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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τα  προβλήματα  στα  οποία  καλούνται  να  ανταποκριθούν,  όπως  και  ο 

ευρύτερος ρόλος που καλούνται να διαδραματίσουν οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης  στο  πλαίσιο  της  νέας  διοικητικής  μεταρρύθμισης  γίνεται 

ολοένα και πιο σύνθετος. 

Η αξία του ρόλου των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρ’ όλες τις 

δυσκολίες που σαν θεσμός καλείται να αντιμετωπίσει, σταδιακά εδραιώνεται 

στη συνείδηση του πολίτη, θέση που άλλωστε εδώ και πολλά χρόνια κατέχει 

στις περισσότερες σύγχρονες δημοκρατικές και ευνομούμενες κοινωνίες. Οι 

Οργανισμοί  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  εκτός  από  όργανα  εκτελεστικού 

χαρακτήρα  πρέπει  πλέον  να  διαδραματίσουν  πρωτεύοντα  ρόλο  και  σαν 

όργανα  σχεδιασμού  και  προγραμματισμού.  Έτσι,  θα  μπορέσουν  να 

προβάλλουν  τους  κατευθυντήριους  αναπτυξιακούς  άξονες  όπως  αυτοί 

εκφράζονται μέσα από τις ανάγκες και τα αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. 

Η εκπόνηση ενός  ολοκληρωμένου επιχειρησιακού προγράμματος  αποτελεί 

ουσιαστικό μέσο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη οργάνωση 

και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, για την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών και τέλος για την ενδυνάμωση της διαδικασίας 

του δημοκρατικού προγραμματισμού και της δημοκρατικής συμμετοχής. 

Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα για το Δήμο Σαμοθράκης συνιστά ένα 

ολοκληρωμένο  τοπικό  αναπτυξιακό  πλάνο,  το  οποίο  περιλαμβάνει  ένα 

πλέγμα κάθετων και οριζόντιων δράσεων. Στόχος του προγράμματος είναι να 

αποτελέσει  το  βασικό  εργαλείο  σχεδιασμού  του  Δήμου  Σαμοθράκης 

προκειμένου αυτός να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις 

που  επιτάσσει,  τόσο  η  ανάγκη  ευρωπαϊκού  προσανατολισμού  της 

αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και ευημερίας του 

τοπικού  πληθυσμού.  Στην  ουσία  το  παρόν  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  του 

Δήμου  Σαμοθράκης  συνιστά  ένα  πλέγμα  ουσιαστικών  ενεργειών 

προσανατολισμένων  στην  υλοποίηση  και  επίτευξη  συγκεκριμένων 

ρεαλιστικών αναπτυξιακών στόχων. 
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Στόχος,  επίσης, του επιχειρησιακού προγράμματος είναι  να καταγράψει  τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου Σαμοθράκης, να αναδείξει ενδεχόμενες 

ευκαιρίες  και  προοπτικές  ανάπτυξης,  όπως  και  να  εντοπίσει  και  να 

αξιοποιήσει  με  τον  καλύτερο  δυνατό  τρόπο  τους  τοπικούς  παραγωγικούς 

πόρους.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  παρά τη  μεγάλη  σημασία  του  στοιχείου  της 

τοπικότητας,  η  περιοχή  δεν  εξετάζεται  ως  μια  απομονωμένη 

ανθρωπογεωγραφική  ενότητα,  αλλά  ως  ενταγμένη  στο  ευρύτερο 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό σύνολο. 

Με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η άσκηση της τοπικής αναπτυξιακής 

πολιτικής  αποκτά  μεγαλύτερη  αποτελεσματικότητα,  ακρίβεια  δράσεων, 

διαφάνεια  στην  κοινωνία,  αλλά  και  μια  ολοκληρωμένη  προσέγγιση  των 

τοπικών αναγκών σε συνάρτηση με τις ευρύτερες εθνικές κατευθύνσεις και 

στρατηγικές.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το παρόν Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Σαμοθράκης, εκπονήθηκε 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών θεσμικών ρυθμίσεων που αφορούν 

στη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

καθώς και στα όργανα σύνταξης, ελέγχου και αξιολόγησης τους,  όπως αυτά 

τροποποιήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν με το νέο θεσμικό πλαίσιο που 

διέπει πλέον την τοπική Αυτοδιοίκηση το πρόγραμμα Καλλικράτης.

Το αντικείμενο του έργου είναι η αποτύπωση και η κωδικοποίηση, με τρόπο 

συνολικό και συγκροτημένο, της Στρατηγικής, του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασμού και των Σχεδίων Δράσης για την ανάπτυξη του νέου Δήμου στους 

τομείς ευθύνης και σε όλο το φάσμα των αρμοδιοτήτων του.

Η νέα αναπτυξιακή στρατηγική του  νέου Δήμου καλύπτει χρονικά την 

περίοδο 2013–2014.

1.2 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Με τα άρθρα 203- 207 του Νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2007) νέου Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, θεσπίστηκε για πρώτη φορά, η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. 

Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 45/2006 (Α.Π. 58939/25-10-06) 

Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 66/2007 (Α.Π. 50837/14-09-07)

Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΔΑ 08/2008 (Α.Π. 8910/12 -02-08) 

Με την Υπουργική απόφαση 18183/02-04-2007, (ΦΕΚ 534/Β/2007, και 

759/Β/2007) «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού», η 

οποία τροποποιήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 45038/08-08-2007 (ΦΕΚ 

1613/Β/2007) καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων των Ο.Τ.Α. Με το Προεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Όργανα και 

διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
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επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

(Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού» καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης  των 

επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Με τα  άρθρα 63,75,225,266 του  Ν.3852/2010 ΦΕΚ87,Α, 7/6/2010 

(Πρόγραμμα  Καλλικράτης) καθορίστηκαν οι διαδικασίες, τα όργανα 

εκτέλεσης, επικύρωσης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραμμάτων των 

νέων Καλλικρατικών Δήμων.

Με την Υπουργική Απόφαση 5694/3 -2-2011ΦΕΚ382/11.03.2011 Β' 

επέρχονται τροποποιήσεις που προσαρμόζουν την υπ’ αριθμ. 18183/2-4-

2007 Υπουργικής Απόφασης στην νέα πραγματικότητα του Καλλικράτη.

1.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η οικονομική κρίση αλλά και  τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που 

απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα δείχνουν ολοένα και περισσότερο το 

δρόμο για υιοθέτηση στρατηγικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, που 

βασίζονται στις αρχές της ενδογένειας, της βιώσιμης χρήσης των πόρων, της 

διατήρησης  των  οικοσυστημάτων  και  της  ενίσχυσης  των  συμμετοχικών 

διαδικασιών.

Επίκεντρο του υιοθετούμενου, για το Δήμο Σαμοθράκης,  μοντέλου τοπικής 

ανάπτυξης  είναι  η  διαμόρφωση  ενός  στρατηγικού  σχεδιασμού,  με  κύριο 

συστατικό την ανάδειξη και τη συνεργασία των τοπικών δυνάμεων και πόρων, 

την οργάνωση δικτύων θεσμικής, κλαδικής και χωρικής μορφής καθώς και 

την  υιοθέτηση  ολοκληρωμένων  παρεμβάσεων  θεμελίωσης  και  ενίσχυσης, 

μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, της ευρύτερης ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής. Συστατικό, δηλαδή, στοιχείο της τοπικής αναπτυξιακής διαδικασίας 

είναι η ταυτόχρονη βελτίωση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής 

ανταγωνιστικότητας. 

Με άλλα λόγια, η περιοχή θα γίνει ανταγωνιστική αν μπορέσει να διασφαλίσει 

συνολικά  την  περιβαλλοντική,  οικονομική,  κοινωνική  και  πολιτιστική  της 

βιωσιμότητα, γεγονός που σχετίζεται άμεσα με την ικανότητα ανάδειξης και 
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αξιοποίησης των τοπικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της καθώς και με την 

προώθηση  της  τοπικής  συνοχής,  της  συνεργασίας  και  της  δικτύωσης. 

Συνοπτικά,  η  αναπτυξιακή  διαδικασία  στηρίζεται  σε  συγκεκριμένα  τοπικά 

χαρακτηριστικά  και  στην  ικανότητα  κινητοποίησης  θεμελιωδών  ενδογενών 

μεταβλητών του Δήμου Σαμοθράκης. 

Στο πλαίσιο αυτό, το υιοθετούμενο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης για το Δήμο 

Σαμοθράκης  είναι  αυτό  της  ενδογενούς  βιώσιμης  ανάπτυξης,  το  οποίο 

βασίζεται  σε συλλογική προσπάθεια όλων των κοινωνικών δυνάμεων, των 

επαγγελματικών ομάδων και, φυσικά, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με άλλους 

όρους, η ενδογενής βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει:

• την επιδίωξη συνολικής συνοχής με τη μεγιστοποίηση της συμβολής των 

ενδογενών πόρων της περιοχής 

• τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των θεσμικών οργανώσεων

• την ένταξη των τομέων δραστηριότητας σε μια λογική καινοτομίας

• τη συνεργασία με άλλες περιοχές και 

• τη  λειτουργική  ένταξη  της  στις  περιφερειακές,  εθνικές  και  ευρωπαϊκές 

πολιτικές

Η υιοθέτηση του προτύπου της ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης είναι λοιπόν 

μια  διαδικασία  που  έχει  στόχο  να  αποκτήσουν  οι  τοπικοί  φορείς  και  οι 

θεσμικές  οργανώσεις  του  Δήμου  Σαμοθράκης μια  τετραπλή  ικανότητα:  να 

αξιοποιούν  το  περιβάλλον  τους,  να  δρουν  από  κοινού,  να  δημιουργούν 

διασυνδέσεις  ανάμεσα  στους  διαφόρους  τομείς  κατά  τρόπο  ώστε  να 

διατηρείται  η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη αξία και τέλος, να δημιουργούν 

σχέσεις με άλλες περιοχές και με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Επιπλέον,  η  αποτελεσματική  υλοποίηση  του  προτύπου  της  ενδογενούς 

βιώσιμης  ανάπτυξης προϋποθέτει  την  προσαρμογή  και  την  ανταπόκριση 

στους  εξωτερικούς  οικονομικοκοινωνικούς  μετασχηματισμούς  ώστε  να 

εκκινήσει μια διαδικασία βιωσιμότητας στη βάσει:

• Της αυτοτροφοδοτούμενης ανάπτυξης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων
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• Της διατήρησης των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων

• Της διαφύλαξης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος

• Της διαφύλαξης και αναπαραγωγής του πολιτιστικού γίγνεσθαι

• Της διατήρησης του κοινωνικού ιστού

• Της αναβάθμισης των τοπικών ποιοτικών χαρακτηριστικών

• Της μη αλλοίωσης – αλλοτρίωσης του φυσικού περιβάλλοντος

• Της μη αλλοίωσης του τρόπου διαβίωσης των κατοίκων

Με αυτόν τον τρόπο, η αναπτυξιακή διαδικασία του Δήμου Σαμοθράκης θα 

αποκτήσει διατηρήσιμο (βιώσιμο) χαρακτήρα ικανοποιώντας τις ανάγκες του 

παρόντος  χωρίς  να  εξασθενίζει  την  ικανότητα  κάλυψης  των αναγκών των 

μελλοντικών γενεών. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επίτευξη ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης 

είναι ο κεντρικός άξονας που διαπερνά όλες τις πτυχές του επιχειρησιακού 

προγράμματος για το Δήμο Σαμοθράκης.

1.4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Η προώθηση και η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών και κινήτρων είναι 

ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία θα πρέπει  να ενθαρρύνει  την 

ευρύτερη  δυνατή  συμμετοχή  της  τοπικής  κοινωνίας  στις  διαδικασίες 

σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμμάτων και μέτρων για την ανάπτυξη του 

Δήμου Σαμοθράκης. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Δήμου, λαμβάνοντας 

υπόψη τη γενικότερη αρνητική οικονομική συγκυρία και έχοντας ως στόχο τη 

θεμελίωση μιας ενδογενούς βιώσιμης ανάπτυξης για τον τόπο, θα πρέπει:

• Να διατηρεί, αξιοποιεί, ανανεώνει το φυσικό περιβάλλον, ανάγοντάς το σε 

διακριτό στοιχείο της περιοχής.

• Να δρα από κοινού στη βάση κοινής αντίληψης, εκφρασμένης από ένα 

αναπτυξιακό σχέδιο συμβατό με τα άλλα επίπεδα σχεδιασμού.
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• Να παράγει και να δημιουργεί τη μέγιστη προστιθέμενη αξία στην περιοχή, 

καθιστώντας  τα  τοπικά  προϊόντα  και  υπηρεσίες  τοπικό  συγκριτικό 

πλεονέκτημα.

• Να εξασφαλίζει ίση και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση όλων των κοινωνικών 

ομάδων  και  ιδιαίτερα  των  νέων,  των  γυναικών  και  αυτών  που 

αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, στις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης. 

• Να προωθήσει προγράμματα επίλυσης συγκρούσεων και ανταγωνιστικών 

τάσεων  για  την  κατανομή,  την  πρόσβαση  και  τη  χρήση  των  κοινών 

πόρων. 

• Να  προωθεί  τη  δημιουργία  εταιρικών  σχέσεων  μεταξύ  δημόσιων  και 

ιδιωτικών  φορέων  για  την  προώθηση  προγραμμάτων,  μέτρων  και 

δράσεων της δημοτικής αρχής (π.χ. προγράμματα σύμπραξης δημοσίου 

και ιδιωτικού τομέα).

• Να δημιουργεί  το  κατάλληλο περιβάλλον λειτουργίας των επιχειρήσεων 

και  να τις  ενθαρρύνει  στην ανάληψη πρωτοβουλιών και  την υλοποίηση 

επενδύσεων που θα συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, την 

παροχή υπηρεσιών, την κατασκευή υποδομών, κλπ. 

• Να προωθεί τη συνεργασία με πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα 

και να αξιοποιεί  την ακαδημαϊκή έρευνα για την υλοποίηση καινοτόμων 

λύσεων στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας.

• Να  αναπτύσσει  συνεργασίες  με  όμορους  δήμους  και  με  δήμους  που 

παρουσιάζουν  παρόμοια  χαρακτηριστικά  στην  Ελλάδα  και  στην 

Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  την  από  κοινού  διεκδίκηση  προγραμμάτων 

χρηματοδότησης και την προώθηση κοινών συμφερόντων.

• Να αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες  με το σύνολο των φορέων της 

τοπικής  οικονομίας,  με  σκοπό  τη  διαμόρφωση  μιας  νέας 

επιχειρηματικότητας, που θα στηρίζεται  και θα στηρίζει  την μικρομεσαία 

επιχείρηση.
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• Να ενισχύσει  την ανάπτυξη τοπικών παραγωγικών δικτύων ομοειδών ή 

συμπληρωματικών  δραστηριοτήτων  ανάμεσα  σε  επιχειρήσεις  είτε 

ανάμεσα σε επιχειρήσεις και καταναλωτές.

• Να συντονίσει  την εκπαίδευση και  την κατάρτιση δίνοντας έμφαση στις 

ανάγκες της τοπικής αγοράς.

Η τοπική ταυτότητα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής, ενώ το 

τοπικό κεφάλαιο χωρίζεται σε οκτώ συνιστώσες, οι οποίες είναι:

1. η διακυβέρνηση της περιοχής και οι χρηματοδοτικοί πόροι

2. οι υλικοί πόροι και η διαχείρισή τους

3. ο πολιτισμός και η ταυτότητα της περιοχής

4. το ανθρώπινο δυναμικό

5. η άμεση και έμμεση τεχνογνωσία και οι ειδικές δεξιότητες

6. οι δραστηριότητες και οι επιχειρήσεις

7. οι αγορές και οι εξωτερικές σχέσεις

8. η εικόνα που εκπέμπει η περιοχή και ο τρόπος που αυτή γίνεται αποδεκτή

Η  στρατηγική  της  ενδογενούς  βιώσιμης  ανάπτυξης λαμβάνει  υπόψη  τη 

συμβολή κάθε  συνιστώσας  στην  περιβαλλοντική,  κοινωνική  και  οικονομική 

ανταγωνιστικότητα  του  Δήμου  Σαμοθράκης.  Ταυτόχρονα,  προωθεί  την 

ενίσχυση  και  αξιοποίηση  των  ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών  του  τοπικού 

κεφαλαίου  προς  την  κατεύθυνση  της  ενίσχυσης  της  τοπικής 

ανταγωνιστικότητας  με  προτεραιότητα  δράσεις  που  αναμένεται  να  έχουν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

1.5 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

Το παρόν επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Σαμοθράκης αποτελεί 

εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου και συγκεκριμένα: 

α. Είναι ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης 
της διοικητικής ικανότητας του Δήμου:  Αποτελεί πρόγραμμα 

12



αναπτυξιακών υποδομών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για 

τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των 

Νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το Δήμο. 

Είναι πρόγραμμα, πολυτομεακού χαρακτήρα, με εύρος θεματικών 

αντικειμένων αντίστοιχου του φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την 

καθημερινή λειτουργία του Δήμου και εν δυνάμει το σύνολο των τοπικών 

υποθέσεων.

β. Αποτελεί το πρόγραμμα δράσης του Δήμου Σαμοθράκης και των 
Νομικών Προσώπων του  :    Στις προτεραιότητες του προγράμματος 

αντανακλάται η βούληση και το όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και 

οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε Δημοτικό επίπεδο. 

Το όραμα της δημοτικής αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται 

σε διετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών προσώπων του και 

τέλος σε ετήσιο πρόγραμμα δράσης της κάθε υπηρεσίας του.

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης 
του Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου:

Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράμματος είναι η αρχική φάση της 

διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της 

δράσης του Δήμου Σαμοθράκης. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές 

αντικείμενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταμένων και της 

αρμόδιας υπηρεσίας προγραμματισμού του.

δ.   Υλοποιείται μέσω του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου και   
των Νομικών προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου 

προγράμματος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού επιχειρησιακού 

προγράμματος σε ετήσιο πρόγραμμα των υπηρεσιών. 

Ο ετήσιος προγραμματισμός στοχεύει στον επιμερισμό των δράσεων του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σαμοθράκης 2013-2014  στις 

υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα που  υλοποιούν τμήματα του 

επιχειρησιακού προγράμματος.

ε. Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων:
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Κατά τη διαδικασία σύνταξής του συμμετέχουν με σαφώς καθορισμένο 

τρόπο:

 Αιρετά όργανα 

 Υπηρεσιακά στελέχη 

 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής 

στην  τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του Δήμου

 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας

στ. Αξιοποίηση δεικτών επίδοσης:

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διατυπώνει μετρήσιμους γενικούς και ειδικούς 

στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται μέσω της αξιοποίησης 

συστήματος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιμής 

των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων/δαπανών, πόρων, εκροών, 

αποτελεσμάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων του 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του Δήμου. 

Σημειώνεται όπως ότι για την πρώτη περίοδο εφαρμογής του θεσμού δεν 

απαιτείται η κατάρτιση δεικτών επίδοσης.

Το  παρόν  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  αποτελεί   το   ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα τοπικής  οργανωτικής – λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρμόνιση 

με  τις  κατευθύνσεις  αναπτυξιακού σχεδιασμού σε  περιφερειακό  και  εθνικό 

επίπεδο.

Αφορά δηλαδή όχι μόνον στις υποδομές και στις τοπικές επενδύσεις, αλλά 

και στη βελτίωση της υφιστάμενης οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ α’ 

βαθμού,  στο  πλαίσιο  του  γενικότερου  περιβάλλοντος  στο  οποίο  δρουν, 

μεριμνώντας  για  τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και  την παροχή 

ποιοτικότερων  υπηρεσιών.  Το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  εμπεριέχει  ένα 

συνεκτικό σύνολο αξόνων προτεραιότητας για δράσεις τοπικής ανάπτυξης και 

αποσκοπεί  στην  υλοποίηση  του  αναπτυξιακού  σχεδιασμού  του  ΟΤΑ  α’ 

βαθμού. Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι 

και οι προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η οργάνωση των 
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Υπηρεσιών του ΟΤΑ και των επιχειρήσεων του, και παράλληλα εξειδικεύονται 

οι δράσεις της πενταετίας για την επίτευξη των στόχων αυτών.

Οι γενικοί στόχοι ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος αφορούν στα 

ακόλουθα:

1. Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης.

2. Εσωτερική ανάπτυξη του ΟΤΑ α’ βαθμού ως οργανισμού.

3. Ανάπτυξη των συνεργασιών των ΟΤΑ α’ βαθμού και της επιρροής άλλων 

φορέων.

Οι παραπάνω γενικοί στόχοι περιλαμβάνουν μία σειρά από ειδικούς στόχους, 

όπως:

• Προστασία  και  αναβάθμιση  του  φυσικού  και  δομημένου  (οικιστικό 

περιβάλλον και τεχνικές υποδομές) περιβάλλοντος της περιοχής του ΟΤΑ 

α’ βαθμού.

• Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  της  λειτουργίας 

τους.

• Βελτίωση  της  παραγωγικής  ικανότητας  των  ΟΤΑ  α’  βαθμού  μέσω  του 

μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού για το προσωπικό, τον εξοπλισμό, τα 

κτίρια και τις εγκαταστάσεις του.

• Προώθηση του αναπτυξιακού και κοινωνικού τους ρόλου.

• Βελτίωση  της  κοινωνικής  και  οικονομικής  ευημερίας  των  κατοίκων  του 

ΟΤΑ α’ βαθμού.

• Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

• Αποδοτικότερη  και  αποτελεσματικότερη  κατανομή  και  αξιοποίηση  των 

πόρων.

• Προσέλκυση πρόσθετων οικονομικών πόρων.

• Επίσπευση της ωρίμανσης και της υλοποίησης των δράσεων.

• Περιορισμό της αποσπασματικής αντιμετώπισης των προβλημάτων.

15



• Συντονισμό  των  δομών  του  ΟΤΑ  α’  βαθμού,  βελτίωση  του  τρόπου 

διοίκησης και  προώθηση του εσωτερικού μετασχηματισμού των ΟΤΑ α’ 

βαθμού

• Ανάπτυξη συνεργασιών με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.

• Ενίσχυση  της  τοπικής  δημοκρατίας  και  αύξηση  της  δυνατότητας 

κοινωνικού ελέγχου.

• Αναβάθμιση του επιπέδου συνεργασίας των ΟΤΑ α’ βαθμού με φορείς του 

ιδιωτικού, δημόσιου και κοινωνικού τομέα για τη συντονισμένη προώθηση 

της τοπικής ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών.

1.6 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Το μεθοδολογικό πλαίσιο εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 

Δήμου Σαμοθράκης προτείνεται με βάση:

• Το νέο  Κώδικα  Δήμων και  Κοινοτήτων (Ν.  3463/2006),  την  Υπουργική 

Απόφαση 18183,  ΦΕΚ 534,  Β,  13.04.2007 με  την οποία καθορίζεται  η 

δομή και το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ, 

το  Προεδρικό  Διάταγμα  185/2007  «Όργανα  και  διαδικασία  κατάρτισης, 

παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  των  επιχειρησιακών  προγραμμάτων 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ βαθμού» και την Υπ’ 

Αριθμ.  Πρωτ.  5694/03.02.2011  Απόφαση  του  Υπ.  Εσωτερικών 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η οποία τροποποιεί την 

υπ’ Αριθ. 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ Β’ 534/13.4.2007) Υπουργική Απόφαση 

με τίτλο «Περιεχόμενο,  δομή και  τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών 

προγραμμάτων  των  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  (Ο.Τ.Α)  α’ 

βαθμού».

• Τη  γνώση  της  Ελληνικής  και  διεθνούς  εμπειρίας  και  βιβλιογραφίας  σε 

θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και τις σύγχρονες τάσεις ανάλυσης και 

προσέγγισης των περιφερειακών πολιτικών.

• Τα ειδικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Δήμου Σαμοθράκης.
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• Την  ανάγκη  ολοκληρωμένης  προσέγγισης  αλλά  και  ουσιαστικής 

εξειδίκευσης  του  αναπτυξιακού  προγραμματισμού  με  στόχο  τη  μέγιστη 

δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και ευκαιριών.

• Το νέο θεσμικό πλαίσιο και τις συνθήκες λειτουργίας των ΟΤΑ α΄βαθμού 

που προέκυψαν από τις θεσμικές αλλαγές των τελευταίων ετών και κυρίως 

την εφαρμογή του Ν.3852/2010.

• Τις  κατευθύνσεις  των  Τομεακών  Επιχειρησιακών  Προγραμμάτων  του 

ΕΣΠΑ και τις εφαρμοζόμενες διαρθρωτικές πολιτικές της Ε.Ε.

1.7 ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ  

Η  εκπόνηση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  περιλαμβάνει  επιμέρους 

βήματα με σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηματικά όλες οι 

παράμετροι  και  όλοι  οι  συντελεστές  που  επηρεάζουν  και  καθορίζουν  το 

πλαίσιο  λειτουργίας  και  ανάπτυξης  του  Δήμου.  Τα  βήματα  που 

περιλαμβάνονται στο κάθε στάδιο περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια.

Βήμα 1: Προετοιμασία και οργάνωση

Σκοπός  του  1ου βήματος  είναι  η  προετοιμασία  και  οργάνωση  της  όλης 

διαδικασίας  κατάρτισης  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος.  Το  βήμα 

ολοκληρώνεται με τις εξής ενέργειες :

• Οργάνωση  του  έργου  από  την   Υπηρεσία  Προγραμματισμού  και 

Ανάπτυξης και τη δυνητική σύσταση ομάδας έργου ή επιμέρους θεματικών 

ομάδων εργασίας,  μία ανά θεματική ενότητα («Περιβάλλον και ποιότητα 

ζωής», «Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», 

«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση» «Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας 

και Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»).

• Διατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της Δημοτικής Αρχής.

• Προγραμματισμός του έργου.

• Ενημέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου για 

τη διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

17



Βήμα  2:  Συνοπτική  περιγραφή  και  αξιολόγηση  της  υφιστάμενης 
κατάστασης

Σκοπός του 2ου βήματος είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση:

• της  γενικής  εικόνας  της  περιοχής  του  Δήμου  και  του  Δήμου  ως 

Οργανισμού.  

• της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα 

«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής».  

• της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα 

«Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός».  

• της περιοχής του Δήμου και των κάθετων υπηρεσιών στο θεματικό τομέα 

«Τοπική οικονομία και απασχόληση».  

• του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των οριζόντιων υπηρεσιών. 

Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης:

• περιγράφει συνοπτικά τη γενική, μακροσκοπική εικόνα της περιοχής του 

Δήμου αλλά και το Δήμο ως Οργανισμό

• σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, 

όπου  απαιτείται,  αναφέρει  τα  γεωγραφικά,  πληθυσμιακά,  κοινωνικά, 

οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά 

του Δήμου καθώς και των σχέσεων και των αλληλεξαρτήσεών του με την 

ευρύτερη περιοχή. 

• σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, 

μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίων περιγραφής και αξιολόγησης της 

κατάστασης  από  τις  υπηρεσίες  και  τα  ΝΠ,  προβαίνει  σε  εντοπισμό 

προβλημάτων  για  την  τοπική  ανάπτυξη  σε  κάθε  θεματικό  τομέα 

(«Περιβάλλον και  ποιότητα ζωής»,  «Κοινωνική  Πολιτική,  Υγεία,  Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός», «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»). 

• σε  συνεργασία  με  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου,  μέσω  συμπλήρωσης 

ερωτηματολογίων, αποτυπώνει και παρουσιάζει συνοπτικά:
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⇒ την οργανωτική δομή και τα συστήματα λειτουργίας

⇒ το ανθρώπινο δυναμικό

⇒ τις συνεργασίες

⇒ τις  διαδικασίες,  συστήματα  και  πρότυπα  που  υποστηρίζουν  την 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση

⇒ την κτιριακή υποδομή και τον τεχνικό εξοπλισμό

⇒ τα οικονομικά στοιχεία και την περιουσία του Δήμου.

• σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα Νομικά του Πρόσωπα, 

μέσω  συμπλήρωσης  ερωτηματολογίων,  προβαίνει  σε   εντοπισμό 

προβλημάτων  για  την  εσωτερική  ανάπτυξη  του  Δήμου.  Σειρά  πινάκων 

διευκολύνουν τη συνοπτική και περιεκτική παρουσίαση των στοιχειών που 

απαιτούνται. 

• προχωρά στην αξιολόγηση της περιοχής του Δήμου και της οργάνωσης 

και λειτουργίας του περιλαμβάνει τουλάχιστον:

⇒ Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης (τοπικά και εσωτερικά), τα οποία είναι 

σκόπιμο  να  αντιμετωπιστούν  από  το  Δήμο  μεσοπρόθεσμα, 

ιεραρχημένα κατά σειρά προτεραιότητας.

⇒ Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Δήμου ως 

προς τα κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών καθώς επίσης και 

την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή υπηρεσιών σε επίπεδο Δήμου.

⇒ Τις  δυνατότητες  και  τις  υφιστάμενες  αδυναμίες  των  υπηρεσιών  του 

Δήμου  και  των  Νομικών  Προσώπων  του,  σε  σχέση  α)  με  τις 

λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο δυναμικό, την υλικοτεχνική 

τους υποδομή, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) με 

την  οικονομική  κατάσταση του Δήμου και  των Νομικών Προσώπων 

του.
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⇒ Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως 

θεσμικό  πλαίσιο,  εθνικές  και  ευρωπαϊκές  πολιτικές  και 

χρηματοδοτήσεις).

Βήμα 3:  Καθορισμός  του  Οράματος  και  της  Στρατηγικής  του  Δήμου-
Κατάρτιση Στρατηγικού Σχεδίου

Στόχοι του 3ου βήματος είναι:

• η διατύπωση του οράματος 

• η  διατύπωση  των  κατευθυντηρίων  πολιτικών  επιλογών  της  Δημοτικής 

Αρχής για την επόμενη περίοδο

• η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος

• ο  προσδιορισμός  των  Μέτρων  (Αναπτυξιακές  Προτεραιότητες)  και  των 

Στόχων,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  θα  διαρθρωθεί  το  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές (τομεακές και περιφερειακές) 

αναπτυξιακές προτεραιότητες.

(Οι  ενέργειες  αυτές  εκτελούνται  από  την  Υπηρεσία  Προγραμματισμού  και 

Ανάπτυξης και την ομάδα έργου, εφόσον υφίσταται,  σε συνεργασία με την 

Εκτελεστική Επιτροπή).

Η στρατηγική του Δήμου οργανώνεται σε τέσσερις άξονες:

• Άξονας 1ος - «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»

• Άξονας 2ος - «Κοινωνική Ανάπτυξη, Παιδεία, Τουρισμός , Πολιτισμός και 

Αθλητισμός», 

• Άξονας 3ος - «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»

• Άξονας  4ος -  «Οργάνωση  και  λειτουργία  του  Δήμου  και  των  Νομικών 

Προσώπων»

Βήμα 4: Συνεργασία με όμορους Δήμους και την Περιφέρεια

Σκοπός του 4ου βήματος είναι η διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων 

υπερτοπικής  ανάπτυξης  και  η  προώθηση  τυχόν  διαδημοτικών  και 

διαβαθμιδικών συνεργασιών (Περιφέρειας-Δήμου).
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Το  βήμα  αυτό,  εκτός  των  άλλων,  στοχεύει  επίσης  στην  αναβάθμιση  του 

επιπέδου συνεργασίας του Δήμου με όμορους Δήμους για τη συντονισμένη 

προώθηση  της  υπερτοπικής  ανάπτυξης  και  την  από  κοινού  παροχή 

υπηρεσιών ή την υλοποίηση δράσεων και συμφωνιών.

Επιπρόσθετα,  το  βήμα  στοχεύει  στη  συνεργασία  του  Δήμου  με  την 

Περιφέρεια,  ώστε  να  συντονιστούν δράσεις  που αφορούν στην τοπική  και 

περιφερειακή ανάπτυξη.

Βήμα  5:   Έγκριση  του  Στρατηγικού  Σχεδίου  και  Διαδικασίες 
Διαβούλευσης

Το 5ο βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες: 

• Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 

εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής

• Παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου μέσω των διαθέσιμων συστημάτων 

και διαδικασιών επικοινωνίας

• Διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων-Διαβούλευση

Ειδικότερα, ο Δήμος Σαμοθράκης διοργάνωσε ανοικτή διαβούλευση στις …../

…../……… του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. 

Επίσης ανάρτησε στην ιστοσελίδα του Δήμου τη σχετική παρουσίαση προς 

ενημέρωση  των  πολιτών  και  διατύπωση  εκ  μέρους  τους  σχετικών 

προτάσεων. 

Βήμα 6: Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου

Με  σκοπό  την  εφαρμογή  της  στρατηγικής  του  Δήμου,  στο  βήμα  αυτό, 

καταρτίζεται  το  Επιχειρησιακό  Σχέδιο  για  την  επίτευξη  κάθε  Στόχου  του 

Στρατηγικού Σχεδίου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Άξονες, Μέτρα, Στόχους, όπως 

έχουν καταρτιστεί στη φάση κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου, και δράσεις 

που εξειδικεύουν τη στρατηγική  του Δήμου.  Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

καταρτίζεται  από  την  Υπηρεσία  Προγραμματισμού  και  Ανάπτυξης  σε 
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συνεργασία με την Υπηρεσία που είναι αρμόδια για κάθε Μέτρο και Στόχο. Για 

την επίτευξη των Στόχων του κάθε Μέτρου σχεδιάζεται σειρά Δράσεων. 

Για την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου απαιτούνται οι εξής ενέργειες: 

1. Εξειδίκευση των Μέτρων και των Στόχων σε Δράσεις

2. Συνοπτική περιγραφή του σχεδίου δράσης για κάθε αρμόδια υπηρεσία

Βήμα  7:  Διετές  Προγραμματισμός  των  Δράσεων  -  Οικονομικός 
Προγραμματισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Στόχοι του 7ου βήματος είναι:

• Ιεράρχηση  &  προγραμματισμός  των  δράσεων:  διάρκεια  και 

χρονοδιάγραμμα, αρμόδια υπηρεσία, φορείς υλοποίησης και χωροθέτηση, 

προτεραιότητα,  προσδιορισμός των αναγκαίων  ανθρώπινων και  υλικών 

πόρων για την υλοποίηση τους, εκροές, κλπ.

• Εκτίμηση του προϋπολογισμού των δράσεων 

• Εκτίμηση των εσόδων και των πηγών χρηματοδότησης

• Κατανομή  των  εσόδων  στα  έτη  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  των 

δράσεων

Ο  προγραμματισμός  των  δράσεων  καθώς  και  ο  οικονομικός 

προγραμματισμός πραγματοποιούνται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού 

σε συνεργασία με την υπηρεσία που είναι αρμόδια για κάθε Μέτρο-Στόχο.

Προκειμένου  να  αποκτηθεί  η  συγκεντρωτική  εικόνα  των  δράσεων  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και η εικόνα για τις επιμέρους κατανομές 

των δαπανών,  η Υπηρεσία  Προγραμματισμού δημιουργεί  συγκεντρωτικούς 

πίνακες και τους ομαδοποιεί :

• ανάλογα με την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την υλοποίησή τους 

• ανάλογα με το είδος τους (λειτουργία, ενέργεια, επένδυση/έργο) 

• ανάλογα με την προτεραιότητα 
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• ανάλογα με τη χωροθέτηση (στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου, ανά 

δημοτική/τοπική κοινότητα, διαδημοτική, διαβαθμιδική, κλπ.)

• ανάλογα με το έτος

• ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης και το έτος

Μέσω  των  προηγούμενων  ομαδοποιήσεων  διενεργούνται  ποικίλοι  έλεγχοι 

των  δράσεων.  Τέλος,  συντάσσονται  οι  Χρηματοδοτικοί  Πίνακες  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Βήμα 8: Προσδιορισμός Δεικτών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

Στο  βήμα  αυτό  προσδιορίζονται  οι  δείκτες  με  βάση  τους  οποίους  θα 

πραγματοποιείται  η  παρακολούθηση και  η αξιολόγηση του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος.  Οι δείκτες  παρακολούθησης κατηγοριοποιούνται  σε δείκτες 

εισροών, εκροών και αποτελέσματος.

