένες 
υπηρεσίες, ιδίως κοινωνικού 
χαρακτήρα παρέχονται σε χώρους 
δυσλειτουργικούς λόγω 
στενότητας  ή αποσπασµένα σε 
διαφορετικούς χώρους γεγονός 
που επιδρά και στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών. Οι εγκαταστάσεις 
για τις υπηρεσίες καθαριότητας, 
πρασίνου και τεχνικών 
συνεργείων δεν είναι σύγχρονες.  

♦ Υπάρχει ανάγκη ανανέωσης του 
εξοπλισµού µηχανηµάτων, 
επίπλων, αυτοκινήτων κλπ 
σύµφωνα µε τις ανάγκες των 
υπηρεσιών, του προσωπικού και 
της δράσης που αναπτύσσεται σε 
κάθε τοµέα. 

 

∆ιαχείριση εσόδων και εξόδων, 
αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας 
& των πηγών χρηµατοδότησης 
 
♦ Η διαχείριση των εσόδων και 

εξόδων του ∆ήµου γίνεται χωρίς 
ουσιαστικά προβλήµατα. Οι 
υπηρεσίες  εφαρµόζουν το 
∆ιπλογραφικό και ∆ηµόσιο 
λογιστικό Σύστηµα 
χρησιµοποιώντας αντίστοιχα 
λογισµικά προγράµµατα. 
Ιδιαίτερα για το ∆ιπλογραφικό 
Σύστηµα πρέπει να τονιστεί ότι 
έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στο 
∆ήµο περίπου 2 χρόνια πριν γίνει 
νόµος του Κράτους. Αδύνατα 
σηµεία  αποτελούν  η δυσκολία α) 
παρακολούθησης µέσω του 
συστήµατος λογιστικής της 
αποθήκης  και β) 
µηχανογραφηµένης λειτουργίας 
της Ταµιακής Υπηρεσίας. 

 
♦ ∆ιαφορετική είναι η εκτίµηση σε 

σχέση µε την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας. Ουσιαστικά 
δεν υπάρχει σε υπηρεσιακό 
επίπεδο µέριµνα για αυτό το θέµα 
ούτε είναι εφικτό να υπάρξει. 
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Συµπέρασµα 
 
Συµπερασµατικά, η υποδοµή, η 
λειτουργία και η διαχείριση  των 
εσόδων και εξόδων του ∆ήµου 
θεωρείται καλή. ∆εν γίνεται µε  
ικανοποιητικό τρόπο η παρακολούθηση 
και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας 
του.Οι  απαιτήσεις της σύγχρονης 
Αγίας Βαρβάρας για υπηρεσίες, 
δράσεις  και  εξυπηρέτηση και οι 
εξελίξεις στη νοµοθεσία που αφορά 
στην Τ.Α., κάνουν αναγκαία την 
ύπαρξη  αλλαγών τόσο στην 
οργάνωση όσο και στη λειτουργία του 
∆ήµου. Ειδικότερα µέτρα απαιτούνται 
για την επίτευξη συστηµατικής 
παρακολούθησης  και αξιοποίησης της 
ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου. 
 
 
Αναγκαίες ενέργειες 
 
Με βάση τα παραπάνω αναγκαίες 
ενέργειες θεωρούνται: 

♦ Η αξιολόγηση των  δηµοτικών 
προσώπων δηµοσίου και 
ιδιωτικού δικαίου και ο 
εκσυγχρονισµός τους εφόσον 
εκτιµηθεί η αναγκαία η δράση 
τους. 

 

♦ Η µετατροπή της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης σε Κοινωφελή, µε 
βάση την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

♦ Η σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας 
µε σκοπό τη διαχείριση της 
ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου  
που είναι εκµεταλλεύσιµη.  

 
♦ Η σύνταξη Ο.Ε.Υ, Κανονισµού 

Λειτουργίας ∆ιοίκησης, Κανονισµού 
∆ιαχείρισης και Κανονισµού µελών 
για το Κέντρο Φιλίας και 
Αλληλεγγύης, το ∆ηµοτικό 
Αθλητικό Οργανισµό και το 
Πνευµατικό Κέντρο µε 
προσαρµογή του αντικειµένου και 
της λειτουργίας τους στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της πόλης 
και  του ∆ήµου.  

 
 

 

 
♦ Η τροποποίηση του Οργανισµού 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
∆ήµου. Η µελέτη της ορθολογικής 
χωροθέτησης των υπηρεσιών.  

 

♦ Η δηµιουργία του Κέντρου 
Ενηµέρωσης και Κοινωνικής 
Πολιτικής για τη στέγαση ΚΕΠ, 
ΚΕ∆, Υπηρεσίας Απασχόλησης 
ΚΑΠΗ και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
που απευθύνονται στο σύνολο 
των πολιτών. 

 

♦ Η µελέτη της επέκτασης των 
εξυπηρετήσεων που παρέχει το 
Κέντρο Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών. 
Εκτός της κατάθεσης αιτηµάτων 
για θέµατα φωτισµού, 
καθαριότητας κτλ, ο πολίτης θα 
µπορούσε να απευθύνεται σε 
αυτό για να πληροφορηθεί για τις 
ευκαιρίες εκπαίδευσης που 
προσφέρει ο δήµος στον 
πολιτισµό, τον αθλητισµό κτλ και 
να εγγραφεί σε ανάλογα 
τµήµατα.  

 

♦ Η δηµιουργία σύγχρονων χώρων  
στέγασης των υπηρεσιών 
καθαριότητας, πρασίνου και 
τεχνικών συνεργείων.  

 

♦ Η αναβάθµιση, αντικατάσταση 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
εκτυπωτών παλιάς τεχνολογίας.  

 
♦ Η άµεση ενεργοποίηση του 

Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. 
 
♦ Η ενεργοποίηση της  on line  

σύνδεσης ανάµεσα σε υπηρεσίες/ 
τµήµατα/ διευθύνσεις και της  on 
line  σύνδεσης µε δηµόσιες 
υπηρεσίες, οργανισµούς κλπ.. 

 

♦ Η τυποποίηση εγγράφων και 
αυτοµατοποίηση των διαδικασιών 
µε τη δηµιουργία ενός ευέλικτου, 
εξελιγµένου συστήµατος ροής 
που θα αναγνωρίζει τον τύπο του 
εγγράφου  και θα το προωθεί στις 
αρµόδιες υπηρεσίες. 
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♦ Η έκδοση οδηγών υπηρεσιών για 
την ενηµέρωση των πολιτών. 

 
♦ Η ηλεκτρονική ενηµέρωση και 

εξυπηρέτηση του πολίτη (µέσω 
portal  και e mail). 

 
♦ Η εκπαίδευση του προσωπικού 

στις νέες τεχνολογίες (στο 
internet, στις λειτουργίες του 
ψηφιακού δήµου, σε σύγχρονα 
λογισµικά προγράµµατα)  

 

 