Βήμα  9:  Έγκριση  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  &Τελικές 
Ενέργειες

Το 9ο βήμα περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες  : 

• έγκριση από το ΔΣ του κάθε Νομικού Προσώπου του Δήμου, εντός μιας 

(1) εβδομάδας από την εισήγηση των υπηρεσιών του, των στόχων και των 

δράσεων του Επιχειρησιακού που το αφορούν

• ολοκλήρωση  του  σχεδίου  Επιχειρησιακού  Προγράμματος  από  την 

Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

• υποβολή του σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος από την Εκτελεστική 

Επιτροπή  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  επισυνάπτοντας  τις  σχετικές 

αποφάσεις  των  Νομικών  Προσώπων  του  Δήμου  για  δράσεις/  σχέδια 

δράσης που τα αφορούν

• έγκριση του σχεδίου από το Δημοτικό Συμβούλιο

• έλεγχο για τη νομιμότητα της διαδικασίας κατάρτισης του προγράμματος 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ), 

με υποβολή σχετικής έκθεσης εγκεκριμένης από το Δημοτικό Συμβούλιο

23



• δημοσιοποίηση του προγράμματος από το Δήμο.
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Σχήμα 1.1 Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
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Σχήμα 1.2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο για την Κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιβάλλον και 
Ποιότητα Ζωής

Κοινωνική 
Πολιτική-Παιδεία, 

Πολιτισμός-
Αθλητισμός

Τοπική Οικονομία 
και Απασχόληση

Βελτίωση 
Διοικητικής 

Ικανότητας του 
Δήμου

Επιχειρησιακός Σχεδιασμός (Άξονες, Μέτρα, Στόχοι, 
Δράσεις, Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός)
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1.8 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Π. 

Η εκπόνηση του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  βασίζεται  στη  θεωρία 

του  τοπικού  αναπτυξιακού  προγραμματισμού  και  στη  θεωρία 

προγραμματισμού  της  δράσης  δημόσιων  οργανισμών,  καθώς  και  στη 

διενέργεια  πρωτογενούς  και  δευτερογενούς  έρευνας,  με  τη  χρήση και 

εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων.

Για  την  περιγραφή  του  εξωτερικού  περιβάλλοντος  της  περιοχής  του 

Δήμου αξιοποιήθηκαν υφιστάμενες μελέτες του Δήμου, έγινε συλλογή και 

επεξεργασία στατιστικών δεδομένων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛΣΤΑΤ), από ποικίλες άλλες ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς 

και  από  μελέτες  και  έρευνες  που  κατά  καιρούς  έχουν  εκπονηθεί  για 

λογαριασμό του Δήμου Σαμοθράκης και  διάφορων φορέων.

Επιπλέον,  συγκεντρώθηκε  βιβλιογραφικό  υλικό  από  ηλεκτρονικά 

δημοσιεύματα  στο  διαδίκτυο.  Για  την  περιγραφή  του  εσωτερικού 

περιβάλλοντος  του  Δήμου  Σαμοθράκης  χρησιμοποιήθηκε  ο  νέος 

Οργανισμός  Εσωτερικής  Υπηρεσίας  (ΟΕΥ)  και  πραγματοποιήθηκαν 

επικοινωνίες  και  συναντήσεις  με  στελέχη  του  Δήμου  για  τη  συλλογή 

στοιχείων αναφορικά με την υφιστάμενη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Δήμου.

Για  την  αξιολόγηση  του  εσωτερικού  και  εξωτερικού  περιβάλλοντος 

(μακρο- περιβάλλον) του Δήμου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος SWOT για 

την  ανάλυση  των  ισχυρών  (Strengths)  και  αδύνατων  (Weakness) 

σημείων του εσωτερικού περιβάλλοντος και την ανάλυση των ευκαιριών 

(Opportunities)  και  των  απειλών  (Threats)  του  εξωτερικού 

περιβάλλοντος.
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Σχήμα 1.3 Τυπική Διάταξη Μεθόδου SWOT

Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη διατύπωση προτάσεων η τεχνική που 

χρησιμοποιείται αφορά στη συνδυασμένη ανάγνωση των τεταρτημορίων 

της μεθόδου SWOT ανά ζεύγος (ισχυρά σημεία - ευκαιρίες, αδυναμίες - 

ευκαιρίες, ισχυρά σημεία - απειλές, αδυναμίες - απειλές). Με τον τρόπο 

αυτό προκύπτουν οι προτάσεις κατευθύνσεων πολιτικής (policy choices) 

που περιγράφονται στο κατωτέρω Σχήμα.

Σχήμα 1.4  Χρήση Μεθόδου SWOT για την Κατάρτιση Προτάσεων και 

Κατευθύνσεων Πολιτικής

Στη  συνέχεια  και  για  τον  καθορισμό  της  στρατηγικής  του  Δήμου 

Σαμοθράκης προηγείται η διατύπωση του οράματος του Δήμου.

Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος βασίζεται 

σε μια ιεραρχική διαδικασία η οποία συνδέεται και είναι αποτέλεσμα των 

βημάτων  που  προηγήθηκαν,  δηλαδή  της  αποτύπωσης  και  της 
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αξιολόγησης  του  εξωτερικού  και  εσωτερικού  περιβάλλοντος  και  των 

κρίσιμων  ζητημάτων  τοπικής  και  εσωτερικής  ανάπτυξης,  όπως 

αποτυπώνεται στο Σχήμα 1.5:

Σχήμα 1.5 Διαδικασία Καθορισμού Στρατηγικής Δήμου Σαμοθράκης

1.9. ΟΡΓΑΝΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 

Η εκκίνηση των διαδικασιών του Ε.Π. είναι μια συλλογική εργασία. 

Υπεύθυνο για την εκπόνηση και παρακολούθηση του προγράμματος 

είναι το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και 

Διαφάνειας του Δήμου. Για την υποβοήθηση του έργου του δεν 

συγκροτήθηκε  ομάδα έργου αλλά υπήρξε συνεργασία από στελέχη όλων 

των υπηρεσιακών μονάδων του Δήμου και με τα όργανα διοίκησης και τις 

υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. 

Όσον αφορά στην υπηρεσία προγραμματισμού, είναι αρμόδια για την 

υποστήριξη των οργάνων διοίκησης και των συνεργαζόμενων 

υπηρεσιών κατά τις διαδικασίες κατάρτισης, παρακολούθησης και 

2
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αξιολόγησης του διετούς επιχειρησιακού προγράμματος και των ετήσιων 

προγραμμάτων δράσης στα οποία εξειδικεύεται το Επιχειρησιακό.

Ο Δήμαρχος, εποπτεύει διοικητικά και πολιτικά το έργο της.

Οι Προϊστάμενου των οργανωτικών μονάδων και τα Νομικά Πρόσωπα 

του Δήμου συμμετείχαν ενεργά στην όλη διαδικασία :

 Με την παροχή στοιχείων για την καταγραφή της υφιστάμενης 

κατάστασης

 Με την υποβολή των προτάσεων και των παρατηρήσεών τους για 

τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου
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Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1 Συνοπτική  Περιγραφή  και  Αξιολόγηση  της  Υφιστάμενης 
Κατάστασης του Δήμου

Η  Σαμοθράκη  είναι  νησί  του  Θρακικού  πελάγους,  βρίσκεται  στα 

βορειοανατολικά  του  Αιγαίου  πελάγους,  25  ναυτικά  μίλια  από  την 

Αλεξανδρούπολη  απέναντι  από  το  Δέλτα  του  Έβρου.  Έχει  έκταση 

178,000στρ. εκ των οποίων τα 95,500στρ. αποτελούν τον ορεινό όγκο 

και  τα  υπόλοιπα  82,500στρ.  την  πεδινή  και  παράκτια  ζώνη.  Η 

ακτογραμμή της έχει μήκος 59,3χλμ. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι η 

ύπαρξη  της  οροσειράς  Σάος,  με  ψηλότερή  κορυφή  το  Φεγγάρι  ή 

Μαρμαρά με υψόμετρο τα 1611μ. ή 1664μ., το Λουλούδι (1475μ.), τον 

Αγ. Γεώργιο (1455μ.), τον Αϊ -Λια (1403μ.), το Ακόνισμα (1224μ.) και τον 

Πυργούδη (1260μ.).  
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Το νησί περιβάλλεται περιμετρικά από μία συνεχή λωρίδα παραλίας με 

κροκάλες  με  εξαίρεση  αφενός  τις  δυο μοναδικές  αμμουδιές  στο  Νότιο 

τμήμα,  την Παχιά Άμμο και  τον Βάτο,  και  αφετέρου τους άβατους και 

πανύψηλους  άγριους  γκρεμούς  στο  ΝΑ  τμήμα.  Οι  εικόνες  που 

παρουσιάζουν  τα  τοπία  της  βόρειας-βορειοανατολικής  και  νότιας-

νοτιοδυτικής Σαμοθράκης είναι πολύ διαφορετικές, σαν να πρόκειται για 

δύο νησιά. Στην πρώτη περίπτωση κυριαρχούν οι καταπράσινες πλαγιές 

του όρους Σάος, με δάση κι αιωνόβια δέντρα, καλλιέργειες οπωροφόρων, 

πυκνούς θαμνότοπους και τους εξαιρετικά εντυπωσιακούς καταρράκτες 

των  ρεμάτων  που  δημιουργούν  μικρές  λίμνες  τις  «Βάθρες»,  που 

καταλήγουν στη θάλασσα. Ενώ στη δεύτερη, το τοπίο είναι λοφώδες με 

αραιούς θαμνότοπους, χωράφια κι ελαιώνες, συνηθισμένη εικόνα νησιού 

του  Βορείου  Αιγαίου  πελάγους.  Εξαιτίας  όλων  αυτών  η  Σαμοθράκη 

χαρακτηρίζεται  από μεγάλη ποικιλία βιοτόπων με πολλά ενδημικά είδη 

φυτών και πολύ πλούσια πανίδα.

Σε  αντίθεση  με  τα  υπόλοιπα  νησιά  του  Αιγαίου,  η  Σαμοθράκη  είναι 

πλούσια σε νερά, πηγαία και υπέργεια. Στις κορυφές του βουνού Σάος οι 

ορεινές πηγές και η φυσική συγκέντρωση όμβριων υδάτων δημιουργούν 

ένα σύστημα από ρυάκια και χείμαρρους που το χειμώνα ρέουν ορμητικά 

παρασύροντας ποσότητες φερτών υλικών που σε ορισμένες περιπτώσεις 

προκαλούν σημαντικές καταστροφές. Το καλοκαίρι η ροή είναι πιο ήπια. 

Το  Όρος  Σάος  έχει  ενταθεί  στο  δίκτυο  προστατευμένων  περιοχών 

NATURA 2000 με κωδικό GR1110004, καθώς διαθέτει μοναδικά στοιχεία 

φυσικού  πλούτου  και  αποτελεί  σημαντικό  σταθμό  για  τη  στάθμευση 

μεταναστευτικών  πουλιών  .  Εντός  της  προστατευμένης  περιοχής 

συναντώνται 15 οικότυποι της οδηγίας 92/43 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για  τη  διατήρηση  της  βιωσιμότητας.  Η  ποιότητα  των  νερών  της 

Σαμοθράκης είναι εξαιρετική γιατί προέρχονται είτε από πηγές ψηλά στο 

βουνό  είτε  από  τα  κατακρημνίσματα.   Δεν  περνούν  από  καμία  εστία 

μόλυνσης  ή  ρύπανσης.  Ύστερα  από  εκπόνηση  μελέτης  προέκυψε  το 

συμπέρασμα πως το νερό της Σαμοθράκης είναι  ένα από τα τέσσερα 

καλύτερα  σε  ποιότητα  νερά  της  Ευρώπης.  Στα  Θέρμα,  μέσα  στο 

καταπράσινο τοπίο, υπάρχουν θερμές θειούχες ιαματικές πηγές.
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Σύμφωνα  με  τον  Πίνακα  2.1,  μεταξύ  των  δεκαέξι  (16)  οικισμών  της 

απογραφής του 2001, μεγαλύτερος είναι η Καμαριώτισσα με πραγματικό 

πληθυσμό  969  κατοίκους,  δεύτερος  η  Σαμοθράκη  ή  Χώρα  με  677 

κατοίκους και τρίτος το Λάκκωμα με 329 κατοίκους. 

Πίνακας 2.1 Διοικητική διάρθρωση Μόνιμου και Πραγματικού 

πληθυσμού (1991-2001)

Δ.Δ.Σαμοθράκης Μόνιμος Πληθυσμός
Πραγματικός 
Πληθυσμός

2001 1991 2001 1991

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
10.934.09

7
10.223.39

2
10.964.02

0 10.259.900

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 149.283 144.464 149.354 143.752

ΔΗΜΟΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 2.712 3.080 2.723 3.083

Δ.Δ. Σαμοθράκης 2.712 3.080 2.723 3.083

1. Σαμοθράκη,η 698 769 677 719

2. Αλώνια,τα 254 555 251 556

3. Άνω Καρυώται, 

οι 13 8 15 8

4. Άνω Μεριά, η 52 98 58 98

5. Δάφνες, οι 11 13 11 13

6. Θέρμα, τα 73 65 74 67

7. Καμαριώτισσα ,η 940 777 969 826

8. Κατσαμπάς,ο 10 11 12 11

9. Κάτω 

Καρυώται,οι 38 38 37 38

10. Λάκκωμα,το 329 373 329 376

11. Μακρυλιές,οι 9 18 9 18
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12. Μπαξέδες,οι 0 0 0 0

13. Ξηροπόταμος,ο 41 76 39 76

14. Παλαιόπολις,η 25 21 25 21

15. Ποταμιά,η 3 0 3 0

16. Προφήτης 

Ηλίας,ο 216 258 214 256

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

         

Έκτασ
η 
(τ.χμ.): 

 

180,5       

Πραγματικός Πληθυσμός:

1991 3083 2001 2723 2011 2840   

Πυκνότητα Πληθυσμού:

1991 17,1 2001 15,1 2011 15,7   

 

Ηλικιακή κατανομή πραγματικού πληθυσμού (2001)

Σύνολο 0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79

80 

ετών 

και 

άνω

2712 89 252 463 556 493 331 431 97

Δημογραφικοί δείκτες (2001) :

Δείκτης Γήρανσης 1,55

Δείκτης Εξάρτησης 0,472 (47.2%)

Δείκτης Αντικατάστασης 0,80 (80%)

35



2.1.1 Η θέση και ο Ρόλος του Δήμου σε Περιφερειακό Επίπεδο

Η Σαμοθράκη αποτελεί τον ομώνυμο δήμο και υπάγεται διοικητικά στην 

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Η Σαμοθράκη συνδέεται ακτοπλοϊκά με 

την Αλεξανδρούπολη με ημερήσια δρομολόγια όλο το χρόνο. 

Η διαδρομή από την Αλεξανδρούπολη είναι 2,5 ώρες περίπου ως το 

λιμάνι της Καμαριώτισσας. Η Σαμοθράκη, κυρίως, τους θερινούς μήνες 

αποτελεί βασικό τουριστικό πόλο έλξης της περιφέρειας (πάνω από 

35.000 επισκέπτες τους μήνες Ιούνιο-Ιούλιο-Αύγουστο), μιας και 

συνδυάζει πολλές μορφές τουρισμού όπως θαλάσσιο, θρησκευτικό, 

αρχαιολογικό, ορεινού όγκου κ.α. 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταλαμβάνει το 

βορειοανατολικό ακραίο τμήμα της χώρας, συνορεύει ανατολικά με την 

Τουρκία, βόρεια με την Βουλγαρία και δυτικά με την Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. Νοτιοδυτικά βρέχεται από το Αιγαίο Πέλαγος και 

νοτιοανατολικά από το Θρακικό Πέλαγος. 

Έχει συνολική έκταση 14.157 χιλ. στρέμματα και καλύπτει το 10,7% της 

συνολικής έκτασης της χώρας. 

Ο πληθυσμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

ανέρχεται σε 561.838 κατοίκους σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΣΥΕ για 

το 1998 και καλύπτει το 5,3% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Το 

πληθυσμιακό μέγεθος της Περιφέρειας εκτιμάται ότι βαίνει μειούμενο σε 

σχέση με το έτος της τελευταίας απογραφής (-1,5% σε σύγκριση με το 

1991) λόγω της πτώσης του λόγου γεννήσεων προς θανάτους σε 

επίπεδα κάτω της μονάδας. Δεν συνυπολογίζεται όμως η εισροή των 

νεοπροσφύγων και των οικονομικών προσφύγων που έλαβε χώρα κατά 

την προηγούμενη δεκαετία. 

Ο αστικός πληθυσμός ανέρχεται στο 40% του συνολικού πληθυσμού 

(1991) και παρουσιάζει αυξητικές τάσεις σε συνδυασμό με τις ενδείξεις 

ερήμωσης σε ορισμένες παραμεθόριες και ορεινές περιοχές. Ο αγροτικός 

πληθυσμός ανέρχεται στο 43% του συνολικού και παρουσιάζει πτώση σε 
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σχέση με το 1981, ενώ ο ημιαστικός πληθυσμός αυξάνεται και ανέρχεται 

στο 17% του συνόλου. 

Η πληθυσμιακή συγκρότηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 

παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με λοιπές περιφέρειες 

της χώρας με σημείο αναφοράς την θρησκευτική μειονότητα. 

Υπολογίζεται ότι το μουσουλμανικό στοιχείο αριθμεί περίπου 140.000 με 

145.000 άτομα, κατανεμημένο κατά κύριο λόγο στις πρωτεύουσες και 

στις ορεινές ζώνες των νομών Ξάνθης και Ροδόπης.

Ο αγροτικός τομέας καλύπτει το 96% της συνολικής έκτασης της 

Περιφέρειας. 

Επισημαίνεται το συγκριτικό πλεονέκτημα της Ανατολικής Μακεδονίας – 

Θράκης σε δάση και δασικές εκτάσεις (θαμνότοπους) με ποσοστό 

μεγαλύτερο από αυτό της χώρας (53% έναντι 49,7% του μέσου της 

χώρας), με πρώτο σε εθνική κλίμακα το Ν. Δράμας (65%). 

Επίσης υπάρχει σημαντικό πλεονέκτημα σε γεωργική γη, με πρώτο σε 

επίπεδο Περιφέρειας (ίσως και χώρας) το Ν. Έβρου με ποσοστό 42%. 

Το ποσοστό των αρδευόμενων καλλιεργειών της Περιφέρειας ήταν 

39,38% το 1995. Η Περιφέρεια εξειδικεύεται σε εντατικές βιομηχανικές 

καλλιέργειες (κυρίως σε Ξάνθη και Ροδόπη) όπως το βαμβάκι, το 

καλαμπόκι, ο καπνός, τα σιτηρά, η βιομηχανική ντομάτα. 

Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, η κύρια ώθηση για τον δευτερογενή 

τομέα προέρχεται από την έντονη κατασκευαστική και μεταποιητική 

δραστηριότητα στους τρεις νομούς της Θράκης. 

Σημαντικό ρόλο έπαιξε η παροχή ισχυρών επενδυτικών κινήτρων μέσω 

των αναπτυξιακών νόμων της τελευταίας δεκαπενταετίας, καθώς και την 

αξιοποίηση σημαντικών ενεργειακών (υδροηλεκτρικά φράγματα, 

κοιτάσματα πετρελαίου, γεωθερμικά πεδία, κ.λ.π.) και μεταλλευτικών 

(αδρανή υλικά, μάρμαρα, μικτά θειούχα, κ.λ.π.) αποθεμάτων. 

 Η θέση του εμπορίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης είναι σημαντική δεδομένου ότι καταλαμβάνει περίπου το 10% της 

απασχόλησης. 
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Οι μορφές, που βασίζονται στην πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, το 

φυσικό περιβάλλον και τη θέση της Περιφέρειας, επιμηκύνουν την 

τουριστική περίοδο και προσελκύουν τουρισμό υψηλής ποιότητας. Η 

Περιφέρεια διέθετε το 1997 24.062 ξενοδοχειακές κλίνες ή αντίστοιχα το 

4% του συνόλου της χώρας. 

 Η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 

παρουσιάζεται έντονη και ποικιλόμορφη, με αξιόλογη ανάπτυξη των 

πολιτιστικών εκδηλώσεων όλους του νομούς της Περιφέρειας, όπου και 

διαπιστώνεται σημαντική ενίσχυση της τοπικής οικονομίας 

 Η Περιφέρεια διαθέτει σημαντικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα στην Περιφέρεια λειτουργεί το Πολυτεχνείο και το

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς επίσης και το Τ.Ε.Ι.

Καβάλας. 

 Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη συγκεντρώνεται το 5,3% του

συνόλου των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας (1993),

ποσοστό που την κατατάσσει στην 6η θέση μεταξύ των Περιφερειών 

της χώρας. 

2.2 Η Περιοχή του Δήμου και οι Κάθετες Υπηρεσίες στο Θεματικό 
Τομέα  «Προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  Βελτίωση  της 
Ποιότητας Ζωής»

2.2.1 Ανάγλυφο - Μορφολογία Εδάφους

Ο τοξόσχημος συμπαγής ορεινός όγκος της με χαράδρες και απότομες 

πλαγιές, διατρέχει το νησί με κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ, δίνοντας στη 

Σαμοθράκη  την  ιδιομορφία  της.  Σχηματίζονται  ψηλές,  επιβλητικές 

κορυφές: το Φεγγάρι, η πιο ψηλή κορυφή με υψόμετρο 1611 μ., γνωστό 

στην αρχαιότητα ως Σάος ή Σαώκη, ο Προφήτης Ηλίας, η Αγία Σοφία και 

ο Άγιος Γεώργιος.
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Γεωλογικά  η  Σαμοθράκη  αποτελείται  κυρίως  από  γρανίτες  και 

μαρμαρυγιακούς σχιστόλιθους, όμως η ποικιλία των πετρωμάτων είναι 

μεγάλη και πολλά έχουν ηφαιστειογενή προέλευση. Τα πετρώματα του 

νησιού σε συνδυασμό με την μορφολογία του συγκρατούν τα νερά της 

βροχής  δημιουργώντας  πολυάριθμα  ρυάκια  και  μικρά  ποτάμια  όπου 

σχηματίζονται καταρράκτες και μικρές λιμνούλες, οι περίφημες ‘βάθρες’.

Τα  εδάφη στη  μεγαλύτερη  έκταση  του  νησιού  είναι  αβαθή,  άγονα  και 

γυμνά.  Τα  δένδρα  που  κυριαρχούν  είναι  οι  ελιές,  οι  βελανιδιές,  οι 

καστανιές,  τα  πλατάνια  και  τα  θαμνόδεντρα.  Η  αποψίλωση  εκτενών 

δρυοδασών  στο  παρελθόν  και  η  παρατεταμένη  υπερβόσκηση,  σε 

συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις του ανάγλυφου είχαν σαν αποτέλεσμα 

την απογύμνωση του εδάφους,  ακόμη και  στις  περιοχές που υπάρχει 

δενδροκάλυψη.  Μεγάλο  μέρος  αυτών  των  δασών  καλύπτεται  σήμερα 

από σκληρόφυλλους θαμνώνες (αείφυλλα πλατύφυλλα της μεσογειακής 

ζώνης  βλάστησης)  και  χορτολίβαδα.  Επάνω  από  τα  δασοόρια  η 

βλάστηση που καλύπτει το έδαφος αποτελείται από ενδημικά και σπάνια 

είδη και χαρακτηριστικούς οικοτόπους.

Επιπλέον,  η  βιολογική  δραστηριότητα  του  εδάφους  είναι  σχεδόν 

ανύπαρκτη,  καθόσον  τα  νεκρά  υλικά  (φύλλα,  καρποί,  κλαδιά) 

παρασύρονται με τις βροχές. Μόνον στη πεδινή και παράκτια ζώνη (κάτω 

από 200μ. υψόμετρο), όπου βρίσκονται και οι αγροτικές καλλιέργειες, τα 

εδάφη χαρακτηρίζονται ως μέτρια αβαθή. Τρία κύρια ρέματα στις βόρειες 

κλιτύες  της  περιοχής  σχηματίζουν  καταρράκτες  και  λιμνούλες.  Από 

γεωλογική άποψη η περιοχή ανήκει στη μάζα της Ροδόπης. 

Το κλίμα στο νησί της Σαμοθράκης είναι εύκρατο με δροσερά καλοκαίρια 

και ήπιους χειμώνες. Εξαίρεση αποτελούν οι ηπειρώτικες περιοχές του 

νησιού  οι  οποίες  έχουν  μεγάλο  υψόμετρο,  στις  οποίες  επικρατούν 

χαμηλότερες θερμοκρασίες με αρκετά συχνές χιονοπτώσεις το χειμώνα.

2.2.2 Εκτάσεις - Χρήσεις Γης

Το μεγαλύτερο μέρος της έκτασης του Δήμου Σαμοθράκης, σύμφωνα με 

τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, καλύπτεται από δασικές εκτάσεις και 

γεωργικές  περιοχές  (Πίνακας  2.2),  με  συνδυασμούς  θαμνώδους  και 
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ποώδους  βλάστησης.  Επίσης,  η  περιοχή  καλύπτεται  και  από 

βοσκοτόπους οι οποίοι αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη έκταση στο νησί 

(44 τ. χλμ.).

Σημαντικό  είναι  επίσης  να  σημειωθεί  ότι  σύμφωνα με  τα  στοιχειά  της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ  οι  τεχνητές  περιοχές  του  νησιού  είναι  μόνο  0.1  τ.  χλμ.  και 

αφορούν κυρίως την αστική ζώνη του νησιού . 

Πίνακας 2.2 Εκτάσεις Κατά τις Βασικές Κατηγορίες Χρήσεων Γης (2011)

Σύνολο 
Εκ
τά
σε
ω
ν

Γεωργικ
ή Γη

Δάση

Βοσκότοποι

Εκτάσεις 
με Νερά

Δρόμοι-
Οικισμοί

Άλλες 
ΕκτάσειςΔημοτικοί Ιδιωτικοί

τ. 

χλμ

.

180,5 45,7 77,2 17,0 27,0 0,3 0,1 13,3

% 100% 25,3% 42,8% 9,4% 15,0% 0,2% 0,1% 7,4%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Διάγραμμα 2.1 Εκτάσεις Δήμου Σαμοθράκης 
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Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

2.2.3 Φυσικοί πόροι

Το  νησί  είναι  καταπράσινο,  πνιγμένο  μέσα  σε  πυκνή  βλάστηση.  Τα 

δένδρα  που  κυριαρχούν  είναι  οι  ελιές,  οι  βελανιδιές,  οι  καστανιές,  τα 

σφενδάμια, τα θαμνόκεδρα και τα πλατάνια. Η Σαμοθράκη είναι ίσως το 

μόνο νησί στην Ελλάδα που έχει τόσο μεγάλα σε έκταση πλατανοδάση. 

Η πυκνή βλάστηση της Βόρειας  πλευράς του  νησιού που αποτελείται 

από δέντρα όπως είναι ο "Ίταμος" που οι Σαμοθρακίτες τον ονομάζουν 

"σταυρόξυλο", "Άρκανθο" (κάτσταρος) και την "Κελτίδα", δέντρα σπάνια 

όχι  μόνο  για  τον  Ελλαδικό  αλλά  και  στον  Μεσογειακό  χώρο  Πολλές 

βελανιδιές,  μεγάλα  πλατάνια,  καστανιές,  αγριελιές,  σκλήθρα,  μηλιές, 

αγριοαχλαδιές,  σφεντάμια,  κουκουδιές  κ.α  συμπληρώνουν  το  πράσινο 

τοπίο.

Οι  θαμνότοποι  με  αείφυλλα  σκληρόφυλλα  πλατύφυλλα  είδη 

καταλαμβάνουν την μεγαλύτερη έκταση του νησιού. Χαρακτηρίζονται από 

την  μεγάλη  πυκνότητα  των  θάμνων  στις  βόρειες  εκθέσεις  που  τους 

καθιστά  πολλές  φορές  αδιαπέραστους  σε  αντίθεση  με  την  αραιή 

εμφάνιση  των  θάμνων  στις  νότιες  εκθέσεις.  Κυριότερα  είδη  είναι  η 

κουμαριά  (Arbutus  unedo), το  φυλλίκι (Phillyrea  latifolia),  η  μυρτιά 

(Myrtus communis) κλπ.

Στο  νότιο  τμήμα συναντώνται  ελαιώνες  και  νοτιοδυτικά  είναι  ο  μικρός 

κάμπος  5,000  στρεμμάτων  περίπου  αγροτικής  γης.  Οι  θάμνοι  που 

καλύπτουν το νησί είναι τα σχίνα, οι τσικουδιές, οι κουμαριές, οι μυρτιές, 

οι  αγριογκορτσιές,  οι  αγριοτριανταφυλιές,  οι  αγριοκληματαριές,  τα 

σπαρτά  και  τα  ρείκια.  Τα  παραποτάμια  δάση  της  αποτελούνται  από 

πλατάνια  (Platanus  orientalis)  ενώ  στις  όχθες  τους  φυτρώνουν 

πικροδάφνες, φτέρες, λυγαριές και μέντες. Επίσης συναντώνται σπάνια 

είδη κάκτων, στο δρόμο από τα Αλώνια προς το Λάκκωμα.

Τα  εναπομείναντα  δρυοδάση  εμφανίζονται  στη  βορινή  πλευρά  και 

αποτελούν  ένα  δείγμα  των  εκτεταμένων  αιωνόβιων  βελανιδιών  που 

καταλάμβαναν  τη  μεγαλύτερη  έκταση  του  νησιού.  Κυριαρχούν τα είδη 

Quercus  frainetto,  Quercus  pubescens  και Quercus  dalechampii.  Η 
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βλάστηση  των  ρεμάτων  είναι  πλούσια  και  δημιουργεί  μια  ζώνη 

ξεχωριστού ενδιαφέροντος και φυσικής ομορφιάς για το νησί. Αιωνόβια 

δένδρα στηρίζουν με τις ρίζες τους τα βραχώδη πρανή των ρεμάτων και 

συγκρατούν τις πέτρες που μεταφέρουν οι ορμητικοί χείμαρροι. Πλάτανοι 

(Platanus orientalis), σκλήθρα (Alnus glutinosa) και καστανιές (Castanea 

sativa) δημιουργούν σημαντικά παρόχθια οικοσυστήματα.

Ιδιαίτερο οικολογικό και βοτανολογικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η ύπαρξη 

ειδών,  όπως  ο  Ίταμος  (Taxus  baccata)  που  σπάνια  εμφανίζεται  στα 

νησιά.  Επίσης, υπεραιωνόβιοι  θάμνοι  από Αγριοκυπάρισσα  (Juniperus 

excelsa)  και  Βουνοκυπάρισσα  (Juniperus  foetidissima  εμφανίζονται 

διάσπαρτοι  σε διάφορα υψόμετρα (100μ.  -  900μ.).  Στις  πλαγιές πάνω 

από τους Κήπους και στο νοτιοανατολικό απρόσιτο κομμάτι του νησιού 

κυριαρχούν τα μεγάλα κέδρα Juniperus excelsa, Jupinerus foetidissima. 

Το  νησί  βρίσκεται  πάνω  στους  διαδρόμους  αποδημίας  των  πουλιών, 

κοντά  στα  στενά  του  Βοσπόρου  το  ανατολικότερο  μεταναστευτικό 

διάδρομο της Ευρώπης.  Για το λόγο αυτό η Σαμοθράκη αποτελεί  την 

άνοιξη και το φθινόπωρο ένα σπουδαίο σταθμό για ξεκούραση και τροφή 

των αποδημητικών πτηνών. 

Οι  παράκτιες  περιοχές  του  νησιού  αποτελούν  σημαντικούς  σταθμούς 

ανάπαυσης και  διατροφής κατά την αποδημία μεγάλου αριθμού ειδών 

πουλιών. Εδώ συναντά κανείς τους μαυροπετρίτες  Falco eleonarae, τα 

μεταναστευτικά  και  σπάνια  γεράκια  που  φωλιάζουν  σε  αποικίες  στην 

νότια και άβατη μεριά του νησιού. Οι σπηλιές, καθώς και η αφθονία σε 

ψάρια με θαλάσσια είδη που ξεπερνούν τις 4.000, αποτελούν ένα από τα 

τελευταία καταφύγια της φώκιας monachus-monachus και της θαλάσσιας 

χελώνας caretta-caretta, κάτι που είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό.

Η αγροτική ζώνη αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο που προσελκύει πολλά 

ζώα για φώλιασμα και  για εύρεση τροφής.  Στις ανοικτές  εκτάσεις  των 

χωραφιών  κυνηγούν  τα  αρπακτικά  πουλιά  (χρυσαετός,  γεράκι)  του 

νησιού και  οι  λευκοπελαργοί  τρέφονται  με ασπόνδυλα και  ερπετά στα 

θερισμένα σιταροχώραφα στις  αρχές  του καλοκαιριού.  Στους ελαιώνες 

βρίσκουν καταφύγιο πολλά μικρόπουλα, ενώ η ηλικία των ελαιόδενδρων 

42



που μερικές φορές υπερβαίνει  τα 100 χρόνια, αναδεικνύει  την ιστορική 

και πολιτιστική αξία αυτών των τοπίων.

Τέλος,  απαντάται  και  εδώ  η  σπάνια  πλέον  ποικιλία  του  ελληνικού 

αίγαγρου (αγριοκάτσικο, αγρινό και αγρίμι), που είναι συγγενές είδος με 

το κρητικό κρι-κρι, καθώς και πολλά έντομα, λιβελούλες και δηλητηριώδη 

φίδια. Οι θαλάσσιοι βιότοποι του νησιού είναι από τους πιο πλούσιους και 

σημαντικούς στην Ελλάδα (όπως π.χ. ή περιοχή στη θέση Κατάρτι, ένα 

από τα πιο βαθιά σημεία στο Αιγαίο με βάθος 1.020 μέτρων).

Νερά και πηγές

Η Σαμοθράκη είναι πλούσια σε νερά που έρχονται από το όρος Σάος και 

κυλούν  ορμητικά  προς  τη  θάλασσα.  Πλήθος  πηγών,  οι  οποίες, 

κατεβαίνοντας  ακτινωτά  από  το  βουνό,  σχηματίζουν  κλιμακωτά 

καταρράκτες και τις περίφημες «βάθρες», δηλαδή φυσικές πισίνες μέσα 

στα  ανοιχτόχρωμα  βράχια.  Φημισμένες  είναι  οι  βάθρες  του  ποταμού 

Τσιβδογιάννη, κοντά στα Θερμά, από όπου ξεκινά και η ανάβαση στο 

όρος Φεγγάρι.

Τα μικρά και μεγάλα ρυάκια σχηματίζουν επίσης πολλούς καταρράκτες. 

Το  μεγαλύτερο  ρέμα  του  νησιού  είναι  ο  "Φονιάς"  με  ψηλότερο 

καταρράκτη του την "Κλείδωση" ύψους 35 μέτρων. Άλλοι καταρράκτες 

είναι:  της "Κακιάς Πλάκας",  της "Καρυάς"  κ.α.  Όμορφους καταρράκτες 

προσφέρουν ακόμη και τα ρυάκια του Ξηροποτάμου, του Καραγιαννάκη, 

ο  Κρεμαστός,  το  Γυάλι,  ο  Άγκιστρος,  της  Πλατιάς  και  του  Αράπη.  Οι 

θερμές θειούχες ιαματικές πηγές, κατακλύζονταν για λουτροθεραπεία τα 

καλοκαίρια  απ'  τα  βυζαντινά  τουλάχιστον  χρόνια  και  βρίσκονται  στο 

βόρειο μέρος του νησιού στο χωριό Θέρμα.

Κατά μήκος της βόρειας ακτής αλλά και της νότιας σχηματίζονται πολλοί 

παράκτιοι εποχιακοί υγρότοποι, πολύτιμοι σταθμοί για την μετανάστευση 

πουλιών  όπως  οι  πελαργοί  Coconia  ciconia,  σταχτοτσικνιάδες  Ardea 

cinerea,  καλαμοκανάδες  Himantopus  himantopus,  στρειδοφάγοι 

Haematopus ostralegus και  πολλά άλλα είδη.  Εδώ τα  μεταναστευτικά 

πουλιά σταματούν σε μικρές ομάδες για να ξεκουραστούν και να τραφούν 

πριν  συνεχίσουν  το  ταξίδι  τους.  Το  χειμώνα  οι  μικροί  υγρότοποι 

φιλοξενούν  νερόκοτες,  φαλαρίδες,  αφρόπαπιες,  βουτόπαπιες  και 
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βουβόκυκνους.  Γύρω  από  το  νερό  συγκεντρώνονται  λιβελλούλες, 

νεροχελώνες και ζάμπες.

Ο  πιο  χαρακτηριστικός  τέτοιος  υγρότοπος  είναι  η Βδελολίμνη που 

σχηματίζεται στις εκβολές του Φονιά. Είναι μια ρηχή λίμνη δίπλα στην 

θάλασσα  που  καλύπτεται  στο  μεγαλύτερο  μέρος  της  από  δάσος 

σκλήθρου Alnus glutinosa, είδος που σπάνια βρίσκει  κανείς στα νησιά 

του Αιγαίου. 

Το νησί χαρακτηρίζεται  και για την αφθονία των επιφανειακών υδάτων 

που το χειμώνα κατεβαίνουν ορμητικά από τα χειμαρρικά ρέματα προς τη 

θάλασσα,  ενώ το καλοκαίρι  κατεβαίνουν ήπια,  δημιουργώντας  μικρούς 

και μεγάλους καταρράκτες στα απότομα σημεία των κοιτών που χύνονται 

σε  μικρές  και  μεγάλες  λίμνες  που  σχηματίζονται  στις  πολυάριθμες 

λεκάνες  των  κοιτών.  Η  συνολική  έκταση  που  καταλαμβάνουν  τα 

επιφανειακά νερά ανέρχεται στο 2,8% της συνολικής έκτασης του νησιού.

Ακτές

Οι ακτές της Σαμοθράκης είναι ολοκάθαρες, δαντελωτές, σκεπασμένες με 

λευκό  «βότσαλο».  Στη  νότια  πλευρά  του  νησιού  κοντά  στο  Λάκκωμα 

βρίσκεται η Παχιά Άμμος, μια πανέμορφη παραλία σκεπασμένη με άμμο. 

Στη συνέχεια συναντάται ο Βάτος με τα πλατάνια και κρύα νερά και το 

Κρεμαστό με τον καταρράκτη.  Η βόρειο ανατολική πλευρά του νησιού 

καταλήγει στην μοναδική παραλία των Κήπων. 

Περιοχή NATURA

Στο νησί της Σαμοθράκης έχει οριοθετηθεί περιοχή, με κωδικό «ΦΕΓΓΑΡΙ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ – SPA : GR 1110004 » του δικτύου NATURA 2000, η 

οποία περιλαμβάνει τον κεντρικό ορεινό όγκο του.

Επίσης  με  κωδικό    «ΠΑΡΑΚΤΙΑ  ΖΩΝΗ-  SPA:   GR1110012» 

επεκτάθηκε στην παραθαλάσσια και θαλάσσια βορειοανατολική περιοχή.

Μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  εκπονηθεί  διαχειριστική  μελέτη  της  περιοχής 

ΝΑΤURA που  αποτελεί  βασική  προϋπόθεση  όπως  και  φορέας 

διαχείρισης για την εφαρμογή της.
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2.2.4 Υποδομές

Οικιστική διάρθρωση

Ο πληθυσμός του νησιού κατανέμεται  σε  πολλούς μικρούς οικισμούς. 

Βασικοί οικισμοί – που συγκεντρώνουν το 60% των κατοίκων του νησιού 

– είναι η Χώρα, ορεινός παραδοσιακός οικισμός, έδρα του Δήμου και των 

δημοσίων υπηρεσιών και  η  Καμαριώτισσα,  λιμάνι  του  νησιού  και  κατ’ 

επέκταση εμπορικό και τουριστικό κέντρο. Εκτός των δύο παραπάνω, έξι 

τουριστικοί  οικισμοί  τοποθετούνται  στη βόρεια παραλιακή ζώνη με πιο 

γνωστούς  τα  Θέρμα  και  την  Παλαιάπολη,  οκτώ  αγροτικοί  οικισμοί 

τοποθετούνται  στην  καλλιεργούμενη  ΝΔ  περιοχή  του  νησιού  και  δύο 

αγροτικοί  της οικισμοί  στην Ανατολική  αγροτική  περιοχή (Άνω Μεριά). 

Οικισμοί με σχέδιο πόλης είναι οι: Σαμοθράκη (Χώρα), Καμαριώτισσα και 

Θέρμα. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το σύγχρονο οικιστικό περιβάλλον του 

νησιού δεν προσαρμόζεται – της περισσότερες περιπτώσεις – ούτε της 

ιδιαιτερότητες  της  φύσης ούτε  της  ανάγκες  της  αυξημένης  τουριστικής 

κίνησης κατά της θερινούς μήνες. 

Οδικό δίκτυο

Το οδικό  δίκτυο καλύπτει 90 χιλιόμετρα ασφαλτοστρωμένου δρόμου που 

ενώνει 13 διάσπαρτους οικισμούς και παραλίες.

Ωστόσο  πέραν  της  συντήρησης  του  υπάρχοντος  δικτύου  λόγω 

παλαιότητας  και  συχνών  και  φθορών  απαιτούνται  νέοι  συνδετήριοι 

δρόμοι  για  την  αποσυμφόρηση  του  οικισμού  της  Καμαριώτισσας  που 

επιβαρύνεται κυκλοφοριακά από  το λιμάνι, για την σύνδεση του οικισμού 

Χώρας με τα Αλώνια  όσο και αποκατάσταση και βελτίωση εσωτερικού 

οδικού  δικτύου  οικισμών  λόγω  παλαιότητας  και  συχνών  βλαβών  του 

δικτύου  ύδρευσης,  απαιτεί  συντήρηση  και  αποκατάσταση 

(τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις κ.λ.π.)

Οι  αγροτικοί  και  δασικοί  δρόμοι  οι  οποίοι  δεν  έχουν  καταμετρηθεί  σε 

χιλιόμετρα   είναι  εξαπλωμένοι  σε  όλο  το  νησί,  αποτελούν  ένα  πολύ 

μεγάλο  δίκτυο  με  πολλά  τεχνικά  προβλήματα  (γεφύρια,  χαντάκια, 

αποστραγγιστικά  κ.λ.π.)  και  λόγω  των  έντονων  καιρικών  φαινομένων 
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αποτέλεσμα  του  γεωμορφολογίας  και  του  μικροκλίματος  του  νησιού 

απαιτούν κάθε χρόνο εργασίες  αποκατάστασης και  συντηρήσεις  όπως 

διανοίξεις, καθαρισμούς  κ.ά.

Πολιτική προστασία

Όπως  προαναφέρθηκε  αποτέλεσμα  του  μικροκλίματος  και  της 

γεωμορφολογίας του νησιού είναι τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές 

χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις) που απαιτούν αυξημένα μέτρα πολιτικής 

προστασίας για την ασφάλεια των κατοίκων και πρόσθετο μηχανολογικό 

εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Αλλά και κατά τους θερινούς μήνες 

οι  ανάγκες  πυρασφάλειας  και  πυροπροστασίας  των  δασικών  και 

ευαίσθητων περιοχών είναι μεγάλες, επιπλέον φαινόμενα όπως η άναρχη 

κατασκήνωση,  η  ύπαρξη  παραγόντων  που  υποβαθμίζουν 

περιβαλλοντικά  του  νησί  (υπερβόσκηση,  υπερξύλευση)  επιτείνουν  τις 

συνέπειες των καιρικών φαινομένων με συχνά καταστροφικές συνέπειες 

και απαιτούν πρόσθετα  μέτρα πολιτικής προστασίας.     

Δίκτυα  ύδρευσης,  άρδευσης,  αποχέτευσης  και  διαχείρισης 
απορριμμάτων 

Το δίκτυο ύδρευσης καλύπτει όλους της οικισμούς του νησιού αλλά και τα 

κτίρια εκτός οικισμών, τα δημοτικά camping  και τις άλλες παραγωγικές 

δραστηριότητες  που αναπτύσσονται  σε όλη την έκταση του νησιού. Η 

υδροδότηση  γίνεται  από  17  πηγές  κυρίως  με  φυσική  ροή  και  τρεις 

γεωτρήσεις, επίσης για όλες τις πήγες ύδρευσης  θα πρέπει άμεσα να 

εξασφαλιστούν οι άδειες χρήσης ύδατος.

 Λόγω της διασποράς του δικτύου ύδρευσης και της έλλειψης χωροταξικό 

σχεδιασμού  παρατηρούνται   προβλήματα  στην  επάρκεια  του  νερού 

κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες που αυξάνονται οι ανάγκες ύδρευσης 

λόγω της αύξησης του πληθυσμού (τουριστική σεζόν). Για την οριστική 

αντιμετώπιση απαιτείται η κατασκευή έργων επέκτασης και βελτίωσης σε 

όλο το υδρευτικό δίκτυο του νησιού. Επίσης επειδή το δίκτυο ύδρευσης 

είναι  παλιό  απαιτούνται  επεμβάσεις  αποκατάστασης  και  συντήρησης 

κάθε έτος.

Τα υδραγωγεία στο σύνολό τους είναι παλιά και χρήζουν συντήρηση ή 

και σε ορισμένες περιπτώσεις ολική αντικατάσταση.
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Όσον  αφορά  την  άρδευση,  έχει  προκύψει  ένα  ιδιόμορφο  καθεστώς 

καθώς όταν κατασκευάστηκαν οι  αρδευτικές γεωτρήσεις  στο νησί  από 

την αρμόδια υπηρεσία εγγείων βελτιώσεων της οικείας Νομαρχίας δεν 

δημιουργήθηκε  φορέας  διαχείρισης  (ΤΟΕΒ).  Την  διαχείριση  των 

γεωτρήσεων  ανέλαβε  ο  Αγροτικός  Συνεταιρισμός  Σαμοθράκης,  αλλά 

επειδή υπήρχαν προβλήματα ως προς την συντήρηση των γεωτρήσεων, 

ο Δήμος Σαμοθράκης ανέλαβε την διαχείριση αυτών. 

Σήμερα για την έκδοση αδειών χρήσης νερού των εν λόγω γεωτρήσεων 

άρδευσης απαιτείται διευθέτηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αυτών και 

στην  συνέχεια  ο  σχεδιασμός  ορθολογικού  τρόπου  διαχείρισης  και 

ανταποδοτικής  λειτουργίας  τους  καθώς  ο  μέχρι  σήμερα  τρόπος  δεν 

εξασφαλίζει  την ανταποδοτικότητα εσόδων- εξόδων.

Όλοι  οι  οικισμοί  εξυπηρετούνται  από  σηπτικούς  βόθρους.  Δίκτυο 

αποχέτευσης-  ακαθάρτων  υπάρχει  μόνο  σε  τμήματα  της  Χώρας,  του 

Λακκώματος  αλλά δεν υπάρχει αποδέκτης. 

Σε ότι  αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων,  ο Δήμος διαθέτει  τρία 

απορριμματοφόρα αυτοκίνητα και απασχολεί δύο μόνιμους οδηγούς και 

τέσσερις μόνιμους εργάτες καθαριότητας. Τους καλοκαιρινούς μήνες που 

ο όγκος των απορριμμάτων αυξάνεται είναι απαραίτητη η πρόσληψη με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τουλάχιστον ενός 

οδηγού απορριμματοφόρου, δύο εργατών και  ενός οδηγός φορτηγού για 

την μεταφορά των κοντέινερ.

 Ο  προβλεπόμενος  από  τον  Περιφερειακό  Σχεδιασμό  Ανατολικής 

Μακεδονίας  –  Θράκης  τρόπος  διαχείρισης  απορριμμάτων  για  τη 

Σαμοθράκη  είναι  η  λειτουργία  Χώρου  Συλλογής  και  Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων (σίμικτων  και  ανακυκλώσιμων),  τα  οποία  μεταφέρονται 

ακτοπλοϊκά  με  κοντέινερ  σε  άλλους  χώρους  της  Περιφέρειας.  Το 

μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι το υψηλό κόστος (ναύλα, πλοίου, 

καύσιμα κ.λ.π.) της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νήσου. 

Στα  πλαίσια  του  Περιφερειακού  Σχεδιασμού  επίσης  προβλέπεται  ως 

συμπληρωματική υποδομή (λόγω νησιωτικού χαρακτήρα του δήμου) για 

την διαχείριση των απορριμμάτων,  η κατασκευή και λειτουργία Χώρου 

Υγειονομικής  Ταφής  Υπολειμμάτων  (ΧΥΤΥ).  Στο  χώρο  Υγειονομικής 
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Ταφής  Υπολειμμάτων  θα  οδηγούνται  τα  απορρίμματα,  αφού 

προηγουμένως έχουν αφαιρεθεί όλα όσα μπορούν να ανακυκλωθούν και 

να αξιοποιηθούν με οποιοδήποτε τρόπο.

Επίσης απαιτούνται συμπληρωματικές ενέργειες για την ολοκλήρωση της 

διαχείρισης  απορριμμάτων  όπως  διαχείριση  οργανικών  (κομπόστ)  και 

λοιπών φυτικών υπολυμάτων (κλαδιά) κ.λ.π.

Δίκτυο Ηλεκτροδότησης

Για την ηλεκτροδότηση των οικισμών της, η Σαμοθράκη συνδέεται με το 

εθνικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ με υποθαλάσσιο 

καλώδιο  που  καταλήγει  στην  Αλεξανδρούπολη.  Επίσης  τα  τελευταία 

χρόνια έχουν τοποθετηθεί φωτοβολταϊκά πάρκα από ιδιώτες και υπάρχει 

ενδιαφέρον  για  την  αξιοποίηση  και  άλλων  μορφών  ενέργειας  (μικρές 

ανεμογεννήτριες).  Με  την  αξιοποίηση  των    προαναφερόμενων  η 

Σαμοθράκη,  εύκολα  μπορεί  να  αποκτήσει  ενεργειακή  αυτονομία,  ενώ 

παράλληλα ο Δήμος Σαμοθράκης  θα εξασφαλίζει έσοδα.

Όσον αφορά το δίκτυο εξωτερικού φωτισμού (οδοποιίας, πλατειών και 

λοιπών  κοινοχρήστων  χώρων)  επειδή  η  δραστηριότητα  που 

αναπτύσσεται στο νησί είναι διάσπαρτη όπως και οι οικισμοί, το  δίκτυο 

είναι εκτεταμένο με αποτέλεσμα το κόστος ηλεκτροδότησης να αποτελεί 

σημαντική  δαπάνη  για  το  δήμο  όπως  και  συχνές  αντικαταστάσεις 

λαμπών.  Η  σταδιακή  αντικατάσταση  του  δικτύου  με  λάμπες 

εξοικονόμησης θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

Γεωθερμία και ιαματικές πηγές

Στην περιοχή Θέρμα στο βόρειο τμήμα του νησιού υπάρχουν 

αναβλύσεις θερμομεταλλικών νερών. Οι  πηγές αυτές με κυριότερη τα 

Ψαρόθερμα, περιέχουν νερά χλωριούχα ή χλωρονατριούχα και η ύπαρξή 

της οφείλεται στην ύπαρξη θερμικής εστίας στην ευρύτερη περιοχή των 

πηγών. Οι ιαματικές πηγές, γνωστές από την αρχαιότητα για τη μεγάλη 

της θεραπευτική αξία, αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη 

του νησιού.  

Η ιαματική πηγή Ψαρόθερμα Σαμοθράκης είναι χαρακτηρισμένη  ως 

τοπικής σημασίας  με τις διατάξεις του Ν. 4086/1960  και η χρήση της έχει 
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παραχωθεί από τον ΕΟΤ στο Δήμο Σαμοθράκης για σαράντα (40) έτη 

από την έναρξη ισχύος του Ν. 4049/2012. Η εκμετάλλευση της εν λόγω 

πηγής  γίνεται από το Δημοτικό Υδροθεραπευτήριο στα πλαίσια της 

Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης.

Ενέργειες για την άδεια λειτουργίας υδροθεραπευτηρίου και την εκ νέου 

αναγνώριση της ιαματικής πηγής με το νέο καθεστώς θα πρέπει να 

γίνουν άμεσα.

Επισημαίνεται  ότι  το  γεωθερμικό  δυναμικό  του  νησιού  αποτελεί 

σημαντικό  ενεργειακό  πόρο  προς   αξιοποίηση,  αναμένεται  από  την 

κεντρική  κυβέρνηση η  ανατεθεί  η  εκπόνηση της  μελέτης  γεωθερμικού 

πεδίου  της  Σαμοθράκης,  απαραίτητη  προϋπόθεση για  την  αξιοποίησή 

του.

Οι  κάθετες  υπηρεσίες  του  Δήμου  Σαμοθράκης  στο  θεματικό  τομέα 

«Προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής» 

είναι : 

Το  Αυτοτελές  Τμήμα  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Περιβάλλοντος  και 
Ποιότητας Ζωής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:

α) Γραφείο Τεχνικών Έργων

β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

γ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης

δ) Γραφείο Περιβάλλοντος Καθαριότητας,  Πρασίνου και  Πολιτικής 
Προστασίας

Το Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας 

Ζωής είναι αρμόδιο για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε 

είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και 

άριστη από επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής

τους. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την εξασφάλιση 

βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των 

δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο 

εγκαταστάσεων και την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών 

κυρίως στον τομέα των μεταφορών, για την προστασία
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και αναβάθμιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκομιδής και της μεταφοράς 

των απορριμμάτων, την χωριστή αποκομιδή και μεταφορά των 

ανακυκλώσιμων υλικών και την εξασφάλιση της καθαριότητας

των κοινοχρήστων χώρων. Το Τμήμα έχει επίσης την αρμοδιότητα της 

Πολιτικής Προστασίας στο επίπεδο του Δήμου καθώς και τη συντήρηση 

των χώρων πρασίνου, τη λειτουργία των κοιμητηρίων, των σφαγείων

και την ενεργειακή διαχείριση κινητών και ακινήτων. Οι συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, 

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους ενοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής είναι οι εξής:

(α) Αρμοδιότητες Γραφείου Τεχνικών Έργων

1) Συνεργάζεται με το Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων δράσης του 

Δήμου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαμβάνουν 

ειδικότερα, σύμφωνα με το εύρος της δικαιοδοσίας των

δήμων: 

(α) συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση 

υφιστάμενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόμβων και 

διαβάσεων κ.λπ.) 

(β) κτιριακά έργα (κατασκευή. συντήρηση, επισκευή, διακόσμηση και 

εξοπλισμός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων)

(γ) έργα διαμόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσμού των κοινοχρήστων 

χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδρομοι, πλατείες, παιδικές χαρές, 

τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και 

μνημεία, κοιμητήρια κλπ)

(δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα

2) Διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η 

ποιότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθώς και η ποιότητα 

των προϊόντων τσιμέντου.

3) Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την 

υλοποίηση των έργων του Γραφείου (εκπόνηση με προσωπικό του 
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Γραφείου ή με ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των 

μελετών. 

4) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε 

έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισμό ανθρώπινο δυναμικό κλπ 

και εισηγείται την μεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου (με αυτεπιστασία

ή με ανάθεση σε τρίτους).

5) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Γραφείου που εκτελούνται με 

αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του 

Δήμου. 

6) Συνεργάζεται με τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των 

διαδικασιών ανάθεσης των μελετών και της εκτέλεσης των έργων σε 

τρίτους. 

7) Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Γραφείου που ανατίθενται σε 

τρίτους. Διενεργεί επιμετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις 

εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.

8) Μεριμνά για  τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται 

από τρίτους. 

9) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την αξιοποίηση των μηχανημάτων 

και γενικά του τεχνικού εξοπλισμού που χρησιμοποιεί το Γραφείο.

10) Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αμέσου επέμβασης σε 

περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράμματος.

11) Τηρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί 

(αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση 

τεχνικού εξοπλισμού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία 

μελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά

στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Γραφείου 

12) Ενημερώνει το Γραφείο Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.

13) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα και 

τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 

αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κλπ).

(β) Αρμοδιότητες Γραφείου Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και  

Συγκοινωνιών

9) Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:
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(α) Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του 

Δήμου, καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, 

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.

(β) Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής 

σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του 

Δήμου. 

 (γ) Στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών 

πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονομασίας οδών και 

πλατειών, αρίθμησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και 

διερχομένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).

(δ) Στην εκτέλεση εργασιών απομάκρυνσης παράνομων διαφημιστικών 

πινακίδων. 

(ε) Στην εκτέλεση εργασιών σήμανσης και διαγράμμισης οδών, καθώς και 

τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια 

της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

(στ) Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.

Για τα ανωτέρω έργα οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι ανάλογες με 

εκείνες του Γραφείου Τεχνικών Έργων.

(Αρμοδιότητες σε θέματα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας)

10) Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών 

συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθμιση σχετικών θεμάτων. Στο πλαίσιο 

αυτό: 

(α) Μεριμνά για την άσκηση, με δυνατότητα επιβολής κομίστρου, 

συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της μετακίνησης των 

κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από 

υφιστάμενη γραμμή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να 

γίνεται είτε με ιδιόκτητα μέσα, είτε με τη χρήση μισθωμένων μέσων και 

υπηρεσιών.

(β) Μεριμνά για τη διενέργεια μεταφορών για τη μετακίνηση κατοίκων 

που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένοι, 

παιδιά), είναι εργαζόμενοι στο Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, ή είναι

μαθητές που μετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
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(γ) Καθορίζει τις αστικές γραμμές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, 

τη διαδρομή, τις στάσεις και το τέρμα των αντίστοιχων γραμμών.

(δ) Εισηγείται τον καθορισμό κομίστρων των αστικών φορέων παροχής 

συγκοινωνιακού έργου. 

(ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων 

αναμονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραμμών.

(στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, 

από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους.

11) Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της 

κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τον καθορισμό 

πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.

(β) Μεριμνά για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων,

(γ) Ρυθμίζει τα θέματα στάθμευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη 

δημιουργία χώρων στάθμευσης τροχοφόρων και με δυνατότητα 

μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

(δ) Λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους 

κοινοχρήστους χώρους,

(ε) Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, 

αρίθμηση κτισμάτων κλπ. 

(στ) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών.

(ζ) Απαγορεύει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένους 

χώρους. 

(η) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυρομένων δικύκλων, 

μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν 

υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.

(θ) Καθορίζει το εξωτερικού χρώματος των ΤΑΞΙ.

12) Μεριμνά και λαμβάνει μέτρα για την προστασία της ζωής και της 

περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυμονούν 

κινδύνους. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Ελέγχει τη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,

(β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και 

εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
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(γ) Λαμβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από 

επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, 

και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται.

(Αρμοδιότητες σε θέματα εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων)

13) Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και 

στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών 

τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας.

14) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας 

φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων 

ανυψωτικών μηχανημάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους. 

15) Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας 

στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και 

ταπητοκαθαριστηρίων.

16) Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελμάτων στον 

τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος τεχνιτών επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

(β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα 

επιβατών και εμπορευμάτων. 

(γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυμναστών, 

καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών 

αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

(δ) Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και λοιπών 

συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλε−

κτρολογικούς ελέγχους.

(ε) Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής 

αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και 

παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.

(στ) Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και 

επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστημάτων περιορισμού 

ταχυτήτων.
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(ζ) Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόμενων 

οχημάτων. 

(γ) Αρμοδιότητες Γραφείου Ύδρευσης – Αποχέτευσης

1) Μεριμνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των 

υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων και 

των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακαθάρτου νερού 

(γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, υδατοδεξαμενές, δίκτυο

αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισμός κλπ).

2) Προγραμματίζει, εισηγείται, σχεδιάζει και μεριμνά για την κατασκευάζει 

έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού. 

3) Μεριμνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους 

υδρομετρητές και ενημερώνει σχετικά τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την 

είσπραξη του αντιτίμου των καταναλώσεων.

(δ) Αρμοδιότητες Γραφείου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας Πρασίνου και  

Πολιτικής Προστασίας 

1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή 

πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.

2) Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και 

την καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.

3) Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων που αφορούν τις 

προστατευόμενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε 

συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

4) Μεριμνά για τη δημιουργία και καλή λειτουργία μηχανισμών και 

συστημάτων για την αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο 

πλαίσιο αυτό μεριμνά για: 

(α) την διαχείριση, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό που 

καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο 

προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης 

και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών

εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
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(β) την αποκατάσταση υφισταμένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε 

συνεργασία με τον τομέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής 

υπηρεσίας.

(γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και 

βιολογικού καθαρισμού, σε συνεργασία με την Δημοτική Επιχείρηση 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

5) Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων περιβαλλοντικής 

προστασίας, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις 

ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.

(β) Τον καθορισμό των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και την 

παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.

(γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.

(δ) Την παροχή γνώμης για τον καθορισμό βιομηχανικών και 

Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη μελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία 

με την υπηρεσία Πολεοδομίας.

(ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (π.χ. του προγράμματος Καθαρές 

Ακτές – Καθαρές Θάλασσες).

(στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία 

των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό 

μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς 

και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων 

χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε 

απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη 

συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον 

αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος 

τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.

6) Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή 

συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων 

στην περιοχή του Δήμου (συστήματα και προγράμματα ανακύκλωσης). 

7) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της 

αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
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8) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα 

Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και τα Γραφεία του (τήρηση 

πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέματα 

προσωπικού κλπ).

9) Το Γραφείο έχει επίσης ως αντικείμενο την προώθηση της 

εξοικονόμησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του 

Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων μορφών 

ενέργειας. 

Στο πλαίσιο αυτό:

(α) Μεριμνά για τη μελέτη και σταδιακή εφαρμογή συστήματος 

ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της Πολιτείας, 

έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηματική και συνεχής βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων 

απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προμήθειες του Δήμου, 

σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις της Πολιτείας.

(γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων μείωσης της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου,  καθώς και των δικτύων 

ηλεκτροφωτισμού των δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται 

από την Πολιτεία.

(δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας και την 

χρησιμοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχημάτων από το Δήμο.

(Αρμοδιότητες πολιτικής προστασίας)

17) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας 

της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού 

και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και 

δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού

σχεδιασμού.

18) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής 

προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στην περιοχή του 

Δήμου. 
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19) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου 

δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου.

20) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες 

για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, συμμετέχει στην 

οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις

για την αποκατάσταση των δασών.

 (Αρμοδιότητες διαχείρισης Κοιμητηρίων)

13) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς 

λειτουργίας του Δήμου.

14) Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης 

νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδειες ταφής και αποτέφρωσης 

νεκρών.

15) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής 

των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων.

16) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές 

δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιμητηρίων και 

συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση 

των εισπραττομένων ποσών.

17) Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων 

των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και 

των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

(Αρμοδιότητες διαχείρισης δημοτικών σφαγείων)

18) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας 

του Δήμου. 

19) Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα 

δημοτικά σφαγεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

20) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής 

των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
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21) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές 

δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και 

συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση 

των εισπραττομένων ποσών.

22) Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και 

για τη συντήρηση των κάθε είδους υποδομών και τεχνικών 

εγκαταστάσεων των σφαγείων. 

(Αρμοδιότητες σχεδιασμού και εποπτεία καθαριότητας)

1) Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του συστήματος συλλογής και 

μεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόμενης άδειας 

συλλογής και μεταφοράς.

2) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστημάτων και 

μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκομιδής και 

μεταφοράς των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών και της

καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.

3) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες 

ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω 

λειτουργιών (οχήματα, τεχνικά μέσα, κάδοι κλπ).

4) Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των 

λειτουργιών της καθαριότητας και διαμορφώνει και παρακολουθεί 

σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.

5) Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των 

εργασιών καθαριότητας (αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων 

υλικών, οδοκαθαρισμός, ειδικά συνεργεία κ.λπ.).

6) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και 

στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα 

αναγκών ανθρώπινου δυναμικού.

7) Προσδιορίζει τα σημεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων 

απορριμμάτων και κάδων ανακύκλωσης. 

8) Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας 

των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των 

σχετικών εργασιών.
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9) Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης 

του προσωπικού του Γραφείου.

(Αρμοδιότητες αποκομιδής απορριμμάτων) 

10) Συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκομιδή των αστικών 

απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων υλικών και την μεταφορά τους 

στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.

11) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της 

αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και των ανακυκλούμενων 

υλικών και την μεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια 

επεξεργασίας τους.

12) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή 

κατάσταση των οχημάτων και τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα 

συνεργεία καθαριότητας του Γραφείου.

13) Μεριμνά για το πλύσιμο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των 

κάδων και των απορριμματοδοχείων συγκέντρωσης των απορριμμάτων 

και των ανακυκλούμενων υλικών.

14) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του 

καθαρισμού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου 

και της συγκέντρωσης των απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης. 

15) Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες όπως 

η περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες 

αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ. 

(Αρμοδιότητες διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων)

16) Διαχειρίζεται το στόλο των οχημάτων του Δήμου απορριμματοφόρα, 

διάφορα αυτοκινούμενα μηχανήματα, φορτηγά και επιβατηγά οχήματα) 

μεριμνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον 

εφοδιασμό με όλα τα σχετικά με την κίνηση έγγραφα.

17) Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχημάτων και μεριμνά για την 

αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχημάτων.

18) Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης 

των κάθε είδους οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

19) Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή 

των οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.
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20) Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που 

είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των 

οχημάτων και κινητών μηχανημάτων του Δήμου.

(Αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου)

21) Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες 

ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται 

για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της 

συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου

(τεχνικά μέσα, εργαλεία, λιπάσματα, φάρμακα κλπ).

22) Διαμορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη

διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου (φυτεύσεις, 

λίπανση, πότισμα, κλάδεμα κλπ).

23) Διαμορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα 

συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και 

κηποτεχνίας.

24) Διενεργεί με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της 

συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.

25) Μεριμνά για τον σωστό χειρισμό και την διατήρηση σε καλή 

κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν τα συνεργεία του 

Τμήματος.

26) Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσμηση των χώρων 

των κοιμητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και 

των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα Δυνατότητες

• Σημαντική  απόσταση  και  ανεπαρκείς 

συνδέσεις με την υπόλοιπη Ελλάδα. 

• Η  διαρκής  αύξηση  του  παραγόμενου 

όγκου  απορριμμάτων  ιδιαίτερα  τους 

καλοκαιρινούς μήνες και το μεγάλο κόστος 

μεταφοράς απορριμμάτων εκτός νησιού

• Έλλειμμα  περιβαλλοντολογικής 

• Εξασφάλιση δημόσιων χώρων (πλατείες, 

πάρκα πεζόδρομοι κ.α.). 

• Υλοποίηση πολεοδομικών μελετών 

• Ύπαρξη  μελετών  δημιουργίας  μονάδων 

επεξεργασίας λυμάτων.

• Συνεισφορά  και  ενεργοποίηση  των 
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συνείδησης  στη  συμπεριφορά  των 

δημοτών.

• Μικρό  ποσοστό  κάλυψης  αποχετευτικών 

αναγκών.

• Ελλείψεις δικτύων όμβριων υδάτων.

• Προβλήματα  παλαιότητας  του  δικτύου 

ύδρευσης.

• Ανεπάρκεια  υδρευτικών  και  αρδευτικών 

δικτύων.

• Επιβάρυνση  των  ευαίσθητων 

περιβαλλοντικά  περιοχών  από  την 

ανάπτυξη  διαφόρων  ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων.

• Αυξημένες ανάγκες πολιτικής προστασίας

κατοίκων  για  τη  βελτίωση  της 

καθαριότητας του Δήμου.

• Υλοποίηση  έργων  αναπλάσεων, 

ανακατασκευών και επεμβάσεων αστικού 

σχεδιασμού στο δήμο Σαμοθράκης.

• Περιβαλλοντική  προστασία  και  βιώσιμη 

ανάπτυξη  ευαίσθητων  περιβαλλοντικών 

περιοχών.

• Ευαισθητοποίηση  των  κατοίκων  για  τη 

προστασία των δασών.

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί Ευκαιρίες

• Περιβαλλοντική  υποβάθμιση  από  την 

υπερβόσκηση  και  την  υπερξύλωση  των 

δασών.

• Επιβάρυνση του υδροφόρου ορίζοντα από 

υγρά απόβλητα με βλαβερές συνέπειες για 

το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

• Έλλειψη  περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης των κατοίκων.

• Υποβάθμιση  του  τοπίου  και  μείωση  της 

ελκυστικότητας του Δήμου.

• Επιβάρυνση  των  ευαίσθητων 

περιβαλλοντικών περιοχών.

• Προώθηση  του  σχεδιασμού  όλου  του 

Δήμου.

• Χρηματοδότηση  της  υλοποίησης 

βελτιωτικών έργων στο οδόστρωμα.

• Χρηματοδότηση  πολεοδομικών  μελετών 

που  προβλέπονται  από  την  ελληνική 

νομοθεσία.

• Χρηματοδότηση  έργων  διαχείρισης 

λυμάτων  και  κατασκευής  σύγχρονων 

δικτύων  αποχέτευσης  και  βιολογικών 

καθαρισμών, από το ΕΣΠΑ.

• Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ έργων και 

καινοτόμων  δράσεων  για  την 

ολοκληρωμένη  διαχείριση  των 

απορριμμάτων.
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• Ενημέρωση  και  ευαισθητοποίηση  των 

κατοίκων  για  τη  οικολογική  αξία  και 

σημασία  των  ευαίσθητων 

περιβαλλοντικών  περιοχών  για  την 

γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Προστασία, διαχείριση και ανάδειξη φυσικών πόρων

• Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

• Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση πολιτών

• Προστασία της δημόσιας υγείας

• Βελτίωση- επέκταση – συντήρηση δικτύων ύδρευσης- άρδευσης

• Κατασκευή βιολογικών καθαρισμών

• Σύγχρονη και ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση απορριμμάτων

• Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός

• Αποκατάσταση και ανάδειξη υποβαθμισμένων περιοχών

• Ολοκληρωμένα σχέδια ανάπλασης οικισμών

• Βελτίωση και ενεργειακή αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου φωτισμού

• Βελτίωση αγροτικού και δημοτικού δικτύου του Δήμου

• Βελτίωση των συγκοινωνιακών συνδέσεων, υποδομών και της συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης 

• Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας

• Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

• Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας
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2.3 Η περιοχή του Δήμου και οι Κάθετες Υπηρεσίες στο Θεματικό 
Τομέα  «Ενίσχυση  της  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  των 
Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού»

2.3.1 Δημογραφική Εικόνα του Δήμου 

Ο  συνολικός  πληθυσμός  του  δήμου  Σαμοθράκης  συμφώνα  με  την 

τελευταία  απογραφή του  2011  (στοιχειά  ΕΛ.ΣΤΑΤ.)  είναι  2.840  άτομα 

που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  0.47%  του  πληθυσμού  της  Περιφέρειας 

Ανατολικής  Μακεδονίας-Θράκης  και  1.93%  του  πληθυσμού  της 

Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στην όποια υπάγεται ο Δήμος. 

Η ανάλυση της κατανομής του πληθυσμού του Δήμου Σαμοθράκης ανά 

φύλο  δεικνύει  την  ανισομερή  κατανομή  μεταξύ  ανδρών  και  γυναικών, 

57% και 43% αντίστοιχα, σε σχέση τόσο με την Περιφέρεια όσο και με το 

σύνολο της χώρας.

Πίνακας 2.3 Σύνθεση Πληθυσμού (2011)

Περιοχή Σύνολο Άρρενες % Θήλεις %

Σύνολο 
Χ
ώ
ρ
α
ς 10.787.690 5.303.690 49,2%

5.484.00

0 50,8%

Περιφέρεια 
ΑΜΘ 606.170 299.100 49,3% 307.070 50,7%
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Νομός Έβρου 147.530 74.630 50,6% 72.900 49,4%

Δήμος 
Σαμοθράκης 2.840 1.620 57,0% 1.220 43,0%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Επιπλέον,  όσον  αφορά  στην  εξέλιξη  του  πληθυσμού  του  Δήμου 

Σαμοθράκης,  παρατηρώντας  τα  στοιχειά  του  Πινάκα  2.4  και  του 

Διαγράμματος 2.2 τις  τελευταίες  δυο δεκαετίες  (1991-2011),  ο μόνιμος 

πληθυσμός της Σαμοθράκης καταγράφει  υποχώρηση κατά  7,9% -από 

3.083 άτομα μειώθηκε στα 2.723 άτομα-. Αξιοσημείωτο ότι τη δεκαετία 

2001-2011  ο  πληθυσμός  του  νησιού  αυξήθηκε  κατά  4,2%  ενώ  ο 

πληθυσμός του συνόλου της χώρας υποχώρησε 1,6%. 

Πίνακας 2.4 Πραγματικός πληθυσμός για τα έτη 1991,2001 και 2011

Πραγματικός πληθυσμός

2011 2001 1991

Σύνολο 
Χώρας 10.787.690 10.964.020 10.259.900

Νομός Έβρου 147.530 149.354 143.752

Δήμος 
Σαμοθράκης 2.840 2.723 3.083

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Διάγραμμα 2.2 Πληθυσμιακή Εξέλιξη Δήμου Σαμοθράκης 

65



Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή

Στον Πίνακα 2.5 και στο Διάγραμμα 2.3 καταγράφεται  η μεταβολή του 

νέου πληθυσμού και συγκεκριμένα των μαθητών δημοτικού του δήμου 

Σαμοθράκης.  Παρατηρείται  ότι  οι  μαθητές  δημοτικού από 235 το  έτος 

1981 μειώθηκαν σε 204 το 2001 και σε 133 το 2011. Η υποχώρηση του 

αριθμού των μαθητών την περίοδο 2001-2011 αγγίζει το 34.8% ενώ από 

το 1981 έως και το 2011 η μείωση φτάνει το 43.4%. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί κρίσιμο ζήτημα και εγκυμονεί δημογραφικούς κινδύνους για το 

Δήμο και πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της αναπτυξιακής του 

στρατηγικής.

Πίνακας 2.5 Πληθυσμός Μαθητών Δημοτικού Σχολείου (1971-2011)

Έτος Πληθυσμός
Μαθητές 

Δημοτικού
Νομός 
Έβρου

1981 2.871 235 148.486

1991 3.083 220 143.752

2001 2.723 204 149.354

2011 2.840 133 147.530

Μεταβολή +117 -71 -1.824
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Έτος Πληθυσμός
Μαθητές 

Δημοτικού
Νομός 
Έβρου

2001–2011

%  Μεταβολή 

2001-2011

4,3% -34,8% -1,2%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή και Δήμος Σαμοθράκης.

Διάγραμμα  2.3  Πληθυσμιακή  Εξέλιξη  Μαθητών  Δημοτικού  Δήμου 

Σαμοθράκης (1981-2011)

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή και Δήμος Σαμοθράκης.

2.3.2 Πληθυσμιακοί Δείκτες Δήμου Σαμοθράκης 

Ως  πληθυσμιακούς  δείκτες  ορίζουμε  μετρήσιμα  μεγέθη,  όπως  αυτά 

προκύπτουν  από  τις  στατιστικές  απογραφές  και  προσδιορίζουν  την 

ποσοτική  διάσταση  του  πληθυσμού,  είτε  επίσης  είναι  αποτελέσματα 

εκτιμήσεων  προκειμένου  να  προσδιοριστούν  τα  ποιοτικά  του 

χαρακτηριστικά.

Ένας  σημαντικός  δείκτης  που  παρέχει  εικόνα  της  δημογραφικής 

πραγματικότητας  του  πληθυσμού  αποτελεί  η  ‘Πυραμίδα  Ηλικιών’. 
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Συμφώνα με τα αναλυτικά στοιχειά απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ (2001), η 

πυραμίδα  ηλικιών  του  μόνιμου  πληθυσμού  (2712  άτομα)  του  Δήμου 

Σαμοθράκης παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 2.4.

Διάγραμμα 2.4 Πυραμίδα Ηλικιών Δήμου Σαμοθράκης

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

0-14

15-24

25-39

40-54

55-64

65-79

80+

Άρρενες Θήλεις

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Παρατηρώντας  τη  πυραμίδα ηλικιών του  2001,  τα  συμπεράσματα δεν 

είναι  καθόλου  ενθαρρυντικά.  Αυτό  συμβαίνει  διότι  ο  πληθυσμός  που 

βρίσκεται  στην ηλικία 0-14 και  αποτελεί  το  “νέο”  πληθυσμό είναι  κατά 

πολύ μικρότερος από τον πληθυσμό της ηλικίας 25-39 που αποτελεί το 

αναπαραγωγικό κομμάτι του πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθυσμός 

του  Δήμου  Σαμοθράκης  δεν  αναπαράγεται  σε  ικανοποιητικό  ρυθμό. 

Επίσης, ο “νέος” πληθυσμός 0-14 φαίνεται να είναι αισθητά μικρότερος 

από το σύνολο περίπου του οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου 

και μόνο η ομάδα 55-64  πλησιάζει αριθμητικά το “νέο” πληθυσμό. 

Συγκριτικά, όπως προκύπτει  από τα στοιχειά του Διαγράμματος 2.5, ο 

Δήμος Σαμοθράκης υστερεί στην ηλικιακή ομάδα 0-14 ετών, εκεί  όπου 

και η χώρα αλλά και η περιφέρεια ΑΜΘ έχουν μεγαλύτερα ποσοστά . 

Επίσης,  ο  Δήμος  Σαμοθράκης  δεν  απέχει  πολύ  από  το  σύνολο  της 

Ελλάδας και της περιφέρειας στις παραγωγικές ηλικιακές ομάδες (15-65), 

ενώ στις ομάδες 15-24 και 55-64 ετών κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό. 
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Ειδικότερα, η ομάδα 15-24 είναι πολύ σημαντική διότι αποτελεί το <νέο> 

πληθυσμό  που  εισέρχεται  στη  παραγωγική  διαδικασία  και  ουσιαστικά 

αποτελεί το μέλλον της περιοχής . 

Διάγραμμα  2.5 Πυραμίδα  Ηλικιών  Ελλάδας,  Περιφέρειας  ΑΜΘ  και 

Δήμου Σαμοθράκης 

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Άλλοι επίσης σημαντικοί δείκτες εκτός από την πυραμίδα ηλικιών, που 

βοηθούν  στην  κατανόηση  των  δημογραφικών  χαρακτηριστικών  του 

πληθυσμού είναι:  ο  δείκτης γήρανσης,  ο  δείκτης εξάρτησης,  ο  δείκτης 

αντικατάστασης και ο δείκτης νεανικότητας.

Για την καλύτερη κατανόηση της υφιστάμενης δημογραφικής κατάστασης 

του  Δήμου,  θα  γίνει  σύγκριση  των  δεικτών  του  Δήμου  με  τους 

αντίστοιχους  δείκτες  της  Ελλάδας  και  της  Περιφέρειας  ΑΜΘ.  Για  το 

σκοπό αυτό παρατίθεται ο Πίνακας 2.6 που αναφέρεται στην διάρθρωση 

του πληθυσμού κατά ηλικία για το σύνολο της Ελλάδας, της Περιφέρειας 

ΑΜΘ και του Δήμου Σαμοθράκης.

Πίνακας  2.6 Ηλικιακή  Διάρθρωση  Ελλάδας,  Περιφ.  ΑΜΘ  και  Δήμος 

Σαμοθράκης
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Ελλάδα
Περιφέρεια 

ΑΜΘ
Δήμος 

Σαμοθράκης

 0-4 529.399 31.058 89

 5-9 545.105 31.432 110

10-14 586.395 33.614 142

15-19 726.174 45.321 223

20-24 835.463 46.545 240

25-29 847.427 43.124 229

30-34 869.932 43.215 174

35-39 783.413 41.390 153

40-44 781.943 41.196 178

45-49 713.975 38.024 164

50-54 687.349 36.378 151

55-59 560.215 30.581 154

60-64 640.074 41.341 177

65-69 623.245 40.877 156

70-74 545.018 34.833 185

75-79 328.918 17.374 90

80-84 188.193 8.167 53

85+ 141.859 6.597 44

Σύνολο 10.934.097 611.067 2.712

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Ο δείκτης γήρανσης είναι ο λόγος των ατόμων ηλικίας 65 και άνω προς 

τα  άτομα  ηλικίας  0-14  ετών.  Σκοπός  του  δείκτη  αποτελεί  ο 

προσδιορισμός της αναλογίας "ηλικιωμένοι" προς "νέοι", δηλαδή πόσα 

άτομα  ηλικίας  65-άνω αντιστοιχούν  σε  άτομα  ηλικίας  0-14  ετών.  Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο πιο "γηρασμένος" είναι ο πληθυσμός.

Πίνακας 2.7. Δείκτης Γήρανσης 
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Ηλικίες από 0-
15 Ηλικίες από 65+ Δείκτης=(2)/(1)

 0-4 89 65-69 156

 5-9 110 70-74 185  

10-14 142 75-79 90  

  80-84 53  

  85+ 44  

Σύνολο 

(1) 341 Σύνολο (2) 528 528/341=1,55

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Ο  δείκτης  γήρανσης  του  Δήμου  Σαμοθράκης  είναι  1.55, ενώ  ο 

αντίστοιχος δείκτης για τη Ελλάδα είναι  0.91  και της περιφέρειας ΑΜΘ 

είναι  1.22.  Συγκριτικά  είναι  ξεκάθαρο ότι  ο  πληθυσμός  του  Δήμου 

Σαμοθράκης  είναι  γερασμένος  σε  πολύ  μεγαλύτερο  βαθμό  από  το 

σύνολο της Ελλάδας και το σύνολο της περιφέρειας. 

Ο δείκτης εξάρτησης είναι ο λόγος του αθροίσματος ατόμων ηλικίας 0-

14 ετών και 65 ετών και άνω (δηλαδή των μη παραγωγικών ηλικιών), 

προς τα άτομα ηλικίας 15-65 (παραγωγικές ηλικίες). Σκοπός του δείκτη 

είναι  να  εντοπιστεί  η  αναλογία  μεταξύ  εξαρτώμενων  ατόμων,  δηλαδή 

αυτών που δεν μπορούν να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία 

προς  τα  άτομα  που  θεωρείται  ότι  συμμετέχουν  στην  παραγωγική 

διαδικασία (οικονομικά ενεργά άτομα).

Πίνακας 2.8 Δείκτης Εξάρτησης 

Ηλικίε
ς από 
0-15 
(1)

Άτομα 
ανά 

ηλικία

Ηλικίες 
από 

65+ (2)

Άτομα 
ανά 

ηλικία
άθροισμα 
(1) + (2)

Ηλικίες 
15-64 

(3)

Άτομα 
ανά 

ηλικία {(1)+(2)/(3)}*100

 0-4 89 65-69 156 245 15-19 223   

 5-9 110 70-74 185 295 20-24 240   
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10-14 142 75-79 90 232 25-29 229   

  80-84 53 53 30-34 174   

  85+ 44 44 35-39 153   

     40-44 178   

     45-49 164   

     50-54 151   

     55-59 154   

     60-64 177   

Σύνολο 

(1) 341

Σύνολο 

(2) 528 (1)+(2)=869

Σύνολο 

(3) 1843 (869/1843)*100=47,2

Πηγή: Εκτιμήσεις Συγγραφέων, Ελληνική Στατιστική Αρχή και Δήμος 

Σαμοθράκης.

Ο δείκτης εξάρτησης του Δήμου Σαμοθράκης είναι 47.2%., αυτό σημαίνει 

ότι σε 100 άτομα ηλικίας 15-65 αναλογούν 47.2 άτομα ηλικίας από 0-15 

και 65+. Ο αντίστοιχος δείκτης του συνόλου της Ελλάδας είναι 46.8% ενώ 

της περιφέρειας είναι  50.1%. Ο δείκτης εξάρτησης είναι σχετικά υψηλός 

και  είναι  περίπου ίδιος με τον αντίστοιχο της χώρας ενώ βρίσκεται  σε 

καλύτερο  επίπεδο  από  τον  αντίστοιχο  δείκτη  της  περιφέρειας.  Αυτό 

δείχνει  ότι  η Σαμοθράκη βρίσκεται  σε ένα σχετικά καλό επίπεδο όσον 

αφορά την πληθυσμιακή εξάρτηση της σε σχέση με την εξάρτηση των 

γειτονικών περιοχών της. Όμως θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως διότι 

υπάρχει κίνδυνος σε μια περαιτέρω αύξηση του δείκτη και σε συνδυασμό 

και με τον αυξημένο δείκτη γήρανσης, σύντομα να επηρεαστεί η τοπική 

παραγωγική  αλυσίδα.  Ο  Δήμος  θα  κινδυνέψει  να  εμφανίσει  χαμηλή 

παραγωγικότητα  και  η  τοπική  οικονομία  να  βασίζεται  κυρίως  σε 

συνταξιούχους. Η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει την αναπτυξιακή πορεία του 

Δήμου.

Ο δείκτης αντικατάστασης αποτελεί δομικό δείκτη, δηλαδή εκφράζει την 

εναλλαγή  μεταξύ  των  ηλικιών  που  μετέχουν  στην  παραγωγική 

διαδικασία. Υπολογίζεται ως ο λόγος των ατόμων ηλικίας 10-14 προς τα 

άτομα ηλικίας 60-64, δηλαδή των ατόμων που ετοιμάζονται να εισέλθουν 
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στην παραγωγική διαδικασία και  αυτών που αναμένονται  να  εξέλθουν 

από την παραγωγική διαδικασία.

Πίνακας 2.9 Δείκτης αντικατάστασης Σαμοθράκης

Ηλικία από 10-14 (1) 142

Ηλικία από 60-64 (2) 177

(1)/(2) 142/177=0,8

(1)/(2) *100 80%

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Ο δείκτης αντικατάστασης είναι στο  80% και δείχνει  ότι για 100 άτομα 

ηλικίας 60-64 που ετοιμάζονται  να αποχωρήσουν από τη παραγωγική 

διαδικασία, εισέρχονται 80 νέα άτομα. Ο αντίστοιχος δείκτης του συνόλου 

της Χώρας είναι 91.6% ενώ της περιφέρειας ΑΜΘ βρίσκεται στο 81.3%. 
Συνεπώς, ο δείκτης αντικατάστασης είναι  αισθητά μικρότερος από τον 

αντίστοιχο της Ελλάδας κάτι  το οποίο είναι  ιδιαίτερα σημαντικό και  θα 

πρέπει  να  προσεχθεί  ιδιαιτέρως  διότι  δεν  υπάρχουν  περιθώρια  για 

περαιτέρω μείωση του δείκτη. Επίσης, διαπιστώνεται ότι στο σύνολο της, 

η  περιφέρεια  ΑΜΘ  διατηρεί  ένα  χαμηλό  ποσοστό  πληθυσμιακής 

αντικατάστασης.

Ο  δείκτης νεανικότητας εκφράζει το ποσοστό <νέων> ατόμων ηλικίας 

0-14 στο σύνολο του πληθυσμού. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο 

πιο νεανικός είναι ο πληθυσμός του Δήμου.

Πινάκας 2.10 Δείκτης Νεανικότητας Σαμοθράκης 

Ηλικίες 
από 0-15 

(1)

Σύνολο 
πληθυσμού 

(2)

Δείκτης=(1)/(2)

 0-4 89 0-39 1360  

 5-9 110 40-84 1308  

10-14 142 85+ 44  
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Σύνολο (1) 341 Σύνολο (2) 2712 341/2712=0,13

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Ο δείκτης νεανικότητας του Δήμου Σαμοθράκης είναι 0.13 ή 13% ενώ 

οι  αντίστοιχοι  δείκτες  για  το σύνολο της Ελλάδας και  της  περιφέρειας 

είναι  0.15 ή 15% και  0.16 ή 16% αντίστοιχα.  Οι  δείκτες  είναι  σχετικά 

κοντά,  αλλά λόγω του  ότι  η  Ελλάδα αντιμετωπίζει  σοβαρό  πρόβλημα 

υπογεννητικότητας,  γίνεται  εύκολα  αντιληπτό  ότι  ο  Δήμος  βρίσκεται 

εξαιρετικά χαμηλά όσον αφορά τη νεανικότητα του πληθυσμού. Επίσης, 

είναι πολύ χαμηλός ο δείκτης και σε σύγκριση με τη περιφέρεια ΑΜΘ η 

όποια στο σύνολο της ξεπερνά το σύνολο της Ελλάδας σε πληθυσμιακή 

νεανικότητα. 

2.3.3 Δείκτης Μόρφωσης-Εκπαίδευσης Πληθυσμού

Όπως προκύπτει από τα στοιχειά της ΕΛ.ΣΤΑΤ. από τις απογραφές για 

τα έτη 1991-2011 τα βασικά χαρακτηριστικά του επιπέδου εκπαίδευσης 

του  πληθυσμού  του  Δήμου  Σαμοθράκης  είναι  τα  ακόλουθα  (Πίνακας 

2.11):

• Η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  κατοίκων  της  Σαμοθράκης  είναι 

απόφοιτοι στοιχειώδους εκπαίδευσης.

• Σημαντικό  ποσοστό,  17,2%,  συγκεντρώνουν  οι  απόφοιτοι  μέσης 

εκπαίδευσης.

• Το  12,5%  των  κατοίκων  του  νησιού  δεν  έχουν  ολοκληρώσει  τη 

στοιχειώδη εκπαίδευση.

• Θετική  εξέλιξη  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  ο  αριθμός  των  κατόχων 

μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών  σχεδόν  πενταπλασιάστηκε  την 

περίοδο 1991-2011.

• Άνοδο, επίσης, καταγράφει και ο αριθμός των πτυχιούχων ανώτατων 

και ανώτερων σχολών από 3,9% το 1991 σε 4,9% το 2011.
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Πίνακας 2.11 Επίπεδο εκπαίδευσης (% Κατανομή)

Επίπεδο Εκπαίδευσης 1991 2001 2011

Κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου
0,1 0,4 0,5

Πτυχιούχοι ανωτάτων 

σχολών
3,9 4,3 4,9

Πτυχιούχοι ανωτέρων 

σχολών
1,7 4,4 5,9

Απόφοιτοι Μέσης 

Εκπαίδευσης
15,4 20,4 17,2

Τελείωσαν την Γ’ Γυμνασίου 8,9 8,6 8,9

Απόφοιτοι στοιχειώδους 

εκπαίδευσης
44,7 43,0 44,9

Δεν τελείωσαν τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση
13,8 13,8 12,5

Αγράμματοι (μη γνωρίζοντες 

γραφή – ανάγνωση)
11,4 5,1 5,3

Σύνολο 100 100 100

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ένας,  επιπλέον σημαντικός  δείκτης παρακολούθησης του  μορφωτικού 

επιπέδου του πληθυσμού είναι ο δείκτης μόρφωσης-εκπαίδευσης .  Ο 

δείκτης αυτός εκφράζει το ποσοστό των πτυχιούχων ως προς το σύνολο 

του πληθυσμού του Δήμου .

Πίνακας 2.12 Εκπαίδευση Πληθυσμού Δήμου Σαμοθράκης 2001

Πληθυσμός και 
Εκπαίδευση %

Πληθυσμός 
που κατέχει 
Τριτοβάθμι
α Εκπ/ση

Δείκτης Γ' 
βαθμού 

Εκπ/σης (2)/
(1)

75



Κάτοχοι Διδακτορικού-

Master 11 0,42% 11  

Πτυχιούχοι ΑΕΙ-TEI 161 6,20% 161  

Πτυχ/χοι  μετά-

2βαθμιας 58 2,23%   

Απόφοιτοι  Μέσης 

Εκπαίδευσης 413

15,90

%   

Πτυχιούχοι ΤΕΛ-ΤΕΣ 99 3,81%   

Απόφοιτοι  3ταξιου 

Γυμνασίου 215 8,28%   

Απόφοιτοι Δημοτικού 1080

41,57

%   

Ούτε Δημοτικό 561

21,59

%   

 

2598(1

) 100% 172(2)

172/2598=0.0

7

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Ο δείκτης για το Δήμο Σαμοθράκης είναι στο 0.07, κάτι που σημαίνει ότι 

περίπου  το  7%  του  πληθυσμού  κατέχει  πτυχίο  Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο αντίστοιχος δείκτης 

για το σύνολο της Ελλάδας βρίσκεται στο 0.12 ή 12%, αναδεικνύεται ένα 

σημαντικό πρόβλημα για το νησί, δηλαδή την αδυναμία συγκράτησης των 

εργαζομένων με υψηλό επίπεδο μόρφωσης.

Διάγραμμα 2.6 Μορφωτικό Επίπεδο Πληθυσμού (%) (2001)

76



Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

2.3.4 Υποδομές εκπαίδευσης 

Στη  Σαμοθράκη  λειτουργούν  6  σχολικές  μονάδες  οι  όποιος  συνολικά 

περιλαμβάνουν 25 αίθουσες διδασκαλίας. Ο Πίνακας 2.13 παρουσιάζει 

αναλυτικά τις σχολικές μονάδες αλλά και τους μαθητές που εξυπηρετούν.

• Ενιαίο Γυμνάσιο – Λύκειο Σαμοθράκης

• Νηπιαγωγείο Χώρας

• Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας

• Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας

• Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος

• Νηπιαγωγείο Λακκώματος

Πίνακας 2.13 Σχολικές Μονάδες Δήμου Σαμοθράκης (2012)

Σχολικές Μονάδες 6

Αίθουσες Σχολικών Μονάδων 25

Λειτουργούντα Τμήματα 21
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Μαθητές Α' θμιας Εκπαίδευσης 137

Μαθητές Β' θμιας Εκπαίδευσης 131

Πηγή: Δήμος Σαμοθράκης.

Όσον αφορά τις κτιριακές ανάγκες που στεγάζουν τις σχολικές μονάδες 

σε γενικές γραμμές είναι επαρκής σχετικά με τον αριθμό των παιδιών, 

επισημαίνουμε όμως ότι οι χώροι που στεγάζουν τα νηπιαγωγεία Χώρας 

και Καμαριώτισσας δεν θεωρούνται κατάλληλοι και θα πρέπει να τεθεί σε 

προτεραιότητα είτε η εξασφάλιση κατάλληλων δημοτικών  χώρων και η 

μετεγκατάστασή τους  είτε  η  κατασκευή  νέων κτιρίων  για  την  στέγασή 

τους.

2.3.5 Υποδομές Υγείας

Στο νησί λειτουργεί το Κέντρο Υγείας που βρίσκεται στον οικισμό Χώρα 

και ένα Αγροτικό Ιατρείο στον οικισμό Καμαριώτισσα.

Οι  υποδομές υγείας του νησιού τόσο σε κτιριακό επίπεδο όσο και  σε 

στελέχωση είναι ανεπαρκής για τις ανάγκες του νησιού.

2.3.6 Υποδομές Κοινωνικής Προστασίας

Συγκεκριμένα στο νησί λειτουργεί ένας (1) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός 
στον οικισμό Χώρα,  σε μισθωμένο κτίριο που δεν ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες αλλά και στον αριθμό των παιδιών.

Το  Κέντρο  Ανοικτής  Προστασίας  Ηλικιωμένων επίσης  δεν  διαθέτει 

χώρους  στέγασης  και  προσωπικό  προκειμένου  να  ασκήσει  τις 

αρμοδιότητές  του,  ωστόσο  δραστηριοποιείται  σε  ενέργειες  μικρής 

κλίμακας με στόχο την εμψύχωση, ψυχαγωγία και αναψυχής των μελών 

του.

Οι  ηλικιωμένοι  αποτελούν  το  μεγαλύτερο  μέρος  του  πληθυσμού  του 

νησιού,  για  το  λόγο  αυτό  στις  άμεσες  προτεραιότητες  του  Δήμου  θα 

πρέπει να είναι η δημιουργία δομής για την φροντίδα των ηλικιωμένων, 

78



πέραν της  λειτουργίας  των δυο (2)  δομών ¨Βοήθεια  στο Σπίτι¨  και 
¨Κοινωνική Μέριμνα¨  που λειτουργούν στα πλαίσια της Κοινωφελούς 

Δημοτικής  Επιχείρησης  και  προσφέρουν  κατ’  οίκον  προστασία  στους 

ηλικιωμένους.

Επίσης από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση λειτουργούν  δύο (2) 
Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 6 έως 12 ετών στον 

οικισμό Χώρα και οικισμό Λάκκωμα.

2.3.7 Πολιτιστική Υποδομή και Δραστηριότητες 

Το  νησί  της  Σαμοθράκης  οφείλει  τη  μεγάλη  του  φήμη  κατά  την 

αρχαιότητα  στο  γεγονός  ότι  ήταν  πανελλήνιο  θρησκευτικό  κέντρο 

παρόμοιο με το ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης στην Ελευσίνα. 

Εδώ υπήρχε το ιερό των Μεγάλων Θεών και των μυστηρίων. Το άγαλμα 

της  Νίκης  της  Σαμοθράκης  που  βρέθηκε  στο  νησί  και  εκτίθεται  στο 

Μουσείο  του  Λούβρου  αποτελεί  το  υπόβαθρο  για  διεθνή 

αναγνωρισιμότητα.

Η  ιστορική  και  πολιτιστική  κληρονομιά  της  Σαμοθράκης  είναι 

αδιαμφισβήτητη.  Αρχαιολογικοί  χώροι,  βυζαντινά  /  μεταβυζαντινά  και 

νεώτερα μνημεία υπάρχουν σε 65 θέσεις του νησιού με μόνο 21 εξ αυτών 

χαρακτηρισμένα  ως  τέτοια,  επίσης  ο  οικισμός  της  Χώρας  έχει 

χαρακτηριστεί ως παραδοσιακός

α) Αρχαιολογικοί Χώρος

Η Σαμοθράκη είναι  ονομαστή για τους αρχαιολογικούς της θησαυρούς 

καθώς η ιστορία του νησιού χάνεται στα βάθη των νεολιθικών χρόνων και 

συνεχίζεται  σε όλη την αρχαιότητα με αποκορύφωση την άνθηση των 

Καβείριων Μυστηρίων που έκανε τη Σαμοθράκη της αρχαιότητας γνωστή 

στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. 

β) Βυζαντινά μνημεία

• Περί  των  4  Παλαιοχριαστιανικών  Εκκλησίων  στις  περιοχές 

Αγγίστρου, Θερμών, Παλαιάπολης και Καμαριώτισσας

• Πύργος στο Κάστρο Χώρας 
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• Πύργος Φονιά

• Πύργοι Γκαττιλούζι

• 24 ναΐσκοι διάσπαρτοι σε διάφορους οικισμούς του νησιού 

γ) Αρχαιολογικό Μουσείο

Το αρχαιολογικό μουσείο βρίσκεται στην Παλαιάπολη. Κτίστηκε από την 

Αμερικανική  Αρχαιολογική  Αποστολή και  συντηρείται  από το  Ελληνικό 

Κράτος.  Το  μουσείο  στεγάζει  σήμερα  όσα  τοπικά  ευρήματα  έχουν 

απομείνει.  Τα  πιο  πολλά  ήρθαν  στο  φως  μετά  τις  ανασκαφές  της 

Αμερικανικής Αρχαιολογικής Αποστολής, υπάρχουν μερικά που βρήκαν 

οι κάτοικοι καθώς και όσα είχε συλλέξει ο Νικόλαος Φαρδύς. Ο χώρος 

του  μουσείου  περιλαμβάνει  ευρήματα  κυρίως  από την  ανασκαφή  στο 

Ιερό των Μεγάλων Θεών και διαρθρώνεται σε τέσσερις αίθουσες.

δ) Λαογραφικό Μουσείο

Πριν από λίγα χρόνια στη Χώρα, ιδρύθηκε το Λαογραφικό Μουσείο, με 

πρωτοβουλία του Δήμου και του Πολιτιστικού Συλλόγου Σαμοθράκης.

ε) Βιβλιοθήκη Νικολάου Φαρδύ 

Στους καταστατικούς σκοπούς του Πνευματικού Κέντρου προβλέπεται 

η συντήρηση και η ανάδειξη της βιβλιοθήκης Ν. Φαρδύ στην οποία 

μεταξύ των άλλων περιλαμβάνονται και σπάνιες εκδόσεις,  καθώς και η 

ανάδειξη της ιστορικής φυσιογνωμίας του Ιατροφιλόσοφου Νικολάου 

Φαρδύ (1853-1901) που αποτελεί την σημαντικότερη μορφή των 

νεώτερων χρόνων για την Σαμοθράκη, μεγάλη πνευματική μορφή της 

εποχής του με κυριότερο έργο του την προσπάθεια για την χρήση του 

μονοτονικού ή ατονικού συστήματος.

στ) Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Σημαντική γιορτή για τη Σαμοθράκη, είναι η επέτειος της απελευθέρωσης 

από τον Τουρκικό ζυγό (19 Οκτωβρίου 1912) και η επέτειος της σφαγής 

(1 Σεπτέμβρη) Την Κυριακή του Θωμά, στο νησί γιορτάζεται η μνήμη των 

5  Αγίων  Μαρτύρων  της  Σαμοθράκης,  (Μανουήλ,  Γεώργιος,  Μιχαήλ, 

Θεόδωρος και  Γεώργιος) που μαρτύρησαν το 1836 για την πίστη του 

Χριστού και την Πατρίδα.
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Σχεδόν σε όλες τις εποχές του χρόνου γίνονται πανηγύρια, μερικά από τα 

οποία είναι:

• Του Αγίου Αθανασίου, στις 18 Ιανουαρίου, κοντά στο χωριό Αλώνια.

• Των Τριών Ιεραρχών στις 30 Ιανουαρίου στη Χώρα. 

• Το πανηγύρι της Παναγίας της Καμαριώτισσας.

• Της Αναλήψεως στα Θέρμα.

• Στις 20 Ιουλίου στο Προφήτη Ηλία.

• Στις  26  Ιουλίου  στο  ξωκλήσι  της  Αγίας  Παρασκευής  κοντά  στη 

Παλιάπολη.

• Στις 6 Αυγούστου στο ξωκλήσι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρα.

• Το Δεκαπενταύγουστο στα Θέρμα.

• Θεσμός πολιτιστικός εκδηλώσεις ¨Καβείρια¨

Η  πολιτιστική  κληρονομιά  διατηρείται  και  προβάλλεται  χάρη  στις 

προσπάθειες  του  Δήμου  Σαμοθράκης,  του  Πνευματικού  Κέντρου  και 

άλλων  φορέων  του  νησιού  (Σύλλογος  Φίλων  Μουσικής,  Φιδέλιο 

Πολιτιστικό  Κέντρο,  Κοινωφελής  Δημοτική  Επιχείρηση,  Εταιρία  ΔΙΑ 

ΣΩΜΑΤΟΣ (κινηματογραφική λέσχη),  Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία 

ΙΔΕΑ)   με  ποικίλες   εκδηλώσεις  που  πραγματοποιούνται  καθ'  όλη  τη 

διάρκεια του χρόνου, με ιδιαίτερη έμφαση στους καλοκαιρινούς μήνες με 

σκοπό την  ενίσχυση  του  πολιτιστικού  προϊόντος  για  την  προσέλκυση 

επισκεπτών .

Ο Δήμος Σαμοθράκης διαθέτει  επίσης σημαντικό αριθμό καλλιτεχνικών 

έργων προϊόν  εικαστικών συμποσίων που διοργανώθηκαν στον Δήμο 

Σαμοθράκης για σειρά ετών σε συνεργασία με το Εικαστικό Επιμελητήριο 

Ελλάδας.

2.3.8 Αθλητικές Υποδομές 

Όσο  αφορά  τις  αθλητικές  υποδομές  της  Σαμοθράκης,  αυτές 

καταγράφονται στον ακόλουθο Πίνακα:
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Πίνακας 2.14 Αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Σαμοθράκης

Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Γήπεδα Ποδοσφαίρου 1

Γήπεδα Μπάσκετ 2

Γήπεδα Βόλει 2

Πηγή: Δήμος Σαμοθράκης.

Οι κάθετες υπηρεσίες του Δήμου Σαμοθράκης στο θεματικό τομέα 
«Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού» είναι : 

Το  Αυτοτελές  Γραφείο  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Ισότητας των Φύλλων είναι 

αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, 

των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και  για την  προστασία και 

προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των 

καταλλήλων  μέτρων  και  τη  ρύθμιση  των  σχετικών  δραστηριοτήτων. 

Συγχρόνως  το  Γραφείο  είναι  αρμόδιο  για  την  προώθηση και  ρύθμιση 

ζητημάτων  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  την 

προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασμό και την 

εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής 

του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων.

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινωνικής

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι οι εξής: 

(Αρμοδιότητες Σχεδιασμού / Συντονισμού / Παρακολούθησης  

Κοινωνικών Πολιτικών

1) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για 

την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που 

αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της 
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βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, με την ίδρυση 

και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και επιχειρήσεων 

(παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία, 

ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας 

φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωμένων, γηροκομείων 

κ.λπ.).

2) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή 

συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, 

παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών, και προσφύγων στην 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

3) Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την 

εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα 

της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωμένων, των ατόμων 

με αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

4) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών 

πολιτικών ή συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και 

φροντίδα της υγείας των δημοτών με την ίδρυση και λειτουργία 

εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή

της ψυχικής υγείας (με τη δημιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, 

κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης 

ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συμβουλευτικής 

στήριξης των θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά 

συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης

κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.

5) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην 

περιοχή του Δήμου, με τη δημιουργία Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης 

Παραβατικότητας.

6) Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της 

κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής 

αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών.

7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής 

Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (π.χ. μέσω της εκπόνησης και περιοδικής 

αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συμφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»).
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8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 

• οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου 

• οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων

του Δήμου 

• οι Μ.Κ.Ο.

• οι υπηρεσίες και δομές Κοινωνικής προστασίας της

Περιφέρειας και του Κράτους

• τα αντιπροσωπευτικά σώματα των ομάδων−χρηστών.

(Αρμοδιότητες Εποπτείας και Ελέγχου) 

1. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών 

παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών.

2. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύματα παιδικής προστασίας 

ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και ευθύνεται για τη 

λειτουργία των παιδικών εξοχών.

3. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας 

σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία που επιδιώκουν.

4. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, 

εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις 

επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με 

κοινωφελείς σκοπούς.

5. Μεριμνά για τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων και 

εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας ιδρυμάτων προστασίας και 

αγωγής οικογένειας του παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, 

Παιδικών Σταθμών, Παιδικών Εξοχών, παραρτημάτων ΠΙΚΠΑ

και ΚΕΠΕΠ).

6. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων 

περίθαλψης ηλικιωμένων ή ατόμων, που πάσχουν ανίατα από κινητική 

αναπηρία. 

7. Μεριμνά για τον ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των 

Ταμείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των 

Ταμείων είναι στο Δήμο.

(Αρμοδιότητες εφαρμογής κοινωνικών πολιτικών)

84



Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής 

συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα προ γράμματα κοινωνικής 

πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου. Στο 

πλαίσιο αυτό ενδεικτικά:

(α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδομάτων 

πρόνοιας, 

(β) Ασκεί κοινωνική εργασία με άτομα, οικογένειες και

κοινωνικές ομάδες.

(γ) Λειτουργεί μονάδες συμβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 

υποστήριξης.

(δ) Συνεργάζεται με τα σχολεία της περιοχής για ενημέρωση σε κοινωνικά 

θέματα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία με τους συλλόγους 

γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.

(ε) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης 

ψυχοκοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων (προσφύγων, 

μεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισμένων, υπερηλίκων κ.λπ.)

(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλπομένων σε ιδρύματα 

κλειστής περίθαλψης 

(ζ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας μονογονεϊκών οικογενειών

(Αρμοδιότητες Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας)

1) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που 

στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών. Στο 

πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με 

τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης των 

αυτοστεγαζομένων, για τη σχετική μίσθωση ακινήτων, τη ρύθμιση 

διαφόρων θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για 

παραβάσεις της οικείας νομοθεσίας.

(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας.

(γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδομάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, 

ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και  ακρωτηριασμένους, 

διανοητικά καθυστερημένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες 

από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, 

υποφέροντες από αιμολυτική αναιμία και
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βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτομα δικαιούμενα παροχής 

κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής 

νομοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθμίσεων.

(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικημάτων ένεκα 

απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.

 (ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδρομής.

(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.

(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, 

εράνων και φιλανθρωπικών αγορών.

(η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωμάτευση της Επιτροπής 

Πιστοποίησης Αναπηρίας.

2) Επιμελείται των θεμάτων που αφορούν ασφαλισμένους του ΟΓΑ 

δημότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία που διέπει τους ασφαλισμένους αυτούς.

(Αρμοδιότητες Πολιτικών Ισότητας των φύλων)

Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και 

μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους 

τομείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για:

(α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά 

των γυναικών και των παιδιών 

(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέμηση των κοινωνικών 

στερεότυπων με βάση το φύλο 

(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς

ομάδες γυναικών

(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 

στην απασχόληση

(ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελματικών και 

οικογενειακών υποχρεώσεων

(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συμμετοχή 

των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

(Αρμοδιότητες εφαρμογής προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας  

Υγείας)

1) Σχεδιάζει, προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για 

την προστασία της δημόσιας υγείας.

86



Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 

Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των δημοτικών δεξαμενών νερού.

(β) Μεριμνά για τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και 

επιχειρήσεων,

(γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της 

εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του 

περιβάλλοντος από τροχοφόρα, 

(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.

(ε) Παρέχει συνδρομή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή 

άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλμένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και 

σύμφωνα με τις οδηγίες τους. (Συνεργασία με τον τομέα ζωικής 

παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).

(στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και 

ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.

2) Σχεδιάζει, προγραμματίζει μια μεριμνά για την εφαρμογή 

προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο 

πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με 

τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εμβολιασμών.

(β) Μεριμνά για την υλοποίηση i) προγραμμάτων δημόσιας υγιεινής που 

οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή 

από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον 

προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου ii) εκτάκτων προγραμμάτων 

δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται

με έκτακτη χρηματοδότηση iii) προγραμμάτων δημόσιας υγείας που 

χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαμβάνει μέτρα σε θέματα 

δημόσιας υγιεινής.

(δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας 

υγείας.

(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες 

περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και 
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προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3) Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δημόσια 

υγεία στην περιοχή του Δήμου.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 

Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Εισηγείται τον ορισμό ιατρών προς εξέταση επαγγελματιών και 

εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για τη 

χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.

(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν 

φάρμακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρμακοποιών για 

κατοχή ή πώληση δειγμάτων φαρμάκων.

(γ) Εισηγείται τον ορισμό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της 

περιοχής του Δήμου.

(Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης)

1) Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών 

υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και 

σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες

διατάξεις: 

(α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την 

φύλαξη των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με επιφύλαξη των

αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία 

διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και 

για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).

(β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και 

εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και 

επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί  ως 

διδακτήριο.

(γ) Συνεργάζεται με την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση 

οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση 

σχολικών κτιρίων. 
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(δ) Μεριμνά για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δημόσιων σχολικών 

μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση 

συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του 

διδακτηρίου, από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των 

υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε

συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (Συνεργασία με την Οικονομική 

υπηρεσία για τη μίσθωση ακινήτων).

(ε) Συνεργάζεται με την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για 

θέματα της αρμοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική 

υποστήριξη για τη λειτουργία της.

2) Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και 

δράσεων για την υποστήριξη των μαθητών της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των 

κατοίκων. Περιλαμβάνονται αρμοδιότητες όπως:

(α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών

(β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

(γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής

3) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου 

μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού 

προγραμματισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό 

και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο

με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός 

του, το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης, με βάση το Εθνικό 

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό 

πρόγραμμα δια βίου μάθησης (νόμος 3879/2010, άρθρο 8) Το τοπι−

κό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, 

προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και 

γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης 

σε τοπικό επίπεδο.

(β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος δια βίου 

μάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων 

που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του 

Δήμου. 
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(γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρμόζουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου 

μάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε 

στο πλαίσιο νομικού προσώπου του Δήμου.

(δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δομών και την 

εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης 

στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με τη 

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

(ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο προγραμματικών 

συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος με το Υπουργείο.

(στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιμόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης 

ενηλίκων που μεταφέρονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση μαζί με 

την αντίστοιχη επιχειρησιακή μονάδα ή αποκεντρωμένη δομή 

υπηρεσιακής μονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 

3879/2010.

4) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση ζητημάτων εύρυθμης λειτουργίας 

της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθμιας και 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις 

δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας 

ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε 

συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή.

(β) Μεριμνά για τη μεταφορά μαθητών από τον τόπο διαμονής στο 

σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών 

σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών 

μουσικών γυμνασίων και λυκείων (Συνεργασία με την Οικονομική 

υπηρεσία).

(γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.

(δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών 

συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα 

σχολεία. 
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(ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους 

μαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.

(στ) Μεριμνά για το διορισμό και την αντικατάσταση διοικητών των 

ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.

(ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου δημόσιας 

χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών 

αναγκών.

(η) Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε 

περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.

(θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την 

επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.

(ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους 

γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και 

αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.

(ια) Εισηγείται τη διακοπή μαθημάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή 

επιδημικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου.

(Αρμοδιότητες σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς)

5) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, 

προγραμμάτων και δράσεων στον τομέα του πολιτισμού για την 

προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών 

αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. 

Περιλαμβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

(α) Δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, 

πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών και σχολών 

διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.

(β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές 

παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).

(γ) Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών 

και ιστορικών χώρων της περιοχής.

(δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών 

σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους. 

(ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές επίπεδο. 

(στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού.
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6) Μελετά και εισηγείται για τη ρύθμιση τοπικών πολιτιστικών θεμάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο 

Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:

(α) Εισηγείται για τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην 

οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εμβέλειας.

 (β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν 

πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρμοδιότητα του 

Δήμου.

(γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών 

μουσικών ιδρυμάτων (Ωδείων, μουσικών σχολών, χορωδιών, 

συμφωνικών ορχηστρών και συγκροτημάτων μουσικής δωματίου).

7) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, 

προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού 

και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαμβάνονται 

πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως:

(α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων 

(δημοτικά γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα και δημοτικοί χώροι άθλησης).

(β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού 

αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

(γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που 

καθορίζονται με διυπουργική απόφαση. 

8) Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που 

απευθύνονται στους νέους, σε συνεργασία με τους σχεδιασμούς και τα 

προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

9) Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δομών και νομικών 

προσώπων που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στους τομείς του 

πολιτισμού, του αθλητισμού και της Νέας Γενιάς.

10) Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τομείς του Πολιτισμού, του 

Αθλητισμού και της Νέας Γενιάς, συμπληρωματικά με τις δράσεις και τα 

προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.

Οι οριζόντιες υπηρεσίες του Δήμου Σαμοθράκης στο θεματικό τομέα 
«Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής και των Υπηρεσιών Παιδείας, 
Πολιτισμού & Αθλητισμού» είναι: 
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1.  Το  Νομικό  Πρόσωπο  Δημοσίου  Δικαίου  ¨Κέντρο  Κοινωνικής 
Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας¨.

Στα πλαίσια του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & 

Παιδείας λειτουργούν ο Δημοτικός Σταθμός και το Κέντρο Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων.

Ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός παρέχει αγωγή στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας ώστε να  τα βοηθήσει να ενταχθούν ομαλά στο δημοτικό σχολείο, 

να ενταχθούν ολόπλευρα σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και 

κοινωνικά, να εξαλείψει, κατά το δυνατό τις διαφορές που προκύπτουν 

από το πολιτιστικό− οικονομικό− μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους 

(παιδιά εργαζομένων, κύρια των ασθενέστερων στρωμάτων), να 

εξυπηρετεί τους εργαζομένους γονείς και να αποτελεί Κέντρο Κοινωνικής 

Πολιτικής και Βοήθειας (να ευαισθητοποιεί, να ενημερώνει και να 

προβληματίζει τους γονείς των παιδιών σε θέματα παιδαγωγικής 

ψυχαγωγίας).

Το  Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στόχο έχει  την 

εφαρμογή προγράμματος εξωϊδρυματικής προστασίας υπερηλίκων με 

στόχο την παροχή ιατροκοινωνικής προστασίας στα ηλικιωμένα άτομα 

της περιοχής του Δήμου Σαμοθράκης, ώστε αυτά να παραμείνουν στην 

οικογένεια και στο Δήμο. Στις δραστηριότητες του κέντρου είναι η 

κινητοποίηση, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση εθελοντικού προσωπικού 

που προέρχεται από την περιοχή του Δήμου 

2.Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ¨Πνευματικό Κέντρο¨ για 

την ανάληψη  δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική 

υποδομή, η δημιουργία πολιτιστικής υποδομής, η οργάνωση και 

διεξαγωγή πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, η λειτουργία 

θεατρικού εργαστηρίου, κινηματογραφικής λέσχης, βιβλιοθήκης, 

τηλεβιβλιοθήκης, αρχείο φωτογραφίας, δημιουργία ομάδων εργασίας για 

λαογραφικά θέματα, συντήρηση και ανάδειξη βιβλιοθήκης Νικολάου 

Φαρδύ και ανάδειξη ιστορικής φυσιογνωμίας Ν. Φαρδύ,  η δημιουργία 

εργαστηρίων εικαστικών μουσικής, η υλοποίηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και η διαχείριση 

περιβάλλοντος, η ανάπτυξη αθλητισμού, η ανάδειξη πολιτιστικής 
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παράδοσης και προβολή αυτής, η λειτουργία κέντρου νεότητας και η 

διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων.

3.Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Σαμοθράκης η οποία 
συστάθηκε για την ανάληψη δραστηριοτήτων στους τομείς

Κοινωνικής πολιτικής και νεολαίας, Αθλητισμού, Πολιτισμού, 

Περιβάλλοντος,  διοικητικής και οικονομικής στήριξης & Δημοτικής 

Συγκοινωνίας. 

 Στα πλαίσια αυτά η Κοινωφελής Επιχείρηση διαχειρίζεται το πρότυπο 

αγρόκτημα που βρίσκεται εντός δημοτικής έκτασης 8.145,28 m2,  το 

καταδυτικό Κέντρο εντός δημοτικής  έκταση 4.099,28 m2 ,  το 

λαογραφικό μουσείο, το  υδροθεραπευτήριο, τα πέντε (5) Ξύλινα σπίτια 

και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών και λειτουργεί τις  μονάδες 

¨Κοινωνική Μέριμνα¨ και ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ για την παροχή κατ΄ οίκον 

συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής στήριξης, νοσηλευτική 

μέριμνα, φροντίδα του νοικοκυριού, συντροφιά, μικροαγορές, πληρωμή 

λογαριασμών, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που 

κρίνονται αναγκαίες και  τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 

Χώρας και Λακκώματος στα πλαίσια των οποίων παρέχονται υγιεινή και 

ασφαλή απασχόληση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών ηλικίας 6-12 

ετών, με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.

4.Οι Σχολικές Επιτροπές α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης οι οποίες διαχειρίζονται τις

πιστώσεις που διατίθενται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των 

σχολικών μονάδων του Δήμου (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, 

τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, κ.λπ.) η αμοιβή 

καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των 

αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγησή 

της προς  την αντίστοιχη διεύθυνση εκπαίδευσης  για τον εφοδιασμό από 

τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολικών μονάδων με έπιπλα και 

εξοπλισμό και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές  βιβλιοθήκες, η 
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διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών 

κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο 

για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα Δυνατότητες

• Αδυναμία  εξυπηρέτησης  και  επαρκούς 

κάλυψης των αναγκών των ηλικιωμένων 

ατόμων.

• Ανεπάρκεια  υφιστάμενων  δομών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

• Ανεπάρκεια σε σχολικά κτίρια.

• Έλλειψη  επαρκών  εγκαταστάσεων 

μαζικού αθλητισμού.

• Η  σημαντική  και  πολυετής  εμπειρία  που 

έχουν οι εργαζόμενοι των βρεφονηπιακών, 

παιδικών  σταθμών  και  δομών  φροντίδας 

τρίτης ηλικίας μπορούν να βοηθήσουν στην 

οργάνωση της λειτουργίας νέων δομών.

.

• Μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο για την 

ανέγερση σχολικών μονάδων.

• Δραστηριοποίηση  πολιτιστικών  συλλόγων 

με αξιόλογη δράση και έργο.

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί Ευκαιρίες
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Βελτίωση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών προσχολικής αγωγής

• Βελτίωση υφιστάμενων δομών και υποδομών κοινωνικής φροντίδας, μέριμνας και  

          ενσωμάτωσης  (π.χ. ΚΗΦΗ, Παιδικός Σταθμός)

• Βελτίωση και ανάπτυξη δομών πρωτοβάθμιας υγείας

• Ανάπτυξη εθελοντισμού

• Ανέγερση- βελτίωση ενεργειακή αναβάθμιση & συντήρηση σχολικών κτιρίων 

• Ανάπτυξη υποδομών εκπαίδευσης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

• Κατασκευή νέων και αξιοποίηση συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων

• Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και προγραμμάτων άθλησης

• Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού

• Δημιουργία υποδομών και υλικού για την τουριστική προβολή

• Διοργάνωση εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας

• Αξιοποίηση υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών για πολιτιστική χρήση

• Διάσωση και ανάδειξη ιστορίας και πολιτισμικής κληρονομίας και μνημείων
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2.4 Η Περιοχή του Δήμου και οι Κάθετες Υπηρεσίες στο Θεματικό 
Τομέα «Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση»

2.4.1 Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός

Η εξέταση των χαρακτηριστικών του εργατικού δυναμικού της περιοχής 

μελέτης,  συμφώνα  με  στοιχειά  απογράφων  πληθυσμού  της  ΕΛ.ΣΤΑΤ 

(2001) αντικατοπτρίζει το χαρακτήρα της αγοράς εργασίας.

Στο Διάγραµµα 2.7 παρουσιάζονται τα στοιχεία για τον οικονοµικά ενεργό 

και  µη  πληθυσµό  του  ∆ήµου  Σαμοθράκης  όπως  τα  κατέγραψε  η 

απογραφή  του  2001.  Ως  ενεργοί  καταγράφονται  οι  πολίτες  οι  οποίοι 

βρίσκονται στην κατάλληλη ηλικία προς εργασία (από 18 έως 65 ετών), οι 

οποίοι είτε είναι απασχολούµενοι σε κάποιον οικονοµικό τοµέα, είτε είναι 

άνεργοι.  Ως µη οικονοµικώς ενεργοί  εννοούνται  οι υπόλοιποι οι οποίοι 

είτε δεν βρίσκονται εντός αυτού του ηλικιακού φάσµατος, είτε δεν έχουν 

κάποια οικονοµική δραστηριότητα.

Διάγραμμα 2.7 Οικονομικά Ενεργός και Μη Πληθυσμός (2001)
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Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Είναι προφανές (Διάγραμμα 2.7) ότι ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 

είναι  σημαντικά  υψηλότερος  από τον  οικονομικά  ενεργό,  γεγονός  που 

οφείλεται  κατά κύριο λόγο στη μεγάλη πληθυσμιακή κατανομή σε δυο 

βασικές  ομάδες,  την  ομάδα  των  <νέων>  0-14  ετών  και  την  πιο 

<γερασμένη> ομάδα 65+ που βρίσκονται εκτός της αγοράς εργασίας.

Διάγραμμα 2.8 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός και θέση στο επάγγελμα
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Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Ένα επιπλέον σημαντικό δεδομένο για την ανάλυση της αγοράς εργασίας 

του  Δήμου Σαμοθράκης  αποτελεί  η  κατανομή  του  οικονομικά  ενεργού 

πληθυσμού κατά θέση στο επάγγελμα (Διάγραμμα 2.8). Σύμφωνα με τα 

δεδομένα του Διαγράμματος 2.8, παρατηρείται ότι οι μισθωτοί κατέχουν 

το μεγαλύτερο ποσοστό ανάμεσα στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό με 

39% περίπου, ενώ δεύτερη ομάδα έρχεται  αυτή των εργαζομένων για 

δικό  τους  λογαριασμό  με  31,5%  περίπου.  Οι  <Νέοι>  αποτελούν  τη 

μικρότερη σε πληθυσμό ομάδα αφου αποτελούν περίπου το 5.2% των 

οικονομικά ενεργών ατόμων .

2.4.2 Απασχόληση-Ανεργία 

Ο  αναπτυξιακός  σχεδιασμός  που  περιλαμβάνεται  στο  Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα  του  Δήμου  Σαμοθράκης  οφείλει  να  λάβει  υπόψη  του  τη 
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διάρθρωση  της  απασχόλησης.  Σύμφωνα  με  το  Διάγραμμα  2.9 

διαπιστώνεται  ότι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό,  50,5%,  στη  συνολική 

απασχόληση του νησιού το καταλαμβάνει ο τριτογενής τομέας με έμφαση 

στις  επιχειρήσεις  του  τουρισμού  και  του  εμπορίου.  Επίσης,  αρκετά 

δυναμικός  τομέας  (43,6%  της  απασχόλησης)  στη  Σαμοθράκη  είναι  ο 

πρωτογενής, που περιλαμβάνει κυρίως κλάδους όπως η κτηνοτροφία, η 

αλιεία και η γεωργία. Τέλος, ο δευτερογενής τομέας που περιλαμβάνει τη 

μεταποίηση  και  τις  μικρές  βιοτεχνίες  είναι  αρκετά  περιορισμένος  στη 

Σαμοθράκη με μόνο 4,2% επί του συνόλου της απασχόλησης.

Διάγραμμα 2.9 Τομεακή Διάρθρωση της Απασχόλησης (2001)

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  Διάγραμμα  2.10  διαπιστώνεται  ότι  το 

μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού περιλαμβάνει άτομα που είναι μη 

οικονομικά ενεργά, σύμφωνα και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του 

πληθυσμού (υψηλό ποσοστό γηράσκοντος πληθυσμού).
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Διάγραμμα 2.10. Διάρθρωση της Απασχόλησης και Ανεργίας (2001)

Πηγή:  Εκτιμήσεις  Συγγραφέων,  Ελληνική  Στατιστική  Αρχή  και  Δήμος 

Σαμοθράκης.

Σημαντικό  στοιχεί  για  την  ανάλυση  της  αγοράς  εργασίας  του  Δήμου 

Σαμοθράκης αποτελεί η κατανομή των επιχειρήσεων ανά δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2.15 ο οποίος περιλαμβάνει  των αριθμό των 

επιχειρήσεων ανά κλάδο δραστηριότητας για το σύνολο της χώρας, την 

περιφέρεια ΑΜΘ και το δήμο Σαμοθράκης, διαπιστώνεται ότι ο κλάδος με 

τις  περισσότερες  επιχειρήσεις  στο  Δήμο Σαμοθράκης  είναι  αυτός  που 

ασχολείται  με <Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης> ο όποιος κατέχει 

το  31.1%  ενώ  επίσης  το  <Λιανικό  εμπόριο,  εκτός  από  το  εμπόριο 

μηχανοκίνητων  οχημάτων  και  μοτοσικλετών>  κατέχει  το  22.3%  της 

συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και βρίσκεται στη δεύτερη θέση. 

Οι  υπόλοιπες  επιχειρήσεις  ανήκουν  σχεδόν  σε  όλο  το  φάσμα  της 

οικονομικής  δραστηριότητας  με  σημαντικότερες  δραστηριότητες  αυτές 

της  Βιομηχανίας  Τροφίμων  (4%),  Κατασκευές  κτιρίων  (5.2%), 

Εξειδικευμένες  κατασκευαστικές  δραστηριότητες  (8.8%)  και  Πλωτές 

μεταφορές (4.4%).
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Πίνακας 2.15 Κατανομή Αριθμού Επιχειρήσεων ανά Κλάδο Οικονομικής 

Δραστηριότητας (2006)

Σύνολο 
Χώρας

Περιφέρεια 
ΑΜΘ

Δήμος 
Σαμοθράκη

ς

Φυτική  και  ζωική  παραγωγή,  θήρα  και  συναφείς 

δραστηριότητες 2,6% 5,0% 2,4%

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια 0,2% 0,3% 1,2%

Βιομηχανία τροφίμων 2,1% 2,4% 4,0%

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών 0,4% 0,3% 0,4%

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων 0,6% 0,8% 0,8%

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 0,1% 0,0% 0,8%

Κατασκευή επίπλων 0,9% 1,0% 0,0%

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και 

κλιματισμού 0,1% 0,1% 0,4%

Κατασκευές κτιρίων 5,0% 4,5% 5,2%

Έργα πολιτικού μηχανικού 1,2% 1,1% 0,4%

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες 8,9% 8,6% 8,8%

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών 4,1% 4,4% 1,6%

Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών 10,0% 7,6% 2,4%

Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων 

οχημάτων και μοτοσικλετών 25,6% 28,9% 22,3%

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών 3,9% 4,1% 0,8%

Πλωτές μεταφορές 0,4% 0,1% 4,4%

Αποθήκευση  και  υποστηρικτικές  προς  τη  μεταφορά 

δραστηριότητες 1,1% 0,6% 0,8%

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης 11,2% 14,4% 31,1%
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Τηλεπικοινωνίες 0,3% 0,2% 0,8%

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,8% 0,5% 0,4%

Δραστηριότητες  κεντρικών  γραφείων,  δραστηριότητες 

παροχής συμβουλών διαχείρισης 1,5% 0,9% 0,8%

Αρχιτεκτονικές  δραστηριότητες  και  δραστηριότητες 

μηχανικών, τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις 7,5% 4,9% 1,2%

Άλλες  επαγγελματικές,  επιστημονικές  και  τεχνικές 

δραστηριότητες 1,4% 0,7% 0,8%

Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης 0,9% 0,8% 1,6%

Δραστηριότητες  ταξιδιωτικών  πρακτορείων,  γραφείων 

οργανωμένων  ταξιδιών  και  υπηρεσιών  κρατήσεων  και 

συναφείς δραστηριότητες 0,4% 0,3% 0,8%

Δραστηριότητες  παροχής  υπηρεσιών  σε  κτίρια  και 

εξωτερικούς χώρους 1,0% 0,7% 1,6%

Διοικητικές  δραστηριότητες  γραφείου,  γραμματειακή 

υποστήριξη  και  άλλες  δραστηριότητες  παροχής 

υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις 0,6% 0,7% 0,8%

Εκπαίδευση 0,9% 0,7% 0,8%

Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον 0,1% 0,0% 0,4%

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση 1,2% 0,4% 0,4%

Δραστηριότητες οργανώσεων 0,4% 0,8% 0,4%

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής 

ή οικιακής χρήσης 1,2% 1,3% 0,4%

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών 3,2% 3,1% 1,2%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Επίσης, παρατηρείται ότι οι κλάδοι στους οποίους ο δήμος Σαμοθράκης 

έχει  τη  σημαντικότερη οικονομική  δραστηριότητα  είναι  κλάδοι  όπου το 

σύνολο  της  χώρας  και  η  περιφέρεια  ΑΜΘ  ειδικότερα  έχουν  επίσης 

σημαντική οικονομική δραστηριότητα. Εξαίρεση αποτελούν οι υπηρεσίες 

εστίασης και  οι  πλωτές μεταφορές που φαίνεται  ότι  η Σαμοθράκη έχει 
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μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα ποσοστιαία  αφού στην Ελλάδα οι 

υπηρεσίες  εστίασης  κατέχουν  το  11.2%  και  στη  περιφέρεια  ΑΜΘ  το 

14.4% ενώ στις πλωτές μεταφορές η Ελλάδα έχει ένα ποσοστό 0.4% και 

η περιφέρεια ΑΜΘ μόλις 0.1%.

2.4.3 Δείκτες Απασχόλησης-Ανεργίας

Εφόσον  βασικός  στόχος  ενός  επιχειρησιακού  προγράμματος  είναι  η 

ενίσχυση της ανάπτυξης μιας οικονομίας που με τη σειρά της συνδέεται 

άμεσα  με  την  ικανότητα  δημιουργίας  θέσεων  απασχόλησης,  λογικό 

επακόλουθο  είναι  η  υιοθέτηση  κατάλληλων  δεικτών  απασχόλησης,  οι 

οποίοι  αφενός θα καταγράφουν την παρούσα κατάσταση αφετέρου θα 

μετρούν την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του στόχου. 

Αρχικά υιοθετείται  τόσο ο Δείκτης Απασχόλησης,  ο  οποίος μετρά των 

αριθμό απασχολούμενων ως προς το σύνολο του ενεργού πληθυσμού, 

όσο και ο Δείκτης Ανεργίας που μετρά τον αριθμός ανέργων ως προς το 

σύνολο  ενεργού  πληθυσμού.  Στη  συνέχεια  καταγράφεται  ο  Δείκτης 

Αποδυνάμωσης  που  ορίζεται  από  το  λόγο  του  οικονομικά  ενεργού 

πληθυσμού ως προς τον μη οικονομικά ενεργό πληθυσμό.

Πίνακας  2.16  Πληθυσμός  και  δείκτες  απασχόλησης-ανεργίας-

αποδυνάμωσης (2001)

Σύνολο ενεργού πληθυσμού 1008 (1)

Σύνολο απασχολούμενων 930 (2)

Δε δήλωσαν 15

Σύνολο ανέργων 78 (3)

Σύνολο  μη  ενεργού 

πληθυσμού 1505 (4)

Δείκτης  απασχόλησης  (2)/
(1) 930/1008=0.92

Δείκτης ανεργίας (3)/(1) 78/1008=0.078

Δείκτης  αποδυνάμωσης 1008/1505=0.67
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(1)/(4)

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Στον Πίνακα 2.16 καταγράφεται ο οικονομικά ενεργός και μη πληθυσμός 

του  Δήμου Σαμοθράκης  όπως επίσης  και  οι  μακροοικονομικοί  δείκτες 

απασχόλησης,  ανεργίας  και  αποδυνάμωσης  του  εργατικού  δυναμικού. 

Παρατηρείται ότι ο  δείκτης απασχόλησης στο Δήμο Σαμοθράκης είναι 

στο 0.92 ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για το σύνολο της χώρας βρίσκεται 

στο  0.89  και  της  περιφέρειας  ΑΜΘ  περίπου  στο  0.9.  Συνεπώς, 

διαπιστώνεται ότι οι δείκτες βρίσκονται αρκετά κοντά, και αυτό δείχνει ότι 

ο Δήμος Σαμοθράκης βρίσκεται περίπου στο ίδιο επίπεδο απασχόλησης 

σε σχέση με το σύνολο της χώρας .

Επίσης,  ο  δείκτης  ανεργίας βρίσκεται  στο  0.078  για  το  δήμο 

Σαμοθράκης. Ο συγκεκριμένος δείκτης για την Ελλάδα και τη περιφέρεια 

ΑΜΘ  είναι  0.11  και  0.10  αντίστοιχα.  Διαπιστώνεται  ότι  και  ο  δείκτης 

ανεργίας  βρίσκεται  σε  καλό επίπεδο  διότι  είναι  μικρότερος  από τους 

αντίστοιχους δείκτες της Ελλάδας και της περιφέρειας ΑΜΘ. 

Τέλος, ο  δείκτης αποδυνάμωσης είναι 0.67 ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες 

για την Ελλάδα και τη περιφέρεια ΑΜΘ είναι 0.88 και 0.84 γεγονός που 

φανερώνει ότι το μέγεθος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού σε σχέση 

με τον οικονομικά μη ενεργό είναι μικρότερο στο δήμο Σαμοθράκης.

2.5 Παραγωγικοί Τομείς

Οι βασικοί κλάδοι του πρωτογενούς τομέα του Δήμου Σαμοθράκης είναι η 

γεωργία,  η  κτηνοτροφία  και  η  αλιεία.  Η  δασοκομία  δεν  υφίσταται  ως 

ξεχωριστός  κλάδος  για  τη  Σαμοθράκη  καθώς  η  υπερβόσκηση  έχει 

συρρικνώσει τα δάση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δασική παραγωγή. 

Οι κύριες καλλιέργειες είναι οι ελιές, το σκληρό σιτάρι, κριθάρι και σανός 

και  τα  τελευταία  χρόνια  το  αμπέλι.  Στην  κτηνοτροφία  κυριαρχεί  η 

κτηνοτροφία των αιγοπροβάτων και  με μικτά ποσοστά ακολουθούν τα 

μικρά ζώα (κυρίως πτηνά). Η μορφή της αιγοπροβατοτροφίας είναι κατά 

κύριο λόγο κρεατοπαραγωγική και δευτερευόντως γαλακτοπαραγωγική. 
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Επιπλέον,  στο  νησί  υφίσταται  Αλιευτικός  Συνεταιρισμός  Παράκτιων 

Αλιέων.

Η  καλλιεργούμενη  γεωργική  γη  περιλαμβάνει:  αροτραίες  εκτάσεις  σε 

ποσοστό 7,8%, ελαιώνες σε ποσοστό 33,3% και κηπευτικά σε ποσοστό 

1,3%. Οι βασικές καλλιέργειες αποτελούνται από: κτηνοτροφικά 40,4%, 

ελαιώνες 35,1% και σιτηρά 19,7%. 

Τα  κύρια  κτηνοτροφικά  προϊόντα  του  νησιού  είναι:  αιγοπρόβειο  γάλα, 

κρέας πρόβειο, αίγειο, χοιρινό και πουλερικά. Τα κύρια προβλήματα στον 

κλάδο της κτηνοτροφίας όπως αναφέρονται από τους αρμόδιους φορείς 

είναι τα παρακάτω: 

• ο  μεγάλος  αριθμός  κοπαδιάρικων  αιγών  εξαιτίας  των  ζημιών  που 

προκαλούν στις ελαιοκαλλιέργειες και στα δάση, καθώς συνήθως είναι 

ασυνόδευτα.

• η  υπερβόσκηση  η  οποία  έχει  τεθεί  ως  κυρίαρχο  πρόβλημα  της 

Σαμοθράκης από όλες τις υπηρεσίες με αρμοδιότητες στον αγροτικό 

χώρο. 

• Σε ότι αφορά την αλιεία στη Σαμοθράκη λειτουργούν επαγγελματικά 

σκάφη  παράκτιας  και  μέσης  αλιείας  καθώς  και  μεγάλος  αριθμός 

ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών. 

Ο  δευτερογενής  τομέας  περιλαμβάνει  βιοτεχνίες,  εργαστήρια- 

χειροτεχνίες  και  οικοδομική  δραστηριότητα  που  συγκεντρώνεται  στην 

ευρύτερη περιοχή της Καμαριώτισσας λόγω του λιμανιού. 

Στο νησί αναπτύσσονται μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως: 

• Ελαιοτριβείο – Αγροτικός συνεταιρισμός Σαμοθράκης.

• Παραγωγή  –  εμφιάλωση  οίνου  –  Αμπελουργικός  συνεταιρισμός 

Σαμοθράκης.

• Παραγωγή  αλεύρων  με  σφυρόμυλο  –  Αγροτικός  συνεταιρισμός 

Σαμοθράκης- Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση (ανενεργός, ωστόσο 

υπάρχει η υποδομή)

• Παραγωγή  και  διάθεση  παραδοσιακών  γλυκών,  ποτών,  ζυμαρικών 

από τους δύο  Αγροτοοικοτουριστικοί συνεταιρισμοί γυναικών 
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• Εργαστήρι υφαντουργίας και κεραμικής – ΕΟΜΜΕΧ.(ανενεργά)

• Εργαστήρι κεραμικής – ατομική επιχείρηση

• Τυροκομείο – ατομική επιχείρηση.

• Αποστακτήριο (Τσιπουράδικο)- Αμπελουργικός Σύλλογος

Ο  τριτογενής  τομέας  περιλαμβάνει  τον  τουρισμό  και  τις  υπηρεσίες 

ενίσχυσης/εξυπηρέτησης αυτού καθώς και  άλλες υπηρεσίες.  Στο Δήμο 

Σαμοθράκης, ο τουρισμός απασχολεί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που 

εργάζεται κυρίως σε εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχειακές μονάδες και 

συναφείς  με  τον  τουριστικό  τομέα  δραστηριότητες.  Σε  πραγματικούς 

όρους η  τουριστική ανάπτυξη του  δήμου καταγράφεται  στους Πίνακες 

2.17, 2.18 και 2.19.

Το 2011 λειτουργούσαν στο Δήμο Σαμοθράκης 12 Μονάδες διαθέτοντας 

616  κλίνες  (Πίνακας  2.17).  Επιπλέον,  οι  ξενοδοχειακές  μονάδες  του 

νησιού ήταν 8 (μέχρι 3* ξενοδοχείο) ενώ υφίστανται  και 6 επιπλωμένα 

δωμάτια-διαμερίσματα τα όποια μπορούν να φιλοξενήσουν τουρίστες. 

Πίνακας 2.17 Τουριστικά καταλύματα με άδεια λειτουργίας (2011)

Κατηγορία Μονάδες Δωμάτια Κλίνες

Ξενοδοχεία 3* 5 217 415

Ξενοδοχεία 2* 2 31 61

Ξενοδοχεία 1* 1 7 16

ΣΥΝΟΛΟ 8 255 492

Επιπλωμένα 

διαμερίσματα  – 

δωμάτια

6 59 124

ΣΥΝΟΛΟ 14 314 616

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Στον Πίνακα 2.18 καταγράφεται  η τουριστική κίνηση του δήμου για το 

έτος  2009.  Παρατηρείται  ότι  οι  αφίξεις  στο  σύνολο  τους  για  το 

συγκεκριμένο  έτος  έφτασαν  τις  9.121  ενώ  οι  διανυκτερεύσεις  που 

πραγματοποιήθηκαν  από  το  σύνολο  των  τουριστών  (ελλήνων  και 
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αλλοδαπών)  έφτασαν  το  έτος  2009  τις  25.693,  δηλαδή  περίπου  2.83 

μέρες διανυκτέρευσης ανά άτομο.

Πίνακας 2.18 Τουριστική Κίνηση στο Δήμο Σαμοθράκης (2009)

Σύνολο 
Αλλοδαπών 
Τουριστών

Έλληνες 
Τουρίστες

Γενικό 
Σύνολο

Αριθμός % Αριθμός %

Αφίξεις  στα  Καταλύματα 

Ξενοδοχειακού Τύπου 839 9,2% 8.282 90,8% 9.121

Διανυκτερεύσεις  στα  Καταλύματα 

Ξενοδοχειακού Τύπου 2.298 8,9% 23.395 91,1% 25.693

% Διανυκτερεύσεων ανά Άτομο 2,74 2,82 2,82

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η πληρότητα των καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου το ίδιο έτος (2009) 

για το δήμο Σαμοθράκης έφτασε το 28.5 (Πίνακας 2.19). Αξιοσημείωτο 

είναι  ότι  η  πληρότητα  των  καταλυμάτων  του  δήμου  είναι  η  τρίτη 

μεγαλύτερη στο σύνολο του νομού Έβρου με την Αλεξανδρούπολη και 

την Ορεστιάδα να προηγούνται με 42.9% και 30.8% αντίστοιχα. 

Πίνακας 2.19 Πληρότητα κλινών στα καταλύματα Ξενοδοχειακού τύπου 

(πλην camping)Κατά δ.δ του νομού Έβρου για το έτος 2009

ΔΔ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

% 
Πληρότητας 

Κλινών

Δ.Δ. Αλεξανδρούπολης 42,9%

Δ.Δ. Διδυμοτείχου 22,5%

Δ.Δ. Ορεστιάδας 30,8%

Δ.Δ Σαμοθράκης 28,5%

Δ.Δ. Σουφλίου 8,2%
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Δ.Δ. Λουτρού 25,6%

Δ.Δ. Φερών 22,9%

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Οι κάθετες υπηρεσίες του Δήμου Σαμοθράκης στο θεματικό τομέα 
«Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση» είναι :  

Το Αυτοτελές Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  το οποίο 

είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και της ζωικής 

παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού 

κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη 

οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, 

αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή 

του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της 

απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Γραφείου στο πλαίσιο της αποστολής 

του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και 

Υπουργικών Αποφάσεων.

 Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 
είναι οι εξής:
(α) Αρμοδιότητες Αγροτικής Παραγωγής (Αρμοδιότητες στον τομέα της 

φυτικής παραγωγής)

1) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς 

και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσμού στις εστίες του.

2) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση 

της φυτικής παραγωγής.

3) Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για 

τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε 

συνεργασία με την υπηρεσία Τουρισμού.

4) Εκτιμά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις 

απολαμβανόμενες από τους παραγωγούς τιμές γεωργικών προϊόντων 

και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη 

λήψη αντιπροσωπευτικών τιμών προϊόντων.
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5) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία 

και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την 

κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων

και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.

6) Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 

(Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των 

Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.

7) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, 

ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους 

παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση 

τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, στο πλαίσιο των 

προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων 

μεθόδων καλλιέργειας.

8) Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων 

στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.

9) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση 

αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών 

φαρμακευτικών προϊόντων.

10) Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθμη λειτουργία του Γραφείου 

Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου.

Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας 

κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση τους.

Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης:

(α) Συνεργάζεται με τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους 

για την διερεύνηση και επισήμανση των τεχνικών και οικονομικών 

προβλημάτων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

(β) Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωμένων μεθόδων 

εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της

ποιότητας των παραγομένων προϊόντων και τη μείωση κόστους 

παραγωγής τους.
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(γ) Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και την εν 

γένει αντιμετώπιση των προβλημάτων στα διάφορα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας, στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρμοζομένων

προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.

(δ) Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Γραφείου 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών 

προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) 

και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, 

αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίμηση ζημιών

κ.λπ.).

(ε) Ενημερώνει το Γραφείου Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα 

ζητήματα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσμο και λαμβάνει 

κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιμετώπισή τους.

(Αρμοδιότητες ζωϊκής παραγωγής)

11) Ερευνά και μελετά κάθε θέμα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, 

καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσμού στις εστίες του.

12) Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση 

της ζωικής παραγωγής.

13) Συνεργάζεται με την Τεχνική υπηρεσία για τη μελέτη και την εκτέλεση 

έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν τη 

κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.

14) Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.

15) Συνεργάζεται με ιδρύματα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, 

ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσμό για τις βελτιωμένες μεθόδους 

παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την 

αντιμετώπιση τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων, 

στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 

και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσμο, μέσω 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωμένων 

μεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.

16) Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος 

αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια 

για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, 

διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
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17) Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δημιουργία και 

λειτουργία καταφυγίων κλπ).

18) Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας  καταστημάτων και 

εγκαταστάσεων που σχετίζονται με το εμπόριο ή την αξιοποίηση ζώων 

(καταστήματα διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα 

πώλησης σκύλων ή γατών, κτηνοπτηνοτροφικές

εγκαταστάσεις, αυτοκίνητα που μεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).

19) Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή μεταβίβαση 

αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών 

φαρμακευτικών προϊόντων.

20) Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερματέγχυση και 

τον συγχρονισμό του οίστρου των ζώων.

21) Γνωματεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν 

πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.

22) Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού 

γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση 

φαρμακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας 

ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και

εποπτεύει.

23) Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέμηση λοιμωδών και 

παρασιτικών νοσημάτων ζώων, σε συνεργασία με την υπηρεσία Δημ. 

Υγείας για τα νοσήματα που μεταδίδονται και στον άνθρωπο.

24) Επιβάλλει ή αίρει υγειονομικά μέτρα, λόγω εμφάνισης βαριάς 

επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.

(β) Αρμοδιότητες Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 

Δραστηριοτήτων 

(Αρμοδιότητες ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων)

1) Μελετά και εισηγείται τη ρύθμιση θεμάτων εμπορικής δραστηριότητας 

που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την 

ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται 

στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέματα αυτά αφορούν ιδίως:

(α) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων 

εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εμποροπανηγύρεις).
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(β) Τον καθορισμό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαμονή 

μετακινουμένων πληθυσμιακών ομάδων.

(γ) Τον καθορισμό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας 

διαφήμισης.

(δ) Τον προσδιορισμό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την 

ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθμό 

που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.

(ε) Τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε 

καταστήματα.

(στ) Τον καθορισμό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των 

ναυτεργατών και των αρτεργατών. 

(ζ) Τον καθορισμό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και 

επιχειρήσεων.

(η) Τον καθορισμό των ανώτατου αριθμού των αδειών υπαίθριου 

πλανόδιου εμπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου 

Πλανόδιου Εμπορίου.

(θ) Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.

(ι) Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισμό 

του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία περιλαμβανομένης της χορήγησης επαγγελματικών 

και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειμένου 

(ια) Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, 

παραγωγών και επαγγελματιών των λαϊκών αγορών.

(ιβ) Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τη χορήγηση αδειών 

εκμετάλλευσης περιπτέρων.

(ιγ) Τη λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των ωρών ανοίγματος, 

μεσημβρινής διακοπής και κλεισίματος των φαρμακείων και 

φαρμακαποθηκών, καθώς και τον καθορισμό για κάθε έτος του αριθμού 

των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν.

2) Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των 

σχετικών με τα προηγούμενα θέματα εμπορικής δραστηριότητας και 

εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς 

και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας από τις 
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επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις 

του νόμου.

(Αρμοδιότητες προστασίας του καταναλωτή)

4) Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία και 

λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης 

Καταναλωτή).

5) Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισμού για 

την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και σε 

καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισμάτων της 

οικείας επιτροπής καθώς και μητρώο καταναλωτών.

(Αρμοδιότητες χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων)

6) Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορικών και 

γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες 

που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις. 

Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως: 

(α) Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα 

τους σε λαϊκές αγορές 

(β) Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και 

επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων 

καθορίζονται από την νομοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονομικούς 

κανονισμούς και διατάξεις

(γ) Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).

(δ) Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και 

παρεμφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεπομένων 

επιθεωρήσεων.

(ε) Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών 

συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται 

από την κείμενη νομοθεσία.

(στ) Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών 

διαδικτύου.

(ζ) Τη λειτουργία μουσικών οργάνων.
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(η) Την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, εμποροπανηγύρεων και 

υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών.

(θ) Τα ζωήλατα οχήματα.

(ι) Την εγκατάσταση και χρήση του οικήματος για την άσκηση 

δραστηριότητας από εκδιδόμενα πρόσωπα. 

(ια) Τη διενέργεια διαφήμισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας 

διαφήμισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής 

δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και την 

παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά 

πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.

(ιβ) Τη λειτουργία καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων.

(ιγ) Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εμπορίου. 

(ιδ) Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.

(ιε) Την συμμετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.

 (ιστ) Την άσκηση επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης 

χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής 

επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία με την υπηρεσία 

Δημ. Υγείας.

(ιζ) Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.

(ιη) Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθμιση θεμάτων 

λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.

(ιθ) Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασμένων μόνιμα ή 

προσωρινά ή υπαίθριων ή μικτών.

7) Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις 

οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση

άδειας, επιβολή προστίμων.

8) Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήμισης, των 

προδιαγραφών των διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει 

στην αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών 

και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων,

με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη 

νομοθεσία. 

(γ) Αρμοδιότητες Απασχόλησης και Τουρισμού
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(Αρμοδιότητες σε θέματα Απασχόλησης)

1) Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά 

προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή συμμετέχει σε 

ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση 

της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.

2) Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 

επαγγελματικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία 

Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης σε συνεργασία και με το Αυτοτελές Γραφείο 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και με

τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης 

Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραμματικές επιλογές για 

θέματα επαγγελματικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράμματος 

δια βίου μάθησης.

3) Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής 

του Δήμου με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων προς τους 

ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας.

Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των 

ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.

(Αρμοδιότητες σε θέματα Τουρισμού)

4) Τηρεί μητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάμενη κατάσταση 

του τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, 

τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδομές, στοιχεία απασχόλησης, 

οικονομικά στοιχεία κ.λπ.).

5) Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέμβασης του 

Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθμιση 

των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους 

τουριστικούς επαγγελματικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά

για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών. 

6) Μεριμνά για το σχεδιασμό και την πραγματοποίηση προγραμμάτων 

τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή 

τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, 

συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού, δημιουργία δικτύων επικοινωνίας
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και συνεργασίας με άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).

7) Μεριμνά για την εφαρμογή μηχανισμών ενημέρωσης/ πληροφόρησης 

των επισκεπτών της περιοχής. 

(Αρμοδιότητες σε θέματα λειτουργίας εγκαταστάσεων αναψυχής και 

τουρισμού − κάμπινγκ, κατασκηνωτικά κέντρα κ.λπ.)

8) Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων 

αναψυχής και τουρισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του 

ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.

9) Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στις 

δημοτικές εγκαταστάσεις αναψυχής και τουρισμού, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις.

10) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής 

των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία των δημοτικών εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού.

11) Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές 

δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

αναψυχής και τουρισμού και συνεργάζεται με τις οικονομικές υπηρεσίες 

του Δήμου για την απόδοση των εισπραττομένων ποσών.

12) Μεριμνά για την καθαριότητα και πυροπροστασία των 

εγκαταστάσεων αναψυχής και τουρισμού καθώς και για τη συντήρηση 

των κάθε είδους υποδομών και περιβάλλοντος χώρου αυτών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Προβλήματα & Περιορισμοί Δυνατότητες & Ευκαιρίες

Προβλήματα Δυνατότητες

• Έντονη εποχικότητα.

• Μη  ικανοποιητικά  δημογραφικά 

χαρακτηριστικά.

• Μη ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο. 

• Συνεχής μείωση της συμμετοχής του 

• Συγκέντρωση  φυσικών,  πολιτιστικών 

και  ανθρωπογενών  πόρων  που 

μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

• Ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής 
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ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων για την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση.

• Προώθηση δικτύωσης και συνεργασιών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του 

τοπικού  συστήματος  παραγωγής (ανάπτυξη  πλαισίου  συνεργασίας  με  τις  τοπικές 

επιχειρήσεις, οικονομικούς και λοιπούς φορείς)

• Δημιουργία  κατάλληλων  συνθηκών  κατάρτισης  και  απασχόλησης  και  ευκαιριών 

απασχόλησης

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

• Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονομίας

• Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

• Ενίσχυση του  τουρισμού και  των υπηρεσιών  (ενίσχυση της  ανταγωνιστικότητας  του 

τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού)

• Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και ερευνητικού δυναμικού της ευρύτερης περιοχής για 

την ανάπτυξη και χρήση καινοτομιών σε όλο το φάσμα των λειτουργιών του Δήμου, των 

φορέων και των πολιτών
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2.6 Το Οργανόγραμμα, το Εσωτερικό Περιβάλλον του Δήμου και οι 
Οριζόντιες & Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 

2.6.1 Διάρθρωση υπηρεσιών 
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και 

περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε 

ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

2. Νομική Υπηρεσία

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

4. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και 

Διαφάνειας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 1. Αυτοτελές Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Ισότητας των Φύλλων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

1. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

2. Αυτοτελές Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζώης

      α) Γραφείο Τεχνικών Έργων
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      β) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

      γ) Γραφείο Ύδρευσης- Αποχέτευσης

             δ) Γραφείο Περιβάλλοντος, Καθαριότητας, Πρασίνου και  

                Πολιτικής  Προστασίας      

2.6.2 Αρμοδιότητες Οριζόντιων Υπηρεσιών του Δήμου

Πέραν των υπηρεσιών που υποστηρίζουν στις  θεματικές  ενότητες  της 

Τοπικής  Οικονομίας,  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας και  Πολιτισμού 

και Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής που προαναφέρθηκαν, οι λοιπές 

υπηρεσίες  του  Δήμου  Σαμοθράκης  διακρίνονται  σε  επιτελικές και 

υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Στις  επιτελικές   υπηρεσίες  ανήκει  το  Αυτοτελές  Γραφείο 
Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας.

Το Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας 

του Δήμου είναι  αρμόδιο για την  υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, 

των  υπηρεσιών  και  των  νομικών  προσώπων  του  Δήμου  κατά  τις 

διαδικασίες  σύνταξης,  παρακολούθησης  και  αξιολόγησης  των 

αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των 

Ετησίων  Προγραμμάτων  Δράσης,  καθώς  και  τον  σχεδιασμό  και  την 

παρακολούθηση  της  εφαρμογής  των  εσωτερικών  οργανωτικών 

συστημάτων του Δήμου. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της

ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. 

Επιπρόσθετα το Γραφείο είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, 

λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου, 

περιλαμβανομένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.

(Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 

του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α΄ 166).

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Γραφείου Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής και Διαφάνειας είναι οι εξής: 

(Αρμοδιότητες μελετών και έρευνας) 
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1) Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκμηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα 

γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που 

αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους

φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.

2) Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και 

συγκεντρώνει και τεκμηριώνει προτάσεις για επεμβάσεις (έργα, ενέργειες, 

προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.

3) Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και μελετών για τη διάγνωση των 

αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιμότητας 

αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, 

δράσεων και μέτρων.

(Αρμοδιότητες σχεδιασμού και παρακολούθησης προγραμμάτων)

4) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων 

οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, με την αξιοποίηση των 

τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την

αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση 

υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.

5) Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και 

δράσεων, που ενσωματώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη 

θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα 

εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

6) Συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο 

Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης 

της περιοχής του Δήμου με τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα

της Περιφέρειας.

7) Συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που 

αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή 

βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο 

περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση 

ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.

8) Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για 

τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων 

του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, 

προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρη−
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ματοδοτούμενα κλπ).

9) Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του και την ομάδα έργου που είναι δυνατόν να 

συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 

του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράμματος και των Ετησίων 

Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό 

πρόγραμμα. 

10) Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και 

δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την 

παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των 

αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

11) Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και 

την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. 

Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.

12) Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, 

αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το 

υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.

13) Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και 

τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. 

Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος 

δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία 

με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με 

απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού 

απολογισμού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον 

απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις 

απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.

14) Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των 

προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων 

φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. 

Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις
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σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς. 

 (Αρμοδιότητες απόδοσης και οργάνωσης)

15) Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη 

των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους,

επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.

16) Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί μέτρα για τη διαρκή βελτίωση 

της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της 

ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών. Σχεδιάζει και εισηγείται

τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών 

υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

17) Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος 

διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασμό και 

παραγωγή έργων.

18) Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισμών 

του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισμός 

Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας, Κανονισμοί Παροχής

Υπηρεσιών στους Δημότες κλπ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

υπηρεσίες.

19) Παρακολουθεί την καλή εφαρμογή των εγκεκριμένων από τα αρμόδια 

όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων, διαδικασιών και 

κανονισμών και ενημερώνει τα αρμόδια όργανα του Δήμου στην 

περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.

(Αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας)

20) Μεριμνά για την εξασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης από κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο σε πληροφορίες που έχουν σχέση με τις 

προκηρύξεις του Δήμου για την εκτέλεση έργων και την προμήθεια 

υλικών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

21) Μεριμνά για την έγκαιρη πληροφόρηση των δημοτών για κάθε είδους 

προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ο Δήμος και απευθύνονται 

στους δημότες και μεριμνά για την εξασφάλιση της αρχής της ίσης

πρόσβασης των δημοτών στις δραστηριότητες αυτές.

22) Υποδέχεται υποδείξεις, προτάσεις και παράπονα των δημοτών και 

τους ενημερώνει για τα δικαιώματα τους και τις ενέργειες που 
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απαιτούνται για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους. Μεριμνά επίσης 

για τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα πληροφοριακά

στοιχεία και έντυπα.

23) Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την έκδοση και διακίνηση, σε 

έντυπη και ηλεκτρονική μορφή:

(α) Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων,

(β) Οδηγού του Δημότη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου,

(γ) Κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών και Κανονισμού 

Διαβούλευσης.

24) Μεριμνά για την εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για αποφάσεις 

και ζητήματα που αφορούν το Δήμο.

25) Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών με το Δήμο 

για την υποδοχή παραπόνων ή παροχή διοικητικών πληροφοριών προς 

τους πολίτες.

(Αρμοδιότητες στρατηγικής και μελετών ΤΠΕ)

26) Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά 

την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.

27) Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 

και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των 

συστημάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη 

των λειτουργιών του.

28) Μεριμνά για την μελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστημάτων 

ΤΠΕ με την αξιοποίηση και εξειδικευμένων τρίτων.

(Αρμοδιότητες διαχείρισης συστημάτων ΤΠΕ)

29) Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης 

δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του 

Δήμου. 

30) Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων 

που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.

31) Διαχειρίζεται το περιεχόμενο των συστημάτων και της ανάκτησης 

δεδομένων για τα συστήματα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.
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32) Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδομένων 

σύμφωνα με σχετικές ανάγκες του Δήμου.

33) Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστημάτων ΤΠΕ του Δήμου και 

μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες 

ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά 

τα συστήματα.

34) Μεριμνά για τη δημιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής 

πληροφόρησης με την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα 

πληροφορικά συστήματα του Δήμου.

35) Μεριμνά για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας της πρόσβασης στις 

πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου, 

ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητά τους.

(Αρμοδιότητες διαχείρισης εξοπλισμού ΤΠΕ)

36) Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό 

πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του 

εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία 

προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου

εξοπλισμού. 

37) Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την 

εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ. 

38) Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών 

του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.

(Γενικές Αρμοδιότητες ΤΠΕ)

39) Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.(Κομβικό Σημείο 

Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 

(ΦΕΚ Α΄ 166).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
Το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου παρέχει κάθε είδους διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξη προς τον Δήμαρχο και ιδίως:

1) Προγραμματίζει, οργανώνει και ρυθμίζει τις συναντήσεις του 

Δημάρχου.
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2) Διεξάγει και διεκπεραιώνει την προσωπική αλληλογραφία του 

Δημάρχου και τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτής.

3) Τηρεί αρχείο των κάθε είδους αποφάσεων του Δήμου προς χρήση του 

Δημάρχου, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις 

του Δημάρχου.

4) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς 

τους κατέχοντες θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή 

Επιστημονικών Συνεργατών.

5) Οργανώνει και υλοποιεί κάθε είδους εκδηλώσεις του Δήμου (συνέδρια, 

συνελεύσεις, εορτές κλπ, καθώς και προγράμματα προβολής του έργου 

και των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος.

6) Τηρεί αρχείο των δημοσιεύσεων σχετικά με τις δραστηριότητες του 

Δήμου καθώς και των σχετικών απαντήσεων.

2. Νομική Υπηρεσία
(Δεν είναι στελεχωμένη)

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
1) Σχεδιάζει και εφαρμόζει συστήματα και διαδικασίες για την εξυπηρέτηση των 

δημοτών που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις δημοτικές 

υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ και χρειάζονται να έλθουν σε επαφή με τις επιμέρους 

υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες τους.

2) Μεριμνά για τη δημιουργία και την αποτελεσματική λειτουργία δικτύων 

εθελοντών που αναλαμβάνουν την εξυπηρέτηση των ανωτέρω δημοτών για την 

εκτέλεση των δοσοληψιών τους με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα ΚΕΠ για 

λογαριασμό τους.

3) Δέχεται αιτήματα των ανωτέρω δημοτών με βάση τις σχετικές διαδικασίες και 

μεριμνά για την ικανοποίησή τους, με την αξιοποίηση τόσον των υπαλλήλων του

Γραφείου όσο και των δικτύων εθελοντών.

4) Συνεργάζεται με τα αρμόδια ΚΕΠ για την διεκπεραίωση υποθέσεων των 

ανωτέρω δημοτών σε ζητήματα αρμοδιότητας των ΚΕΠ.

5) Σχεδιάζει και προωθεί κάθε άλλη σχετική ενέργεια για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των δημοτών με αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις 

δημοτικές υπηρεσίες ή στα ΚΕΠ.
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4. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ  (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών)  που 

είναι  αρμόδιο  για  την  παροχή  διοικητικών  πληροφοριών  και  τη 

διεκπεραίωση  των  υποθέσεων  των  πολιτών  από  την  υποβολή  της 

αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ’

ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του 

Υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότερα το Γραφείο:

1) Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που 

απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις 

δημόσιες υπηρεσίες.

2) Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών 

τους από τις υπηρεσίες του Δημοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε 

περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται 

δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση, τα αναζητά και 

τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.

3) Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην 

αρμόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία με οποιονδήποτε 

πρόσφορο τρόπο.

4) Παραλαμβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που 

έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους 

στους πολίτες, είτε με αποστολή, είτε μέσω του ΚΕΠ.

5) Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα με τον γενικό 

σχεδιασμό των ΚΕΠ (επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου 

υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών 

φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ).

6) Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του 

ΚΕΠ. 

7) Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράμματος 

e−kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε απομακρυσμένους οικισμούς 

του Δήμου. 

8) Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των 

οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήματα 
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αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και 

παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των

νόμιμων χρονικών προθεσμιών. Παραλαμβάνει τα σχετικά έγγραφα από 

τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των 

αιτήσεων. 

9) Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των 

πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

5. Δημοτική Αστυνομία 
(Δεν είναι στελεχωμένη)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

1. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

Το Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών είναι αρμόδιο για την 

τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική 

κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή 

του Δήμου, για την ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής 

υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου στο πλαίσιο 

της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους ενοτήτων του Αυτοτελούς Γραφείου 

Διοικητικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

(α) Αρμοδιότητες Διοικητικών Θεμάτων 

(Αρμοδιότητες υποστήριξης των πολιτικών οργάνων του Δήμου)

1) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα 

συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό 

Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Εκτελεστική Επιτροπή 

(οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, 

παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, 

ρύθμιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου 

αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).
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2) Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα 

ατομικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους (οργάνωση 

και ρύθμιση συναντήσεων, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και 

αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου 

αποφάσεων ατομικών οργάνων κλπ).

3) Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και τις Επιτροπές του 

Δημοτικού Συμβουλίου.

4) Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.

5) Μεριμνά για την ενημέρωση των πολιτικών οργάνων και των 

υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα όργανα του 

Δήμου. 

6) Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και 

όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και 

την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο

Δήμο.

(Αρμοδιότητες σε θέματα δημοτικής κατάστασης)

7) Τηρεί και ενημερώνει τα μητρώα του δημοτολογίου και τα μητρώα 

αρρένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες και 

τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία για τη 

δημιουργία και τήρηση του Εθνικού Δημοτολογίου.

8) Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, καθώς και την 

πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου από παιδιά, που γεννήθηκαν 

χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.

9) Μεριμνά για τον εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου Ελλήνων του 

εξωτερικού, ομογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια 

και παλιννοστησάντων ομογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.

10) Χορηγεί άδειες πολιτικού γάμου και μεριμνά για την τέλεση των 

γάμων αυτών. 

11) Ενημερώνει περιοδικά τις δημόσιες υπηρεσίες για τις μεταβολές 

προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούμενα στοιχεία.
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12) Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής 

κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες 

με τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.

13) Συνεργάζεται με άλλους Δήμους και δημόσιες υπηρεσίες στις 

περιπτώσεις μεταβολών των μητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα 

αρχεία που τηρούνται εκεί. 

14) Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που 

προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία.

(Αρμοδιότητες σε θέματα Ληξιαρχείου) 

15) Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία 

καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιφέρεια 

του Δήμου (γεννήσεις, γάμοι, θάνατοι) καθώς και κάθε μεταγενέστερο 

γεγονός που συνδέεται με αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα με τις

ισχύουσες θεσμοθετημένες διαδικασίες.

16) Τηρεί αρχεία επισήμων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.

17) Εκδίδει αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα 

θεσμοθετημένα πιστοποιητικά. 

18) Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήμων για τα ληξιαρχικά 

γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των μητρώων / αρχείων που 

τηρούνται στα Τμήματα αυτά.

19) Συνεργάζεται με Ληξιαρχεία άλλων Δήμων σε περιπτώσεις 

μεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται 

καταχωρημένες εκεί. 

(Αρμοδιότητες σε θέματα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης)

20) Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα 

νομοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και μετανάστευσης. Στο πλαίσιο 

αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις 

ισχύουσες διατάξεις:

(α) Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.

(β) Παραλαμβάνει αιτήσεις, ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί 

στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση 

αδειών παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
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(γ) Παραλαμβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της 

ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρμόδια 

υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.

(δ) Επιδίδει σχετικές με τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

(Αρμοδιότητες σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού)

21) Μεριμνά για την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης των 

εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.

22) Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης 

στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου (π.χ. οργάνωση 

μετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί 

σταθμοί κ.λπ.).

23) Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης 

κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. 

Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων 

αυτών στην πράξη.

24) Μεριμνά για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών 

διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθμίζουν τις σχέσεις του Δήμου με 

το ανθρώπινο δυναμικό του (πχ. θέματα μισθολογικά, ωραρίου, αδειών, 

ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).

25) Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών 

πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων 

θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες.

26) Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα 

στοιχεία της ατομικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους 

μεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές

θέσεων εργασίας, αμοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα 

προσόντα του. 

27) Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή 

όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την απασχόληση των 

εργαζομένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, 

έγκριση και πραγματοποίηση υπερωριών κλπ).

28) Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις μεταβολές των 

στοιχείων των εργαζομένων που επηρεάζουν τις αμοιβές τους και 
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ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες, ώστε να 

προωθείται έγκαιρα η πληρωμή των εργαζομένων και η απόδοση

των ασφαλιστικών εισφορών.

29) Συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών 

ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει 

να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (διαχείριση παρουσιών, 

υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).

30) Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέματα που 

άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.

(Αρμοδιότητες σε θέματα διοικητικής μέριμνας)

31) Μεριμνά για την φύλαξη, την ασφάλεια και την καθαριότητα των κάθε 

είδους εγκαταστάσεων του Δήμου.

32) Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των 

κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

33) Μεριμνά για τις μετακινήσεις και μεταφορές του προσωπικού του 

Δήμου.

34) Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και 

διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με τις γραμματείες των 

επιμέρους υπηρεσιών.

35) Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.

36) Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα και 

τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση 

αλληλογραφίας, θέματα προσωπικού κ.λπ.).

2. Αυτοτελές Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών

Το Αυτοτελές Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών είναι για την 

αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του 

Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση 

των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση 

της δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των 

νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, 

εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.
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Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου στο πλαίσιο 

της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, 

Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών είναι 

οι εξής:

(β) Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών

(Αρμοδιότητες σε θέματα προϋπολογισμού και οικονομικής  

πληροφόρησης)

1) Μεριμνά για την τήρηση του συστήματος κατάρτισης των 

Προϋπολογισμών του Δήμου.

2) Συνεργάζεται με τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή 

οικονομικών στοιχείων, κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν 

την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισμών τους σε 

συνάρτηση με τα αντίστοιχα προγράμματά τους.

3) Συγκεντρώνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και 

διαμορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του 

Δήμου προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα.

4) Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισμών, επισημαίνει τις 

αποκλίσεις μεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών μεγεθών, 

μεριμνά για την ερμηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες 

διορθωτικές ενέργειες.

5) Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση 

των διαδικασιών αμφίδρομης ενημέρωσης και ροής των οικονομικών 

πληροφοριών που σχετίζονται με την εκτέλεση και την αναθεώρηση των

προϋπολογισμών κάθε υπηρεσίας.

6) Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρμόδια όργανα τα 

περιοδικά οικονομικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το σύστημα 

οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος. 

7) Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταμειακών 

προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταμειακές ανάγκες και εισηγείται 

τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των ταμειακών αναγκών

του Δήμου (π.χ. δανεισμός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων 

που σχετίζονται με την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου.
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8) Συνεργάζεται με τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των 

διαθεσίμων του Δήμου.

(Αρμοδιότητες σε θέματα λογιστηρίου και αποθηκών)

9) Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών πράξεων 

του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές 

διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία

που προβλέπονται από την νομοθεσία.

10) Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για 

την ενημέρωση του συστήματος λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών 

πράξεων του Δήμου.

11) Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.

12) Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συμφωνία  των δοσοληπτικών 

λογαριασμών με τράπεζες, προμηθευτές, πιστωτές και άλλους 

συναλλασσομένους με τον Δήμο, καθώς και των δοσοληπτικών 

λογαριασμών με τα νομικά πρόσωπα και τα ιδρύματα του Δήμου.

13) Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται με 

το τηρούμενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισμοί και αποτελέσματα 

χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρμόδια όργανα του Δήμου με βάση 

τις ισχύουσες διαδικασίες.

14) Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρμόδια όργανα του 

Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των 

λογιστικών μεγεθών του Δήμου.

15) Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από 

Δημόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν 

εκάστοτε.

16) Τηρεί ειδικά συστήματα λογιστικής και οικονομικής διαχείρισης 

Προγραμμάτων και Έργων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και που 

χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από 

ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.

17) Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουμένων 

προγραμμάτων και έργων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους ειδικούς 

κανονισμούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική 

χρηματοδότηση. 
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18) Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών οικονομικών αναφορών 

που σχετίζονται με την πρόοδο των προηγουμένων προγραμμάτων και 

έργων. 

19) Τηρεί το αρχείο συμβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προμήθειες που 

αναθέτει ο Δήμος. Παραλαμβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά 

που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωμή των οφειλών του

Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των 

προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωμών του Δήμου με βάση τις 

διατάξεις των αντιστοίχων συμβάσεων.

20) Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του 

προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων 

πιστώσεων.

21) Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής των οφειλών του Δήμου και τα 

αποστέλλει στο Ταμείο για πληρωμή.

22) Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προμηθευτές των 

κάθε είδους υλικών παγίων (μηχανήματα−εξοπλισμός) ή αναλωσίμων 

που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.

23) Μεριμνά για την ενημέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των 

αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία ) με τα εισαγόμενα και εξαγόμενα 

είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που 

τηρούνται στα αποθέματα των αποθηκών του Δήμου.

24) Παρακολουθεί τα αποθεμάτων των αποθηκών και διατυπώνει 

εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. 

Συνεργάζεται σχετικά με τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των 

υλικών των αποθηκών.

25) Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του 

Δήμου (μηχανήματα, οχήματα, συσκευές, εξοπλισμός κ.λπ.) και 

παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του 

Δήμου. 

26) Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισμού υλικών ως αχρήστων ή ως 

υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, 

απομάκρυνσης ή εκποίησής τους.

27) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών 

απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισμού του Δήμου.
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28) Συγκεντρώνει τα στοιχεία μεταβολών και των αντιστοίχων 

καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το 

προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαμόρφωση των 

αμοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των μισθολογικών καταστάσεων 

και την πληρωμή των αμοιβών

29) Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αμοιβών προς το 

προσωπικό του Δήμου και για τον υπολογισμό και την απόδοση προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.

(Αρμοδιότητες σε θέματα εσόδων και περιουσίας)

30) Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του 

ύψους των χρηματικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και 

νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώματα που 

περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο με βάση τις ισχύουσες

εκάστοτε διατάξεις της νομοθεσίας.

31) Ελέγχει την ακρίβεια των μεγεθών με βάση τα οποία υπολογίζονται 

το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούμενων φόρων, εισφορών, τελών, 

δικαιωμάτων κλπ.

32) Δημιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των 

επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.

33) Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των 

οφειλομένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει 

βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόμενων 

ποσών κατά κατηγορία προσόδου.

34) Μεριμνά για την ενημέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των 

προηγουμένων οφειλομένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των 

διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν 

αμφισβητούν το ύψος των οφειλόμενων ποσών.

35) Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους μετά την ολοκλήρωση 

των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των 

αντιστοίχων εισπράξεων.

36) Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που 

σχετίζονται με την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωμάτων ή εισφορών.
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37) Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των οικονομικών 

δοσοληψιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών 

του Δήμου μέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της

ύδρευσης κ.λπ. 

38) Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδοχή και την 

αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτημάτων προς τον Δήμο, 

σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.

39) Τηρεί τα αρχεία της δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική 

και φυσική μορφή (φάκελοι με στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά 

έγγραφα) 

40) Μεριμνά για την διερεύνηση μεθόδων αξιοποίησης της δημοτικής 

ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρμόδια 

όργανα του Δήμου.

41) Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της δημοτικής ακίνητης 

περιουσίας σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη 

διαχείριση της εκμετάλλευσης της δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ.

κατάρτιση συμβάσεων μισθώσεων, μέριμνα είσπραξης μισθωμάτων 

κλπ.)

42) Μεριμνά για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για 

βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 

εγκαταστάσεις θερμοκηπίων και για μονάδες στους τομείς αλιείας.

43) Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη 

καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της 

πυροσβεστικής υπηρεσίας.

(Αρμοδιότητες σε θέματα προμηθειών υλικών / εξοπλισμού / υπηρεσιών)

44) Σχεδιάζει τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του 

προγράμματος απαιτουμένων προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του 

πεδίου του Μ. 3316/2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των 

δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιμότητα αυτών και διαμορφώνει

περιοδικά προγράμματα για την προμήθεια κάθε είδους υλικών, 

εξοπλισμού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρμόδια 

όργανα του Δήμου (υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, 

ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιμα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 

μηχανήματα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, μισθώσεις μεταφορικών
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μέσων, ασφαλίσεις κ.λπ.).

45) Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των 

ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων 

τιμών προμήθειας ή υπηρεσίας.

46) Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των προμηθειών και των 

συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση 

προδιαγραφών σε συνεργασία με τα αρμόδια κάθε φορά τμήματα του 

Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συμβάσεων

και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των 

επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης των 

προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους

και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση κάθε 

προμήθειας ή υπηρεσίας μέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα 

πάντοτε με τις ισχύουσες διατάξεις.

47) Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισμού υλικών / 

εξοπλισμού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις 

διαδικασίες καταστροφής, απομάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών 

αυτών.

48) Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συμβάσεων 

προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προμηθευομένων ειδών, αρχείο 

προμηθευτών, αρχείο φακέλων προμηθειών).

(Αρμοδιότητες λειτουργίας Ταμείου)

49) Διενεργεί τις πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα 

Εντάλματα Πληρωμών και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που 

ορίζει ο νόμος. 

50) Καταγράφει τις διενεργούμενες πληρωμές σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων 

υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα πληρωμής.

51) Παραλαμβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υποχρέων και των 

αντιστοίχων οφειλομένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. 

Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς 

τους οφειλέτες.
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52) Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει 

το λογιστικό σύστημα του Δήμου με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές.

53) Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών 

προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις 

καθυστερούμενες οφειλές.

54) Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του 

Δήμου που ασχολούνται με εισπράξεις. 

(αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιμητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κλπ)

55) Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών με τις Τράπεζες για την 

τοποθέτηση των χρηματικών διαθεσίμων και την διενέργεια εισπράξεων 

και πληρωμών μέσω επιταγών. 

56) Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταμείο στα γραφεία του Δήμου.

57) Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων 

δικαιολογητικών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του 

λογιστικού συστήματος του Δήμου με τις ταμειακές εγγραφές.

58) Παρακολουθεί την ταμειακή ρευστότητα και προγραμματίζει τις 

πληρωμές σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Έντυπο ΕΠ_ 1: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_05: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

2. Νομική Υπηρεσία

3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

4. Αυτοτελές Γραφείο ΚΕΠ

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 1. Αυτοτελές Γραφείο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Ισότητας των 

Φύλλων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

1. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1.  Εκτελεστική Επιτροπή 

2.  Οικονομική Επιτροπή

3.  Επιτροπή Τουρισμού

  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 
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ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Περιβάλλον & Ποιότητα 
Ζωής Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, 

Πολιτισμός & Αθλητισμός
Τοπική Οικονομία 

& Απασχόληση

Γραφείο Τεχνικών Έργων
Αυτοτελές Γραφείο Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 

Αθλητισμού, Νέας Γενιάς & Ισότητας

Αυτοτελές Γραφείο 

Τοπικής 

Οικονομικής 

Ανάπτυξης 

Αυτοτελές Γραφείο 

Διοικητικής Βοήθειας

Γραφείο 

Ηλεκτρομηχανολογικών 

Έργων και Συγκοινωνιών

Γραφείο 

Ανταποκριτή ΟΑΕΔ 

Αυτοτελές Γραφείο 

ΚΕΠ

Γραφείο Ύδρευσης –

Αποχέτευσης

Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

Σαμοθράκης

Γραφείο 

Ανταποκριτών 

Ο.Γ.Α

Αυτοτελές Γραφείο 

Προγραμματισμού, 

Πληροφορικής και 

Διαφάνειας

Γραφείο Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας, Πρασίνου 

και Πολιτικής Προστασίας

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, 

Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου 

Σαμοθράκης

Γραφείο 

Ανταποκριτή ΕΛΓΑ

Αυτοτελές Γραφείο 

Διοικητικών 

Υπηρεσιών

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σαμοθράκης

Αυτοτελές Γραφείο 

Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου – Λυκείου 

Σαμοθράκης

Αυτοτελές Γραφείο 

Δημοτικής 

Αστυνομίας

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης

Γραφείο Τεχνικών Έργων

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος  

&Ειδικότητα 

 Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις 

μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές  

Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ)

 1 ΠΕ Διοικητικού Οργανική  θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού

Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 

Αποσπασμένη από άλλο φορέα

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης 

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος  

&Ειδικότητα 

 Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις 

μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές  

Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΔΕ Διοικητικού Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Περιβάλλοντος 

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος  

&Ειδικότητα 

 Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις 

μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές  

Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

2 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΔΕ Τεχνιτών Ηλεκτρολογίας Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

2 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

2 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος  

&Ειδικότητα 

 Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις 

μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές  
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Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΠΕ Διοικητικού Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού 

2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

2 ΥΕ Καθαριστριών σχολικών κτιρίων ΙΔΑΧ

1 ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου ΙΔΑΧ

1 ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών ΙΔΑΧ

1 ΥΕ Καθαριστριών ΙΔΑΧ

Ανθρώπινο Δυναμικό   Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Πλήθος

Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος  

&Ειδικότητα 

 Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις 

μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές  

Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΠΕ Διοικητικού Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΠΕ Γεωπονίας Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

2 ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΙΔΑΧ

1 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού

Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

Αποσπασμένη σε άλλο φορέα

3 ΔΕ Διοικητικού Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΔΕ Διοικητικού ΙΔΑΧ

1 ΥΕ Κλητήρων- Θυρωρών Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΤΕ Διοικητικού- Λογιστικού Ειδική Θέση

1 ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

Ανθρώπινο Δυναμικό  Τεχνικών Υπηρεσιών

Πλήθος Επίπεδο Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) Κλάδος  

&Ειδικότητα 

 Σχέση Εργασίας( Οργανικές θέσεις 

μόνιμου προσωπικού, Προσωποπαγείς  

θέσεις μόνιμου προσωπικού, Ειδικές  
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Θέσεις, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ) 

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

1 ΔΕ Οδηγών Φορτηγού Οργανική θέση μόνιμου προσωπικού

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πρότυπα - Συστήματα - 
Εργαλεία

ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις

Διαχειριστική Επάρκεια ΝΑΙ

Επάρκεια για διαχείριση 

συγχρηματοδοτούμενω

ν έργων 2007-2013   

Κοινό Πλαίσιο 

Αξιολόγησης  ΟΧΙ    

ISO 9001/2008  ΝΑΙ

 Λειτουργία δημοτικού 

σφαγείου   

Επιμορφώσεις - 

Κατάρτιση  ΟΧΙ    

Σύστημα Διαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων  ΟΧΙ    

Σύστημα Διαχείρισης 

Γνώσης  ΟΧΙ    

Σύστημα 

Προγραμματισμού & 

Παρακολούθησης Έργων ΟΧΙ    

Σύστημα Διαχείρισης 

Ανθρώπινου Δυναμικού  ΟΧΙ    

      

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις
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Διαδικτυακή Πύλη

 ΝΑΙ 

(ΑΝΕΝΕΡΓΗ) url: www  .  dimossamothrakis  .  gr   

Ιστοσελίδα ΝΑΙ url: www.samothraki.gr

E-mail NAI dim@samothraki.gr

Ηλεκτρονική 

Εξυπηρέτηση του Πολίτη  ΝΑΙ Μονό στα πλαίσια λειτουργίας του  Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών 

Διαβούλευση  ΝΑΙ

 Για θέματα σημαντικού τοπικού ενδιαφέροντος στις συνεδριάσεις του 

Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται με πρόσκληση  οι τοπικοί φορείς 

Τοπικό δίκτυο (lan)  ΝΑΙ

  Όλοι οι χρήστες  προγραμμάτων του Δήμου (λογιστήριο, 

πρωτόκολλο, ύδρευση, internet, εκτυπωτές) είναι συνδεδεμένοι μέσω 

σέρβερ 

Ασύρματο δίκτυο (w-lan)  ΟΧΙ   

Αριθμός web servers  ΟΧΙ  

Web servers/ Γραμμή 

επικοινωνία (εύρος 

ζώνης)  ΟΧΙ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Α/
Α

Επίπεδο Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών

Περιγραφή   

1.

Ηλεκτρονική υποβολή και 

διεκπεραίωση αιτήσεων 

πολιτών 

Μέσω ιστοσελίδας του ΚΕΠ (kep.gov.gr) διεκπεραίωση αιτήσεων 

πολιτών

2. Ηλεκτρονική επικοινωνία Μέσω του mail (dim@samothraki.gr) 

3. Ενημέρωση δημοτών Μέσω ιστοσελίδας του Δήμου (samothraki.gr) 

Επίπεδο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ορίζονται τα 5 στάδια υλοποίησης: Στάδιο 1 - Πληροφόρηση, Στάδιο  

2 - Αλληλεπίδραση, Στάδιο 3 Αμφίδρομη αλληλεπίδραση, Στάδιο 4 Συναλλαγή, Στάδιο 5  

Προσωποποίηση.
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2.6.3 Υλικοτεχνική Υποδομή

ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Ονομασία κτιρίου
Επιφάνεια 

κτιρίου 
(τ.μ.)

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας

Δυναμικότητα 
κτιρίου

Αριθμός 
Εργαζομένων

Προσβασιμότητα 
σε ΑΜΕΑ

Κτίριο Δημαρχείου 400  ΟΧΙ 14  18  ΟΧΙ

Οικία  Δημητριάδη- 

Τεχνικές Υπηρεσίες  126  ΝΑΙ  4   2 ΟΧΙ 

Οικία  Συκά-Δημοτική 

Βιβλιοθήκη  80,65  ΝΑΙ  2  0  ΟΧΙ

Κτίριο Αμπατζή – 

στέγαση γραφείων 

δημοτικής συγκοινωνίας 60,35 ΟΧΙ  1  1  ΟΧΙ

Α΄ όροφος κτιρίου 

λαδόμυλου- Πνευματικό 

Κέντρο 154,68 ΟΧΙ 1 1 ΟΧΙ

Λαογραφικό Μουσείο 130 ΝΑΙ 1 1 ΟΧΙ

Παλαιό Κτίριο Σφαγείων  100  ΟΧΙ    

Νέο Κτίριο Σφαγείων 359,90  ΟΧΙ  4  4 ΟΧΙ 

Υδροθεραπευτήριο 457,77  ΟΧΙ  5  5  ΟΧΙ

Αποθήκη – χώρος 

στάθμευσης 

απορριμματοφόρων στα 

Μπαλιούρια Αλωνίων 120 ΟΧΙ - - -

Κτίριο παλιών σφαγείων- 

αποθηκευτικός χώρος 50 ΟΧΙ - - -
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Κτίριο Νηπιαγωγείου 

Χώρας και οικόπεδο 

52,25 τ.μ. 41,25 ΟΧΙ 1 1 ΟΧΙ

Κτίριο Δημοτικού 

Σχολείου και 

Νηπιαγωγείου 

Λακκώματος 168 ΟΧΙ 1 1 ΟΧΙ

Κτίριο Δημοτικού 

Σχολείου Καμαριώτισσας 

και οικόπεδο 5.500,00 

τ.μ. 864 ΟΧΙ 6 6 ΟΧΙ

Κτίριο Νέου Γυμνασίου- 

Λυκείου ΟΧΙ

Κτίριο Νηπιαγωγείου 

Καμαριώτισσας 70 ΟΧΙ 2 2 ΟΧΙ

Κτίριο Λαογραφικού 

Μουσείου 150 ΟΧΙ 1 1 ΟΧΙ

Κάμπινγκ 

Βαράδες

Έκταση 13.271,06 ΟΧΙ ΟΧΙ

Κτήριο 

εισόδου 15,75 ΟΧΙ ΟΧΙ

Αναψυκτήριο 90,94 ΟΧΙ ΟΧΙ

Χώροι 

υγιεινής

120,05

80,50

35,75 ΟΧΙ ΟΧΙ

Χώρος 

ελεύθερης 

διαβίωση

ς & 

αναψυχής 

Πλατιάς

Δασική 

έκταση 148.000 ΟΧΙ ΟΧΙ

Κτήριο 

εισόδου 19,70 ΟΧΙ ΟΧΙ

Ισόγειο 

κατάστημα

102,20 ΟΧΙ ΟΧΙ
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WC 18,15 Χ 6 ΟΧΙ ΟΧΙ

6 Ξύλινα σπίτια Βαράδες

      

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πλήθος Είδος

5 Απορριμματοφόρα

4  Φορτηγά παντός είδους

3 Λεωφορεία 

6 Μηχανήματα Έργων (Φορτωτής , Γρέϊντερ, JCB, Πολυμηχάνημα, Διαβολάκι, RAM

1 Βοθροφόρο

2 Επιβατηγά 

3

Κοντέινερ (παραχωρημένα στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης από την 

ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε. για μεταφορά ανακυκλώσιμων και συμμικτών απορριμμάτων)

1

Απορριμματοφόρο (παραχωρημένο στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης από 

την ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε. για αποκομιδή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων)

1 Αλευρόμυλος (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση)

1 Σκάφος (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση)

1

Εξοπλισμός καταδυτικού – φιάλες, στολές, ρυθμιστές, αποσυμπιεστής, πέδιλα, 

ζώνες, βάρη, μάσκες, φακοί (Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση)

23 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές

3 Lap top 

15 Εκτυπωτές

3 Fax

2 Σκάνερ

1 Τηλεφωνικό κέντρο

1 Πολυμηχάνημα
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1 Μικροφωνική

2 Σύστημα ασφαλείας (συναγερμός)

1 Σύστημα ανίχνευσης καπνού

10 Κλιματιστικά 

3 Προβολικό

2 Οθόνη προβολής

2 Φωτογραφική μηχανή

1 Κάμερα λήψης

2 Τηλεόραση

1

Λογισμικό (ύδρευση, λογιστήριο, πρωτόκολλο, δημοτολόγια, διαχείριση δημόσιων 

έργων, αρχιτεκτονικό)

1 Πιάνο

Όργανα φιλαρμονικής 

1 Γεννήτρια ρεύματος

2 Λυόμενοι οικίσκοι 

      

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

1.  Διαδημοτική Συνεργασία με Δήμο Αλεξανδρούπολη 

2.

Προγραμματική Σύμβαση με ΟΑΕΔ για λειτουργία Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ στο 

Δήμο Σαμοθράκης 

3.

 Προγραμματική Σύμβαση με ΔΙΑΜΑΑΘ και Δήμο Κομοτηνής για διαχείριση 

απορριμμάτων

4.

Προγραμματική  Σύμβαση με ΔΙΑΜΑΑΘ για διαχείριση ανακυκλώσιμων 

απορριμμάτων

5.

Σύμβαση συνεργασίας με την  Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε. 

και την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας- 

Θράκης Α.Ε. για την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας  

6. Σύμβαση συνεργασίας με την Ανώνυμη Εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών  Α.Ε. για 
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συλλογή ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

7 Σύνδεσμος Ιαματικών Πηγών 
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2.6.4 Οικονομικά Στοιχεία

Με βάση τον μέσω όρο των απολογιστικών στοιχείων των τριών τελευταίων 
ετών τα πραγματοποιηθέντα  έσοδα και έξοδα του Δήμου είναι στο ποσό των 
2.332.002,87 € και αναλυτικά εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα.

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΣΟΔΑ €
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2010 2011 2012
01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3.568,17 18.953,60 3.707,10
02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 33.205,89 51.461,64 45.315,38
03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 355.438,94 416.357,62 395.737,90
04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 50.027,24 35.267,08 37.069,22
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 24.012,11 20.511,85 16.038,64
06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.488.842,67 1.412.212,02 978.495,77
07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 6.894,21 3.495,00 2.805,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.961.989,23 1.958.258,81 1.479.169,11

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2010 2011 2012
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0,00 0,00
12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 162.157,14 114.048,19 188.425,12
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 602.372,09 221.119,49 497.355,26
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0,00 0,00
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 10.850,59 9.688,35 5.086,75
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 187.037,71 220.540,43 165.885,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 962.417,53 565.396,46 865.752,14

2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ 

2010 2011 2012

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 88.906,63 90.889,98 96.567,17
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0,00 0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 88.906,63 90.889,98 96.567,17

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 2010 2011 2012
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 15.668,14 207.000,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 33.420,95 30.778,23 27.249,31

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 49.089,09 237.778,23 27.249,31

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2010 2011 2012
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0,00 0,00
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.563,42 4.534,88 15.598,08

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 4.563,42 4.534,88 15.598,08

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2010 2011 2012
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 510.796,34 359.183,27 501.486,86
  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.579.762,24 3.216.041,63 2.976.822,67
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ΔΑΠΑΝΕΣ €
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 2011 2012
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 875.008,73 900.342,74 693.238,64
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 484.448,72 410.739,11 405.982,85
62 Παροχές τρίτων
63 Φόροι και τέλη 92.170,47 84.732,99 234.698,93
64 Λοιπά γενικά έξοδα
65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 366.155,81 485.094,61 441.150,4
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 302.705,22 186.572,71 134.144,75
67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 

επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές
443.880,32 261.621,32 193.320,31

68 Λοιπά έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2.564.369,27 2.329.103,48 2.102.535,88

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2010 2011 2012
71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 6.593,72 8.706,39 6.844,00
73 Έργα 406.459,44 238.835,34 102.426,04
74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 77.278,70 25.602,45 109.592,55
75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 490.331,86 273.144,18 218.862,59

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2010 2011 2012
81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 163.877,84 110.116,64 100.137,79
82 Λοιπές Αποδόσεις 2.000,00 2.000,00 2.000,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 165.877,84 112.116,64 102.137,79

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2010 2011 2012
91 Αποθεματικό 359.183,27 501.677,33 553.286,41

ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 359.183,27 501.677,33 553.286,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 3.579.762,24 3.216.041,63 2.976.822,67

Έντυπο ΕΠ_ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Α/Α ΟΔΟΣ Περιοχή
Επιφάνεια 

(τ.μ.)
Κατάσταση

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας

Περιγραφή

1  ΧΩΡΑ 16,50 τ.μ. ΚΕΝΟ  ΟΙΚΙΑ

2 ΧΩΡΑ 60,35 τ.μ ΚΕΝΟ  ΟΙΚΗΜΑ
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3  ΧΩΡΑ 816,06τ.μ. ΚΕΝΟΙ  

ΔΙΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ 

ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ 

(ΠΡΩΗΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ) 

4  ΧΩΡΑ 331,76τ.μ. ΚΕΝΟ  ΟΙΚΙΑ

5  ΛΑΚΚΩΜΑ 775,44τ.μ. ΚΕΝΟ  ΟΙΚΗΜΑ

  6  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 175,78τ.μ. ΚΕΝΟ  
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ

7  

ΑΛΩΝΙΑ & 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

1.633,12 τ.μ.

192,23τ.μ.

 ΕΧΕΙ ΕΝΤΑΧΘΕΙ 

ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

LEADER ΩΣ 

ΧΩΡΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

8  

ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

ΗΛΙΑΣ & 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

2.155,64 τ.μ.

91τ.μ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ 

ΣΤΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

LEADER ΩΣ 

ΧΩΡΟ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

 

ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ 

ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟ 

ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

9  

ΚΑΤΩ 

ΚΑΡΥΩΤΕΣ 

1.064,48τ.μ.

392τ.μ.

 ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚ

Ε ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟΝ 

ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ

 
ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ 

10  ΘΕΡΜΑ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1.000 

τ.μ. 

100τ.μ.  ΚΕΝΟ  ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΚΤΙΡΙΟ , ΤΟ 

ΟΠΟΙΟ 

ΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΓΙΑ 
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ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΕΧΕΙ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ

11  ΑΛΩΝΙΑ 3.000 τ.μ. ΚΕΝΟ  

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

12  ΑΛΩΝΙΑ 132,23τ.μ. ΚΕΝΟ  

ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

 

 

13  ΑΛΩΝΙΑ 150,42τ.μ.  ΚΕΝΟ  

ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

 

 

15  ΑΛΩΝΙΑ 74,20τ.μ.  ΚΕΝΟ  

ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

 

 

16  ΑΛΩΝΙΑ 128,41τ.μ.  ΚΕΝΟ  

ΤΜΗΜΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

 

 

17  ΘΕΡΜΑ 2,143τ.μ. ΚΕΝΟ  ΟΙΚΟΠΕΔΟ

18  ΘΕΡΜΑ 686,80τ.μ. ΚΕΝΟ  ΟΙΚΟΠΕΔΟ
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19  ΘΕΡΜΑ Ο.Τ. 4 13,38τ.μ. ΚΕΝΟ  

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

20  ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ 483,65τ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ
 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

21  ΛΑΚΚΩΜΑ 15 στρέμ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ
 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

22  ΛΑΚΚΩΜΑ 959,375   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΜΕ 

ΚΤΙΣΜΑ

 

 

23  ΧΩΡΑ 52,25τ.μ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

24  ΧΩΡΑ 450,97τ.μ.  ΚΕΝΟ  

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

25  ΧΩΡΑ 137,62τ.μ.
ΝΑΟΣ ΚΟΙΜ.ΤΗΣ 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ
 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

26  ΧΩΡΑ 264τ.μ.   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ
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27  ΧΩΡΑ 50,88τ.μ.   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

28  ΧΩΡΑ 50τ.μ.   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

 29  ΧΩΡΑ 658,98τ.μ.

ΠΡΩΗΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-

ΛΥΚΕΙΟ 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

30  
ΧΩΡΑ (ΑΓΙΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
63τ.μ.

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ 

ΑΓΙΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

31  ΧΩΡΑ (ΒΡΥΧΟΣ) 299,60τ.μ. ΚΕΝΟ  

ΑΣΤΙΚΟ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

32  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 983,54τ.μ.   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

33  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 429,99τ.μ.   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

34  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 338,65τ.μ.   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

35  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 45,15τ.μ.   ΟΙΚΟΠΕΔΟ
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36  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 5.500τ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

37  ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ 1.312τ.μ.   

ΟΙΚΟΠΕΔΟ

 

 

38  ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ
181,866 

στρ.
 

ΑΓΡΟΙ ΚΑΙ 644 

ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ

39  ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ
392,384 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

40  ΣΤΡΙΒΕΡΟΣ 80 στρ.  ΑΓΡΟΙ

41  ΣΤΡΙΒΕΡΟΣ
1.127,77 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

42  ΦΟΝΙΑΣ
44,425 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

43  ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ
152,350 

στρ. 
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

44  ΑΛΩΝΙΤΣΑ
41,462 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

45  ΚΑΡΥΩΤΕΣ
11,125 

στρ.
 ΑΓΡΟΙ

46  ΒΑΡΑΔΕΣ 3,349,073  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

47  ΒΑΡΑΔΕΣ
64,312 

στρ.
 ΑΓΡΟΙ

48  ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2,312 στρ.  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

49  ΟΡΤΙΚΑ 6.688 στρ.  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

50  ΑΛΩΝΟΥΔΙΑ 8,624 στρ.  ΑΓΡΟΙ

157



  51  
ΑΛΩΝΟΥΔΙΑ-

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ
5,375 στρ.  ΑΓΡΟΙ

52  ΣΕΛΙ

8,563 στρ. 

και 38 

ΕΛΙΕΣ

 ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ

53  ΠΑΠΑΒΟΥΝΟ 4,813 στρ.  ΑΓΡΟΣ

54  
ΑΓΙΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
1,385 στρ.  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

55  ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
46,000 

στρ.
 

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ με 

159 ΕΛΙΕΣ

56  ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ
471,000 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

57  
ΠΛΟΥΜΙΣΤΟΣ-

ΠΑΝ.ΜΑΝΤΑΛΟΥ

25,562 

στρ.
 

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ με 

72 ΕΛΙΕΣ

58  

ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ-

ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΜΑΝΤΑΛΟΥ

67,688 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

59  
ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΜΑΝΤΑΛΟΥ

65,062 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

60  
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ-

ΑΒΑΤΣΙΝΙΑ
1,500 στρ.  

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ με 

32 ΕΛΙΕΣ

61  
ΔΑΦΝΕΣ-

ΓΥΑΛΟΥ
5,313 στρ.  

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ με 

46 ΕΛΙΕΣ

62  
ΔΑΦΝΕΣ-

ΜΕΤΑΞΙΝΗ
3,625 στρ.  

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ με 

57 ΕΛΙΕΣ

63  
ΛΑΚΚΩΜΑ-

ΑΦΕΝΤΙΚΟ
2,937 στρ.  

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ με 

45 ΕΛΙΕΣ

64  
ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ-

ΦΛΕΒΕΣ
20,188  ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ
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65  ΣΟΥΡΙΣΤΗ 4,937 στρ.  ΑΓΡΟΣ

66  ΣΚΛΑΒΟΥΝΑ 9,562 στρ.  ΑΓΡΟΣ

67  
ΠΑΝΑΓΟΥΔΑ 

ΣΩΣΤΗ
9,563 στρ.  ΑΓΡΟΣ

68  ΠΕΖΟΥΛΙΑ 4,563 στρ.  

 

 ΑΓΡΟΣ

 

69  ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ
617,813 

στρ.
 ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ

70  ΑΜΠΑΚΗ 7,687 στρ.  ΑΓΡΟΣ

71  ΠΛΑΚΑ 1,313 στρ.  ΑΓΡΟΣ

72  ΠΛΑΚΑ 1,062 στρ.  ΑΓΡΟΣ

73  ΣΚΑΦΗ 9,125 στρ.  ΑΓΡΟΣ

74  ΤΡΑΧΗΛΑΤΟ
200,00 

στρ.
 ΔΑΣΟΣ

75  ΣΚΛΑΒΟΥΝΑ 4,00 στρ  ΑΓΡΟΣ

76  
ΜΠΑΛΙΟΥΡΙΑ-

ΑΛΩΝΙΑ
4,620στρ.  ΑΓΡΟΣ

77 ΧΑΛΙΚΙΑΣ
   8,476 

στρ.
ΑΓΡΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_06: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΑ

Α/Α ΟΔΟΣ Περιοχή
Επιφάνεια 

(τ.μ.)
Κατάσταση

Κτίσματα 
Ιστορικής / 

Αρχιτεκτονικής 
αξίας

Περιγραφή
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1  ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ
4.104,84 

τ.μ.
ΚΕΝΟ  ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ

2 ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ 80 τ.μ. ΚΕΝΟ

ΟΙΚΗΜΑ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΑΝΩΤΕΡΟΥ 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ)

3 ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ ΚΕΝΟ ΑΓΡΟΣ

4 ΑΓΓΙΣΤΡΟΣ 179 τ.μ. ΚΕΝΟ ΟΙΚΗΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

• Ελλείψεις σε απαραίτητες ειδικότητες 

για την άσκηση των προβλεπόμενων 

αρμοδιοτήτων τόσο του Δήμου όσο και 

των νομικών προσώπων 

• Παράλληλη άσκηση καθηκόντων 

διαφορετικών  υπηρεσιακών μονάδων 

από τους υπαλλήλους 

• Τροποποίηση του 

Οργανισμού 

Εσωτερικής 

Λειτουργίας 

•   Αξιοποίηση του 

υπάρχοντος 

προσωπικού 
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• Αδυναμία λειτουργίας υπηρεσιακής 

ιεραρχικής δομής 

• Διαφορετικές προτεραιότητες της 

πολιτικής ηγεσίας και υπηρεσιακών 

αναγκών  

•  Έλλειψη συστήματος 

παρακολούθησης ωρών εργασίας   του 

προσωπικού

• Αδυναμία υποστήριξης της διοικητικο- 

οικονομικής υποστήριξης των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου 

• Ανάληψη άσκησης επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων από τον Δήμο 

     (Ο Δήμος Σαμοθράκης έχει αναλάβει      

     την λειτουργία  υποδομών που 

     δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις 

   τοπικές ανάγκες σε διάφορους τομείς

     (κάμπινγκ, αναψυκτήρια, μίνι μάρκετ, σφαγεία,  

    υπεραστική συγκοινωνία) χωρίς την δημιουργία 

     κατάλληλου φορέα και την πρόβλεψη   

     προσωπικού  

• Ενέργειες νομιμοποίησης  λειτουργιών 

και υποδομών

• Δυσχέρειες στην ωρίμανση και 

υλοποίηση  τεχνικών έργων 

• Προμήθεια 

ηλεκτρονικών 

συστημάτων 

παρακολούθησης 

ωρών εργασίας 

•  Προμήθεια 

λεωφορείου και 

ταξινόμησή του για τις 

ανάγκες της 

συγκοινωνίας

•  Ανάθεση σε 

εξωτερικούς 

συνεργάτες υπηρεσιών 

για την λειτουργία 

υποδομών όπως: 

α) Υπεύθυνου λειτουργίας 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

σφαγείων 

β) Εκδοροσφαγέων

γ) Τεχνικού Ασφαλείας

δ) Υποστήριξη λογισμικού και 

μηχανοργάνωσης τόσο του 

Δήμου όσο και των Νομικών 

Προσώπων του

ε)  Ιατρού, Λουτρονόμων, 

υπηρεσίες καθαρισμού 

κτιρίων και σχολικών μονάδων

στ) Λογιστή Α΄ τάξης για το 

κλείσιμο ισολογισμών και 

έκδοση καταστάσεων 

διαχειριστικών χρήσεων του 
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Δήμου και της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης  

ζ) Ορκωτού Λογιστή για 

έλεγχο διαχειριστικών 

χρήσεων 

• Ανάθεση σε 

εξωτερικούς 

συνεργάτες σύνταξης 

μελετών και παροχής 

υπηρεσιών για την 

ωρίμανση έργων και 

την υποστήριξη 

υλοποίησής τους

Περιορισμοί Ευκαιρίες

• Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων 

με το Ν. 4024/2011

•  Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι

• Έλλειψη  εμπειρίας ως προς την 

ενεργοποίηση της  υπηρεσιακής 

ιεραρχικής δομής 

• Έλλειψη επικαιροποιημένων στοιχείων 

για την αποτύπωση των 

περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

οικονομικών  συνθηκών της περιοχής 

και  συστήματος παρακολούθησης για 

την εκτίμηση των επιπτώσεων που θα 

έχουν οι σχεδιασθείσες στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσεις.

• Κατάρτιση- 

επιμόρφωση  των 

προϊσταμένων και 

υπαλλήλων μέσω 

προγραμμάτων 

επιμόρφωσης του 

Ινστιτούτου Δημόσιας 

Διοίκησης

• Ο Επιχειρησιακός 

Σχεδιασμός

• Η εξασφάλιση πόρων 

για ανάθεση 

υπηρεσιών και 

εκπόνηση μελετών για 

την ωρίμανση έργων 

μέσω  της πράξης 

¨Τεχνική Βοήθεια 
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Δήμου Σαμοθράκης¨ 

(ΕΣΠΑ)

• Εξασφάλιση διοικητικής 

υποστήριξης 

αρμοδιοτήτων από 

άλλο Δήμο ή 

Περιφέρεια μέσω 

προγραμματικών 

συμβάσεων 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

• Περιορισμένος αριθμός υπαλλήλων και 

ελλείψεις σε ειδικότητες  

•  Λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του 

Δήμου προκύπτουν εποχιακές ανάγκες 

σε προσωπικό στις υπηρεσίες του 

Δήμου  και της Κοινωφελούς 

Δημοτικής Επιχείρησης

• Ετήσιος 

προγραμματισμός 

προσλήψεων 

εποχιακού 

προσωπικού για 

κάλυψη εποχιακών, 

εκτάκτων και 

επειγουσών αναγκών 

των ανταποδοτικών και 

λοιπών υπηρεσιών και 

για την υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων και 

συμβάσεων μίσθωσης 

έργου

• Πρόσληψη ειδικού 

συνεργάτη Δημάρχου 

για υποστήριξη 

υπηρεσιών
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• Ανάθεση 

υποστηρικτικών 

υπηρεσιών σε 

εξωτερικούς 

συνεργάτες

• Επιμόρφωση και 

κατάρτιση των 

υπαλλήλων

Περιορισμοί Ευκαιρίες

• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι

•  Περιορισμός προσλήψεων

• Περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης 

σε συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση 

των υπαλλήλων λόγω του νησιωτικού 

χαρακτήρα του Δήμου 

• Εξαίρεση των 

νησιωτικών δήμων από 

την απαγόρευση των 

προσλήψεων 

• Κατάρτιση- 

επιμόρφωση 

     εξ’ αποστάσεως

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

• Έλλειψη εφαρμογών και συστημάτων 

παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

προς τους πολίτες

• Έλλειψη ικανοποιητικού επιπέδου 

δεξιοτήτων στην χρήση H/Y σε μεγάλο 

αριθμό του προσωπικού

•  Χαμηλού βαθμού εξοικείωση των 

δημοτών στην χρήση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών

•  Έλλειψη ψηφιακών δεδομένων 

• Χρήση ιστοσελίδας του 

Δήμου για 

πληροφόρηση 

δημοτών

• Ηλεκτρονική 

αλληλογραφία

• Λειτουργία 

Διαδικτυακής πύλης
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Περιορισμοί Ευκαιρίες

• Χαμηλό επίπεδο σχετικών δεξιοτήτων 

από το υπάρχον προσωπικό 

• Έλλειψη ειδικότητας Πληροφορικής 

στο προσωπικό του Δήμου

• Περιορισμένοι οικονομικοί πόροι

• .Ηλεκτρονικό 

ληξιαρχείο

•  Εθνικό δημοτολόγιο

• Αξιοποίηση του e-

banking στις 

συναλλαγές προς 

τρίτους 

ΚΤΙΡΙΑΚΗ  ΥΠΟΔΟΜΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

• Συστέγαση διαφορετικών δημοτικών 

υπηρεσιών και προβληματική 

χωροθέτηση των θέσεων εργασίας  

• Ανεπαρκής χώροι αρχείων και 

αποθηκευτικών χώρων

•  Ανυπαρξία πρόβλεψης σχεδόν στο 

σύνολο των  κτιριακών εγκαταστάσεων 

για ΑΜΕΑ

• Πεπαλαιωμένα οχήματα και 

μηχανολογικός εξοπλισμός 

•  Έλλειψη συστήματος καταμέτρησης 

για την άρδευση 

• Το υπάρχον προσωπικό του Δήμου δεν 

διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες για την 

κίνηση του συνόλου των οχημάτων 

(φορτηγό – τράκτορα για μεταφορά 

απορριμμάτων, βοθροφόρο) 

• Αξιοποίηση των κενών 

κτιρίων ιδιοκτησίας του 

Δήμου για την στέγαση 

των υπηρεσιών του

• Βελτίωση του 

υπάρχοντος 

Δημαρχείου με την 

ορθολογική 

χωροθέτηση των 

θέσεων εργασίας 

• Πρόβλεψη στην 

κατασκευή, 

διαμόρφωση των 

κτιρίων 

προσβασιμότητας 

ΑΜΕΑ

• Προμήθεια νέων 

οχημάτων, 

μηχανημάτων έργων 

και λοιπού τεχνικού 
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εξοπλισμού

•  Αναβάθμιση 

επαγγελματικών αδειών 

οδήγησης του 

υπάρχοντος 

προσωπικού

• Προμήθεια 

ηλεκτρονικών 

υδρομέτρων για 

άρδευση 

     και ύδρευση

Περιορισμοί Ευκαιρίες

• Ανεπαρκής οικονομικοί πόροι  

• Διάθεση πόρων ΣΑΤΑ 

για  προμήθεια 

οχημάτων και 

μηχανολογικού 

εξοπλισμού 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Προβλήματα/ανάγκες Δυνατότητες

• Δανειακές υποχρεώσεις 

• Μεγάλο κόστος προβλεπόμενου 

τρόπου διαχείρισης απορριμμάτων 

(μεταφορά απορριμμάτων εκτός νήσου) 

•  Μη ανταποδοτικό  κόστος λειτουργίας 

υπηρεσιών 

•  Χαμηλά έσοδα από μισθώματα και 

ακίνητη περιουσία του Δήμου.

• Μεγάλος αριθμός προστίμων κυρίως 

για θέματα υποβάθμισης 

περιβάλλοντος, αλλά και για αυθαίρετες 

κατασκευές, καθυστερήσεις στην 

• Ανάπτυξη συστημάτων 

ελέγχου και  επιβολής 

μέτρων μέσω λήψης 

κανονιστικών 

αποφάσεων  για την 

επιβολή κυρώσεων

• Αξιοποίηση δημοτικής 

περιουσίας σε 

συνεργασία με ιδιώτες 

• Συνεργασία με άλλες 

υπηρεσίες για 

προληπτικό και 
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νομιμοποίηση λειτουργίας υποδομών 

κ.λ.π. 

•   Αδυναμίες στην βεβαίωσης και 

είσπραξη ανταποδοτικών   τελών και 

φόρων.

• Αδυναμία ελέγχου λαθραίας  χρήση 

δημοτικών υπηρεσιών και ακινήτων 

κατασταλτικό έλεγχο 

•  Ενέργειες 

νομιμοποιήσεις 

λειτουργικών και 

υποδομών)

Περιορισμοί Ευκαιρίες

• Περιορισμός των κρατικών πόρων για 

λειτουργικές ανάγκες και επενδυτικούς 

σκοπούς

• Αδυναμία οργάνωσης ελεγκτικού 

μηχανισμού (δημοτική αστυνομία)

• Μη πρόβλεψη πλαισίου για ανάπτυξη 

επιχειρηματικής δράσης του Δήμου  για 

αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας και 

βελτίωση των οικονομικών.

• Δυσμενές οικονομικό περιβάλλον 

(Οικονομική κρίση) 

• Αξιοποίηση δημοτικής 

περιουσίας μέσω ΣΔΙΤ  

και συμβάσεων 

παραχώρησης έργου 

και υπηρεσιών

• Ενδιαφέρον από 

ιδιώτες για αξιοποίηση 

δημοτικής περιουσίας 

μέσω μισθώσεων 

(δημιουργία αιολικού 

πάρκου, καλλιέργειες 

αρωματικών φυτών, 

βιολογικές καλλιέργειες 

κ.ά)

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Τόσο ο Δήμος Σαμοθράκης όσο και τα νομικά του πρόσωπα σε επίπεδο δομής, στελεχιακού δυναμικού, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, παρουσιάζουν αδυναμίες στο να ανταποκριθούν  στο νέο ρόλο και στις 

αυξημένες αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από την άλλη οι περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες δεν επιτρέπουν την εφαρμογή άμεσων 
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παρεμβάσεων για την βελτίωση του συνόλου των ανωτέρω συνθηκών. 

Ωστόσο ο Δήμος Σαμοθράκης διαθέτει μεγάλη ακίνητη περιουσία στην αξιοποίηση της οποίας  θα πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση,  προκειμένου  να εξασφαλιστούν  πόροι για την λειτουργία και την αναβάθμιση 

των παρεχόμενων υπηρεσιών του  αλλά  κυρίως  για να παρέμβει ουσιαστικά στον  σχεδιασμό και την 
ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

• Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας  

• Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία των Νομικών Προσώπων του Δήμου 

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου και των Νομικών προσώπων του

• Διαμόρφωση ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού περιβάλλοντος εργασίας

• Προμήθεια, συντήρηση και αναβάθμιση μηχανολογικού , τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού

• Βελτίωση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Δήμου

• Βελτίωση των οικονομικών του Δήμου μέσω της βελτίωσης στις διαδικασίες βεβαίωσης και 

είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών εσόδων, επανεξέταση ανταποδοτικότητας 

υπηρεσιών και νομιμοποίησης υποδομών και λειτουργιών

• Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και διαχείρισης έργων 

• Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας

• Ενίσχυση συνεργασιών διαδημοτικών και διακρατικών συνεργασιών 

• Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

• Βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτών στις υπηρεσίες

• Βελτίωση της πληροφόρησης των πολιτών

• Μηχανοργάνωση της λειτουργίας των υπηρεσιών
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ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα Δυνατά και τα Αδύνατα Σημεία, τις 

Ευκαιρίες και τις Απειλές για το Δήμο Σαμοθράκης και αποτελεί την οπτική 

έκφραση του εργαλείου της ανάλυσης SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Ο πίνακας μπορεί να διαβαστεί από αριστερά προς 

τα δεξιά σε επίπεδο θετικών – αρνητικών στοιχείων και από πάνω προς τα 

κάτω σε επίπεδο εσωτερικών – εξωτερικών στοιχείων. 

Τα Δυνατά σημεία του Δήμου Σαμοθράκης είναι τα παρακάτω:  

1. Πλούσιοι φυσικοί πόροι

Αφθονία σε επιφανειακά νερά, πολλές πηγές, μοναδικά φυσικά τοπία με 

καταρράκτες, λίμνες (βάθρες) και πλούσια δασική βλάστηση, γεωθερμία, 

ιαματικές πηγές, ποικιλία ακτών και αλιευτικά πεδία. Το μεγαλύτερο μέρος του 

νησιού (54% της συνολικής έκτασης) έχει ενταχθεί στον εθνικό κατάλογο του 

δικτύου  NATURA. Επίσης, η Σαμοθράκη έχει προταθεί για το δίκτυο των 

σημαντικών περιοχών για τα πτηνά της Ελλάδας (ΣΠΠΕ) στο πρόγραμμα 

αναθεώρησης της ΣΠΠΕ της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας, 1996.

Όμως η υποβάθμιση του περιβάλλοντος εξαιτίας ποικίλων παραγόντων  με 

ρυθμό που σταδιακά αυξάνει δημιουργεί κινδύνους για την εξαφάνιση ειδών 

αφού η ικανότητα της φυσικής ανανέωσης έχει μειωθεί σημαντκά.

2. Ιστορική – πολιτιστική κληρονομιά

      Η ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Σαμοθράκης είναι αδιαμφισβήτητη. 

Αρχαιολογικοί χώροι (Ιερά των Μεγάλων Θεών κ.α.), βυζαντινά / 

μεταβυζαντινά και νεώτερα μνημεία υπάρχουν σε 65 θέσεις του νησιού με 

μόνο 21 εξ αυτών χαρακτηρισμένα ως τέτοια. Επίσης αξιόλογος είναι και ο 

παραδοσιακός οικισμός της Σαμοθράκης (Χώρα). Η σημαντική αυτή 

κληρονομιά πρέπει να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Το υπόβαθρο 

για διεθνή αναγνωρισιμότητα υπάρχει ήδη λόγω της έκθεσης στο Μουσείο του 

Λούβρου του αγάλματος της «Νίκης της Σαμοθράκης». 

3. Γεωθερμία και ιαματικές πηγές
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Στην περιοχή Θέρμα στο βόρειο τμήμα του νησιού υπάρχουν δύο αναβλύσεις 

θερμομεταλλικών νερών: τα Λουτρά και η Ψαρόθερμα. Οι δύο πηγές 

περιέχουν νερά χλωριούχα ή χλωρονατριούχα και η ύπαρξή τους οφείλεται 

στην ύπαρξη θερμικής εστίας στην ευρύτερη περιοχή των πηγών. Οι ιαματικές 

πηγές, γνωστές από την αρχαιότητα για τη μεγάλη τους θεραπευτική αξία, 

αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη του νησιού. Επισημαίνεται 

ότι το γεωθερμικό δυναμικό του νησιού αποτελεί σημαντικό ενεργειακό πόρο 

προς αξιοποίηση.

4. Σημαντική δημοτική περιουσία σε ακίνητα

Ο Δήμος, όπως αναλύεται παρακάτω, έχει στην κατοχή του σημαντικό 

κεφάλαιο ακίνητης περιουσίας σε οικόπεδα, κτίρια και αγροτεμάχια. Το 

κεφάλαιο αυτό είναι άμεσα αξιοποιήσιμο και μπορεί, με την σωστή διαχείριση, 

να αποβεί πολύτιμο για την ανάπτυξη του νησιού. Η αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας οφείλει φυσικά να σεβαστεί πρωταρχικά τη φυσική και πολιτισμική 

κληρονομιά του νησιού και οπωσδήποτε τα ισχύοντα προγραμματικά κείμενα.

Τα Αδύνατα σημεία του Δήμου αναλύονται παρακάτω: 

1. Γεωγραφική απομόνωση

Η γεωγραφική απομόνωση του νησιού μεταφράζεται σε α) μέτρια 

απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα και μεγαλύτερη από τα 2 μεγάλα 

αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα) και β) ελλιπή σύνδεση με την 

ενδοχώρα. 

Η ελλιπής σύνδεση του νησιού με την υπόλοιπη χώρα οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στο γενικευμένο πρόβλημα της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα και 

ειδικότερα των μη εμπορικών γραμμών. Τα περιορισμένα δρομολόγια, η 

διάρκεια του ταξιδιού και το αυξημένο κόστος των εισιτηρίων, ακόμα και οι 

καιρικές συνθήκες, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για μόνιμη 

εγκατάσταση ή απλή επίσκεψη στο νησί. Παράλληλα, το λιμάνι της 

Καμαριώτισσας αποδεικνύεται ανεπαρκές και δυσλειτουργικό καθώς α) 

είναι ευπρόσβλητο στους βόρειους ανέμους με αποτέλεσμα την 

απομόνωση του νησιού για πολλές μέρες του χειμώνα και β) η ανεπαρκής 

λιμενολεκάνη και η στενότητα του χερσαίου χώρου. 

2. Συνεχής μείωση και αποδυνάμωση πληθυσμού 
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Η μείωση του μόνιμου πληθυσμού φαίνεται να είναι κυρίαρχο πρόβλημα 

στην περιοχή του Ν. Έβρου. Παράλληλα, τα μεγάλα έργα δε φαίνεται να 

ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη όχι μόνο στο Νομό Έβρου αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. 

Ανάλογη είναι και η κατάσταση στη νησιωτική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 

Με άλλα λόγια η Σαμοθράκη βρίσκεται ανάμεσα σε δύο περιφέρειες της 

χώρας με ασθενές αναπτυξιακό περιβάλλον. 

Σε τοπικό επίπεδο, επί σειρά ετών, ο πληθυσμός μειώνονταν συνεχώς, 

μόλις τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σταθεροποίηση και μικρή αυξητική 

τάση. Χαρακτηριστικό είναι από το 1981 έως το 2008 οι μαθητές 

Δημοτικού υποδιπλασιάστηκαν (από 235 σε 116). Παράλληλα, έντονο 

ήταν το κύμα της μετανάστευσης προς την ενδοχώρα σε συνδυασμό με 

την αρνητική φυσική κίνηση του πληθυσμού. Αποτέλεσμα ήταν η έντονη 

δημογραφική αποδυνάμωση του νησιού με κυρίαρχη επίπτωση την 

αδυναμία συγκράτησης των παραγωγικών ηλικιών στο νησί. Οι 

εναπομείναντες νέοι είτε απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα ή 

υποαπασχολούνται. Για σειρά ετών εκείνοι που είχαν την ευκαιρία 

σπουδών συνήθως δεν επέστρεφαν, αναζητώντας καλύτερες ευκαιρίες 

εκτός Σαμοθράκης. Η σημερινή δυσμενής οικονομική κατάσταση της 

Χώρας μας, τείνει να αλλάξει το φαινόμενο αυτό, γεγονός που γεννά 

προσδοκίες για συγκράτηση των νέων,  αρκεί να  μπορέσουν να 

δημιουργηθούν οι συνθήκες για  ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία 

ώστε η τάση αυτή να συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου και 

να μην αποτελέσει αναγκαστική επιλογή επιβίωσης. Παράλληλα, αρνητικό 

είναι και το γεγονός ότι εκτός των τουριστικών μηνών, δε φαίνεται να 

υπάρχει κίνηση επισκεπτών / παραθεριστών κατά τη διάρκεια του έτους. 

3. Ελλείψεις σε βασικές υποδομές

Η έλλειψη υποδομών κυρίως περιβάλλοντος όπως ολοκληρωμένης 

διαχείρισης απορριμμάτων,  δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και 

ακαθάρτων αποτελεί κυρίαρχο πρόβλημα για το Δήμο Σαμοθράκης. 

Παράλληλα η χαμηλή περιβαλλοντική συνείδηση έχει ως αποτέλεσμα να 

φαινόμενα όπως ανεξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών σε κοίτες ρεμάτων και 
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περιβάλλον του νησιού. Η ολοκληρωμένη διαχείριση   οριστική λύση του 

χώρου απόθεσης των απορριμμάτων πρέπει  να κλείσει το συντομότερο 

δυνατό. 

Το δίκτυο ύδρευσης χρήζει αντικατάστασης λόγω παλαιότητας. 

Επιβάλλεται ο καλύτερος σχεδιασμός και η διαχείρισή του που θα 

περιλαμβάνει επικαιροποίηση των καταστάσεων παροχών και δικαιούχων. 

Σε ό,τι αφορά το οδικό δίκτυο, η εικόνα που παρουσιάζει (μικρό πλάτος, 

κλειστές και τυφλές στροφές, μεγάλες κλίσεις, οδοστρώματα με 

σαμαράκια) δεν είναι  ικανοποιητική και επιπλέον κάθε χρόνο οι θεομηνίες 

προκαλούν καινούργια προβλήματα.

4. Έλλειψη σχεδιασμού στις χρήσεις γης και τη δόμηση

Όπως αναφέρθηκε στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στη 

Σαμοθράκη το οικιστικό περιβάλλον δεν είναι προσαρμοσμένο στις 

ιδιαιτερότητες της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά ούτε και στις 

ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών. Φυσικά αυτό δεν είναι ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του νησιού αλλά των περισσότερων περιοχών της 

Ελλάδας λόγω ατελούς πολεοδομικής οργάνωσης, συνεχούς και 

εκτεταμένης αυθαίρετης δόμησης και έλλειψης σεβασμού στο φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον. Στη Σαμοθράκη οι συνθήκες αναρχίας στις 

χρήσεις γης και τη δόμηση παραδείγματα των οποίων είναι: η έλλειψη σε 

κοινωφελή δίκτυα, η απουσία προβλέψεων για βασικές υποδομές στα 

σχέδια πόλης κ. α. υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στο νησί  Από την 

άλλη η καθυστέρηση στο χαρακτηρισμό ως παραδοσιακών των οικισμών 

που παρουσιάζουν στοιχεία παραδοσιακού αρχιτεκτονικού μοντέλου και οι 

αυθαίρετες  οικιστικές παρεμβάσεις (με οικοδομήματα που δεν προάγουν 

την εικόνα του νησιού) οδήγησαν στην μερική αλλοίωση του 

παραδοσιακού χρώματος της Σαμοθράκης. Σημειώνεται ότι η απουσία 

πολεοδομίας στο Δήμο Σαμοθράκης συντέλεσε στην όξυνση των 

παραπάνω προβλημάτων (η Σαμοθράκη εξυπηρετείται από την 

πολεοδομία Αλεξανδρούπολης, η οποία εξυπηρετεί όλο το Ν. Έβρου, 

χωρίς να έχει τον κατάλληλο αριθμό προσωπικού).

5. Υπερβόσκηση εκτεταμένων περιοχών
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Η υπερβόσκηση αναφέρεται ως σημαντικότατο πρόβλημα του νησιού από 

όλες τις σχετικές υπηρεσίες καθώς και από τη Δημοτική Αρχή. Ο μεγάλος 

αριθμός αιγοπροβάτων που βόσκουν ελεύθερα και ανεξέλεγκτα έχει ως 

συνέπεια την απογύμνωση των εδαφών, η οποία επιφέρει κινδύνους 

διάβρωσης και πλημμυρικών φαινομένων και την εξαφάνιση της δασικής 

βλάστησης.

6. Ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς

Στη Σαμοθράκη δεν υπάρχει εθνικό κτηματολόγιο και σε πολλές 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν ούτε τίτλοι κυριότητας. Το φαινόμενο 

συναντάται κυρίως στις αγροτικές περιοχές του νησιού πολλές από τις 

οποίες ορίζονται ως «διακατεχόμενες». Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, 

διαχρονικά, εκτάσεις του νησιού «διακατέχονταν» από ομάδες αγροτών ή 

βοσκών οι οποίοι διεκδικούν έως σήμερα τις εκτάσεις αυτές ή  τις 

«μοιράζονται» με τους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. διαχωρισμός και 

καθορισμός των ιδιοκτησιών. Ο συνδυασμός ανυπαρξίας καθορισμού 

χρήσεων γης μπλοκάρει οποιαδήποτε νόμιμη επιχειρηματική ενέργεια 

γεγονός που λειτουργεί ως αρνητικός παράγοντας στην ανάπτυξη.

7. Ελλείψεις  σε  προσωπικό  στο  Δήμο  και  στις  δημόσιες 
επιχειρήσεις

Οι δημόσιες υπηρεσίες που λειτουργούν στο νησί στους τομείς της υγείας, 

της εκπαίδευσης, της ασφάλειας (αστυνομία, πυροσβεστική, λιμεναρχείο, 

δασονομείο κ.λ.π.), πρόνοιας κ.ά πολλές φορές δεν μπορούν να 

καλύψουν τις τοπικές ανάγκες. Η συντήρηση και η δημιουργία νέων 

κτιριακών υποδομών, η επάρκεια του ανθρώπινου δυναμικού των 

υπηρεσιών και άλλα θέματα, εξαρτώνται βέβαια από την κεντρική 

Διοίκηση. Από την άλλη όμως ο Δήμος, λόγω ανεπαρκούς στελέχωσης, 

διαθέτει περιορισμένες δυνατότητες για να σχεδιάσει, να υλοποιήσει και να 

ελέγξει, έτσι τα προβλήματα μετατίθενται και διογκώνονται. 

Σε ότι αφορά τις ευκαιρίες για το Δήμο Σαμοθράκης, η διεύρυνση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενσωμάτωση χωρών των Βαλκανίων, 

μετατοπίζει το γεωστρατηγικό κέντρο της ΕΕ στα ανατολικά. Ταυτόχρονα, 
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προβλέπεται η δημιουργία νέου περιφερειακού πόλου ανάπτυξης με πύλη 
την ΑΜΘ στο πλαίσιο της εισόδου Βουλγαρίας και Ρουμανίας στη Ε.Ε. και 

άνοιγμα των περιφερειακών – εθνικών εξωτερικών συνόρων σε Κοινοτική 

επικράτεια (Βουλγαρία). Κατ’ επέκταση αναβαθμίζεται η γεωπολιτική θέση της 

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στο πλαίσιο αυτό η 

Σαμοθράκη μπορεί να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα 

αξιοποιώντας τους τοπικούς της πόρους και έχοντας πλέον την ευκαιρία για 

προβολή και προώθηση των τοπικών της προϊόντων.  

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Σαμοθράκης δύναται να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες 

της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας με απώτερο 

σκοπό την άμεση άρση της απομόνωσης. 

Δεν πρέπει τέλος να παραλειφθεί η ευκαιρία που έχει ο Δήμος Σαμοθράκης 

για χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Όπως αναλύεται και στο 

κεφάλαιο 1.1.4, η στρατηγική του ΕΣΠΑ για την Περιφέρεια στηρίζεται μεταξύ 

άλλων στην αξιοποίηση του συνόλου των ενδογενών αναπτυξιακών 

χαρακτηριστικών της περιφέρειας τα οποία θεωρείται ότι δεν έχουν 

αξιοποιηθεί επαρκώς (πχ πλούσιο φυσικό περιβάλλον). Αυτό ακριβώς το 

είδος ανάπτυξης καλείται να ακολουθήσει και η Σαμοθράκη. 

Παρά το ευνοϊκό πλαίσιο ανάπτυξης που δημιουργείται για το Δήμο 

Σαμοθράκης το νησί διατρέχει ορισμένους «κινδύνους» - απειλές που μπορεί 

να καταστούν τροχοπέδη για την εξέλιξή του. Ως μία από αυτές αναφέρεται η 

συνεχιζόµενη μείωση της ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο γεωγραφικό 

χώρο της Β. Ελλάδας με ταυτόχρονη δυναμική είσοδο νέων ανταγωνιστών 
στο χώρο του τουρισμού αλλά και γενικότερα. Παράλληλα οι αλλαγές στο 
παραγωγικό περιβάλλον του πρωτογενούς τοµέα λόγω της νέας Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής δυσχεραίνουν την κατάσταση των αγροτών καθώς 

αδυνατούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Είναι λοιπόν προφανές ότι 

το νέο περιβάλλον παρουσιάζει ευκαιρίες αλλά κρύβει κινδύνους που πρέπει 

να αντιμετωπιστούν. 

Ως σημαντικότατη απειλή αξίζει να αναφερθεί η έως τώρα πορεία του νησιού 

η οποία αποτελείται κυρίως από σπασμωδικές παρεμβάσεις υπό την 

ανυπαρξία σχεδιασμού με  κίνδυνο την αλλοίωση της  φυσιογνωμίας του 
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νησιού από οικιστικές – τουριστικές, κυρίως, επεμβάσεις καθώς και η 
ανεξέλεκτη κτηνοτροφία λόγω του καθεστώτος των επιδοτήσεων πέραν 
της βοσκοϊκανότητας του τόπου.
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Πίνακας 0-1  Πίνακας ανάλυσης SWOT
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ
Θ

ΕΤ
ΙΚ

Α ΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΗΜΕΙΑ
Α

ΡΝ
Η

ΤΙΚ
Α

  Πλούσιοι φυσικοί πόροι

 Ιστορική – πολιτιστική 

κληρονομιά

 Γεωθερμία – ιαματικές 

πηγές

 Σημαντική δημοτική 

περιουσία σε ακίνητα

 Γεωγραφική απομόνωση

 Συνεχής μείωση και 

αποδυνάμωση του 

πληθυσμού

 Ελλείψεις σε βασικές 

υποδομές περιβάλλοντος

 Αναρχία στις χρήσεις γης και 

στη δόμηση

 Υπερβόσκηση εκτεταμένων 

περιοχών

 Ασαφές ιδιοκτησιακό

 Ελλείψεις σε προσωπικό στο 

Δήμο και στα Νομικά του 

Πρόσωπα  

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ
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 Μετατόπιση του 

γεωστρατηγικού κέντρου 

της ΕΕ στα ανατολικά με 

ταυτόχρονη αναβάθμιση 

της γεωπολιτικής θέσης 

της Περιφέρειας και 

προσέλκυση διεθνούς 

επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος.

 Δυνατότητα 

χρηματοδοτήσεων μέσω 

του ΕΣΠΑ 2007 - 2013

 Δημιουργία νέου 

περιφερειακού πόλου 

ανάπτυξης με πύλη την 

ΑΜΘ στο πλαίσιο της 

εισόδου Βουλγαρίας και 

Ρουμανίας στη Ε.Ε. και 

άνοιγμα των 

περιφερειακών – εθνικών 

εξωτερικών συνόρων σε 

Κοινοτική επικράτεια 

(Βουλγαρία).

 Η ταχεία ανάπτυξη των 

επικοινωνιών και της 

πληροφορικής (κυρίως 

μέσω διαδικτύου) , είναι 

γενικότερα ένα μέσο για τις 

απομακρυσμένες ή 

δύσβατες περιοχές, εξόδου 

από την απομόνωση.

 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και 

συγκεκριμένα κίνδυνος 

διάθρωσης εδαφών λόγω 

κλιματικής αλλαγής και 

υπερβόσκησης 

 Αλλοίωση της φυσιογνωμίας 

του νησιού από οικιστικές – 

τουριστικές, κυρίως, 

επεμβάσεις

 Συνεχιζόµενη μείωση της 

ανταγωνιστικότητας στον 

ευρύτερο γεωγραφικό χώρο 

της Β. Ελλάδας με 

ταυτόχρονη δυναμική είσοδο 

νέων ανταγωνιστών στο 

χώρο του τουρισμού

 Οι αλλαγές στο παραγωγικό 

περιβάλλον του 

πρωτογενούς τοµέα λόγω 

της νέας Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
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Πηγή: Ιδία επεξεργασία

Συμπεράσματα

Η ανάλυση των δυνατών και των αδυνάτων σημείων, των ευκαιριών και των 

απειλών για το Δήμο Σαμοθράκης καταδεικνύει τα δύο βασικά προβλήματα 

του νησιού: 

Η γεωγραφική απομόνωση του Δήμου και η συνεχής  μείωση του πληθυσμού 

εδώ και δεκαετίες οδηγούν στο πρώτο βασικό πρόβλημα, στην 

αποδυνάμωση του νησιού που μεταφράζεται σε έλλειψη ανθρώπινου 

δυναμικού σε παραγωγική ηλικία. Από το πρόβλημα αυτό προκύπτει και η 

ανεπαρκής στελέχωση των υπηρεσιών του νησιού. Ο ολοένα αυξανόμενος 

ανταγωνισμός στο περιβάλλον της διευρυμένης ΕΕ και της 

παγκοσμιοποίησης δεν αφήνει πολλά περιθώρια ανάκαμψης της τοπικής 

παραδοσιακής οικονομίας η οποία στηριζόταν ανέκαθεν στη γεωργία και την 

κτηνοτροφία και δεν προσαρμόζεται στις εξελίξεις  και τις τρέχουσες 

απαιτήσεις της αγοράς. Από την άλλη, η νεοεισαχθείσα δραστηριότητα στην 

παραγωγική οικονομία του νησιού, ο τουρισμός, ξεκίνησε εντελώς 

ερασιτεχνικά και ανοργάνωτα. Συνεπώς, καθίσταται μη ανταγωνιστικός αφού 

από τη μία δεν υπάρχουν προοπτικές κερδοφορίας λόγω της μικρής 

τουριστικής σεζόν και από την άλλη οι τουριστικές υποδομές δεν 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου επισκέπτη. 

Το δεύτερο βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη πόρων, που σε κάποιες 

περιπτώσεις αποτελούν και έλλειψη σχεδιασμού, η οποία διατρέχει όλους 

τους τομείς της τοπικής κοινωνίας. Προβλήματα όπως οι ελλείψεις σε βασικές 

υποδομές περιβάλλοντος και η αναρχία στις χρήσεις γης δηλώνουν άμεσα τη 

χρόνια κατάσταση των μεμονωμένων παρεμβάσεων. Παράλληλα, το ασαφές 

ιδιοκτησιακό και η αδυναμία ελέγχου της υπερβόσκησης είναι δείγματα 

ανεπαρκούς διαχείρισης των πόρων του νησιού. 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
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3.1 Εισαγωγή

Ο σχεδιασμός της στρατηγικής του Δήμου Σαμοθράκης στηρίζεται στις αρχές 

και  στις  πολιτικές  που  προωθούνται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  τη 

βιώσιμη  ανάπτυξη.  Οι  ευρωπαϊκές  στρατηγικές  κατευθύνσεις  αποδίδουν 

ιδιαίτερη  προσοχή  στις  ειδικές  ανάγκες  ορισμένων  περιοχών,  όπως  οι 

αστικές,  αγροτικές  και  οι  νησιωτικές  ζώνες.  Οι  κατευθύνσεις  αυτές 

ενθαρρύνουν  μια  «ολοκληρωμένη  προσέγγιση»  της  πολιτικής  συνοχής,  η 

οποία πρέπει όχι μόνο να ευνοεί την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και 

να επιδιώκει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. 

Ένα  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  μπορεί  να  συμβάλει  πραγματικά  στην 

ανάπτυξη  μιας  περιοχής  όταν  συνδυάζει  δημιουργικά  τη  διάγνωση  και 

αξιολόγηση  των  χαρακτηριστικών  της  με  ιδέες  και  προτάσεις  οι  οποίες 

απορρέουν από την υφιστάμενη εθνική και διεθνή εμπειρία και ο συνδυασμός 

αυτός,  πραγματικών  δυνατοτήτων  και  ιδεών,  βρίσκει  γόνιμο  έδαφος  στη 

τοπική  κοινωνία  και  διοίκηση  και  μετατρέπεται  σε  όραμα  και  συλλογικούς 

στόχους. 

Η αναπτυξιακή στρατηγική από τη φύση της έχει δυναμικό χαρακτήρα καθώς, 

στηρίζεται μεν στην κατανόηση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά η έμφαση 

της βρίσκεται στη δημιουργική παρέμβαση και στη δράση. Σε ένα κόσμο που 

αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, η αναπτυξιακή στρατηγική μιας περιοχής θα 

πρέπει να έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, να κατανοεί εγκαίρως τις 

νέες τάσεις και δυναμικές και να αποφεύγει την επανάπαυση στις συνταγές 

του παρελθόντος -να αντιλαμβάνεται  ότι  το νέο οικονομικό και  τεχνολογικό 

περιβάλλον  απαιτεί  νέους  τρόπους  αντιμετώπισης  και  νέες  πολιτικές.  Η 

αναπτυξιακή  πολιτική  θα  πρέπει  να  είναι  ανοιχτή  σε  νέες  ιδέες,  να  τις 

ενθαρρύνει και να τις ενισχύει και να προσπαθεί να ενσωματώσει στην τοπική 

κοινωνία και οικονομία μηχανισμούς κατανόησης και διαχείρισης της αλλαγής. 

Η διάθεση  για  μάθηση,  η  δημιουργικότητα,  η  έρευνα,  η  εφευρετικότητα,  η 

εξωστρέφεια και η αναζήτηση του νέου και του καινούργιου πρέπει να είναι 

κεντρικά στοιχεία της στρατηγικής και να βρίσκουν την έκφραση τους σε μια 

σειρά από συγκεκριμένες αναπτυξιακές πολιτικές.

180



3.2 Βιώσιμη Ανάπτυξη του Δήμου 

Η στρατηγική ανάπτυξη του Δήμου Σαμοθράκης για την περίοδο 2012-2015 

έρχεται να υπηρετήσει τις πολιτικές της αειφορείας και της βιωσιμότητας όπως 

αυτές εφαρμόζονται την τελευταία εικοσαετία στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. 

Οι  αρχές  του  βιώσιμου  δήμου  και  της  αειφορικότητας  για  πρώτη  φορά 

διατυπώθηκαν στη σχετική έκθεση της Επιτροπής G.H. Brundtland του ΟΗΕ 

το 1991 ‘Το κοινό  μας μέλλον’ που αποτελεί  συνεχεία  της ‘Αgenda 21’, 
καθώς και του ‘Σχεδίου του Γιοχάνεσμπουργκ’.

Βιώσιμη  ανάπτυξη  είναι  η  ανάπτυξη,  η  όποια  ικανοποιεί  τις  ανάγκες  του 

παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών 

να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες.

Η ποιότητα λοιπόν του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό παράγοντα έλξης και 

για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των δήμων, σύμφωνα επίσης και με την 

ανακοίνωση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Συμβούλιο και 

στο  Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  (COM(2006),  385  τελικό,  13/07/2006).  Έτσι 

πρέπει να ληφθούν υπόψη τέσσερα (4) βασικά σημεία:

 Ελκυστικότητα  των  δήμων  (πρόσβαση  στις  υπηρεσίες,  προστασία  και 

βελτίωση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος, ενεργητικές πολιτικές 

ανάπτυξης πολιτιστικής δραστηριότητας, κ.α.).

 Υποστήριξη  της  καινοτομίας,  του  επιχειρηματικού  πνεύματος  και  της 

οικονομίας  της  γνώσης  (μέτρα  υπέρ  των  ΜΜΕ  και  των  πολύ  μικρών 

επιχειρήσεων, καινοτομία και οικονομία της γνώσης για την προώθηση της 

ανάπτυξης, κ.α.).

 Δημιουργία  περισσότερων  και  υψηλότερης  ποιότητας  θέσεων 

απασχόλησης (βελτίωση της απασχολησιμότητας μέσω της αύξησης του 

μορφωτικού επιπέδου και της επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.). 

 Εξομάλυνση και μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και προώθηση της 

ισότητας των ευκαιριών (προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της 

ισότητας των ευκαιριών, ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, κ.α.).

Επιπρόσθετα, κρίσιμο ζήτημα για τη βιώσιμη ανάπτυξη των δήμων αποτελεί η 

Διακυβέρνηση.  Οι  δήμοι  πρέπει  να εντοπίσουν αποτελεσματικούς τρόπους 
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διακυβέρνησης που να σέβονται  τη θεσμική οργάνωση του κράτους και  οι 

οποίοι θα επιτρέψουν να διαχειριστούν όλες τις πτυχές της ανάπτυξης.

Σημαντική τέλος παράμετρος είναι η ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών. Η 

ενεργός  συμμέτοχη  των  κατοίκων  και  της  κοινωνίας  των  πολιτών  στην 

πολιτική  για  την  περιοχή  μπορεί  να  νομιμοποιήσει  και  να  προσδώσει 

αποτελεσματικότητα στις ενέργειες της δημόσιας εξουσίας.

3.3 Το Όραμα και οι Αρχές του Δήμου

Η διατύπωση του αναπτυξιακού οράματος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την 

παρούσα  κατάσταση  και  τις  μελλοντικές  επιδιώξεις  της  περιοχής 

συνεκτιμώντας  τις  πραγματικές  δυνατότητες,  τις  γενικότερες  τάσεις  και 

κατευθύνσεις στο περιφερειακό, στο εθνικό και στο ευρύτερο περιβάλλον και 

αξιολογώντας την αναπτυξιακή δυναμική της.

Το  όραμα  του  Δήμου  Σαμοθράκης  είναι  η  ισόρροπη  και  αειφόρος  
ανάπτυξη  της  Σαμοθράκης  μέσω  της  αξιοποίησης  των  ενδογενών 
αναπτυξιακών χαρακτηριστικών του νησιού και την κινητοποίησης του  
συνόλου  του  αναπτυξιακού  δυναμικού,  με  σκοπό  να  καταστεί  η  
Σαμοθράκη  ένας  τόπος  ελκυστικός  για  κατοικία,  τουρισμό  και  
επενδύσεις. 

Παράλληλα στόχος είναι η δημιουργία  ενός σύγχρονου, λειτουργικού,  
φιλικού,  συμμετοχικού,  ανθρώπινου  δήμου  υπερτοπικής  σημασίας,  
κέντρου  ανάπτυξης  και  πολιτισμού  στην  Περιφέρεια  Ανατολικής  
Μακεδονίας και Θράκης αλλά και ευρύτερα.  

Οι  παραπάνω  επιλογές,  βασίζονται  στις  ακόλουθες  κατευθυντήριες 
πολιτικές επιλογές της δημοτικής αρχής για την επόμενη περίοδο:

1) Βελτίωση της ποιότητας ζωής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

2) Προστασία και  ανάδειξη  του φυσικού και  δομημένου περιβάλλοντος  και 

διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

3) Ορθολογική πολεοδομική και οικιστική ανάπτυξη.
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4) Ανάδειξη της φυσιογνωμίας του Δήμου μέσω της προστασίας, προβολής 

και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

5) Στήριξη της τοπικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

6) Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

7) Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

8) Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

9) Καθιέρωση συστηματικών δράσεων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόνοιας.

10)Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών.

11)Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και δημιουργία προϋποθέσεων 

ανάπτυξης και ευημερίας.

12)Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και διαρκής αναβάθμιση της ποιότητας 

των υπηρεσιών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.

13)Δημιουργία  μιας  σύγχρονης,  αποτελεσματικής  και  αποκεντρωμένης 

διοικητικής  δομής,  με  την  αξιοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών.

14)Ενίσχυση  της  εξωστρέφειας  και  της  συνεργασίας  με  φορείς  και 

οργανώσεις εντός και εκτός της χώρας.

15)Ενίσχυση του μαζικού ερασιτεχνικού αθλητισμού ως στοιχείο καλύτερης 

ποιότητας ζωής.

16)Ορθολογική  διαχείριση  του  ελεύθερου  δημοσίου  χώρου  με  εξασφάλιση 

συνεχούς και επαρκούς συντήρησης, καθαριότητας και ασφάλειας.

17)Μείωση της ανεργίας και των κοινωνικών ανισοτήτων μέσω στοχευόμενων 

δράσεων ανάδειξης των παραγωγικών δυνάμεων της περιοχής και μέτρων 

εκπαίδευσης ,κατάρτισης και υποστήριξης του εργατικού δυναμικού.

3.4 Η στρατηγική του Δήμου

Στην  προηγούμενη  ενότητα  δόθηκε  το  βασικό  πλαίσιο  κατεύθυνσης  και 

προσδιορίστηκε  η  στρατηγική  που  θα πρέπει  να  καθορίσει  ο  Δήμος  στην 

περίοδο 2012-2015. Για τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου θα πρέπει 
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αρχικά να καθοριστούν και να αποτυπωθούν οι στρατηγικοί στόχοι οι όποιοι 

θα επιτευχθούν με την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου.

Οι  στρατηγικοί  στόχοι  διαμορφώνονται  με  βάση  τις  παρακάτω  κύριες 

θεματικές ενότητες, που έχουν σαν στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των 

δημοτών – αποδεκτών των υπηρεσιών του Δήμου:

1. Προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής 

(περιβαλλοντικές  ρυθμίσεις  –  δραστηριότητες,  τις  οποίες  χρειάζεται  ο 

δήμος για να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων).

2. Ενίσχυση  της  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  των  Υπηρεσιών  Παιδείας, 

Πολιτισμού  &  Αθλητισμού  (κοινωνικές  -  πολιτιστικές  –τουριστικές  - 

αθλητικές δράσεις, για τη βελτίωση της ποιότητας και των συνθηκών του 

Δήμου και των κατοίκων).

3. Οικονομική Ανάπτυξη και Απασχόληση.

4. Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου.

Η υλοποίηση του οράματος για την περιοχή ευθύνης του Δήμου Σαμοθράκης 

οφείλει  να  πραγματοποιηθεί  με  την  τήρηση κατ’  ελάχιστον  των παρακάτω 

στόχων:

 Αξιοποίηση όλων των τοπικών πόρων και  δυνατοτήτων (κομβική θέση, 

δίκτυα, ενέργεια, υγρό στοιχείο, πολιτισμός).

 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης.

 Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς.

 Κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη.

 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών.

 Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις.

 Υλοποίηση  έργων  που  βελτιώνουν  την  καθημερινότητα  και 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των κατοίκων.

 Αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων από το Δήμο και ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ.
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3.5 Οι άξονες, τα μέτρα & οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 

Στη  βάση  των  εθνικών  και  ευρωπαϊκών  αναπτυξιακών  πολιτικών  και 

κατευθύνσεων  και  με  απώτερο  στόχο  την  υλοποίηση  του  οράματος  του 

Δήμου  Σαμοθράκης,  διαμορφώνεται  ένα  επιχειρησιακό  πρόγραμμα  με 

ορίζοντα  2ετίας,  που  δομείται  πάνω  σε  τέσσερις  (4)  άξονες 
προτεραιότητας ο κάθε ένας από τους οποίους εξειδικεύεται σε μια σειρά 

από μέτρα και γενικούς στόχους. Για την υλοποίηση των γενικών στόχων θα 

καταρτιστούν,  στη Β΄  Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος,  ξεχωριστά 

σχέδια δράσης από την κάθε αρμόδια υπηρεσία η οποία θα είναι υπεύθυνη 

για την υλοποίηση τους. Ειδικότερα:

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Α.Π. 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
ΖΩΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1.1.: 
Φυσικό 
Περιβάλλον

1. Προστασία, διαχείριση και 

ανάδειξη φυσικών πόρων

2. Αξιοποίηση των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας & Υδάτων

3. Οικολογική ευαισθητοποίηση 

πολιτών

ΜΕΤΡΟ 1.2: 
Υποδομές δικτύων 
ύδρευσης/ 
αποχέτευσης και 
προστασία του 
περιβάλλοντος και 
της δημόσιας 
υγείας

1. Προστασία της δημόσιας υγείας

2. Βελτίωση-επέκταση δικτύων 

ύδρευσης- άρδευσης-

αποχέτευσης-βιολογικοί

3. Σύγχρονη και ολοκληρωμένη 

διαχείριση και αξιοποίηση 

απορριμμάτων 

185



ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΡΟ 1.3: 
Οικιστικό 
περιβάλλον

1. Πολεοδομικός και χωροταξικός 

σχεδιασμός

2. Αναβάθμιση και επέκταση του 

πρασίνου

3. Αποκατάσταση και ανάδειξη 

υποβαθμισμένων περιοχών

4. Αξιοποίηση περιοχών για τη 

δημιουργία κοινόχρηστων & 

κοινωφελών χώρων

5. Ολοκληρωμένα σχέδια 

ανάπλασης οικισμών

6. Βελτίωση και ενεργειακή 

αναβάθμιση εξωτερικού δικτύου 

φωτισμού

ΜΕΤΡΟ 1.4: 
Μεταφορική 
υποδομή / 
Κυκλοφορία / 
Στάθμευση / 
Συγκοινωνία

1. Βελτίωση αγροτικού και 

δημοτικού δικτύου του Δήμου

2. Βελτίωση των συγκοινωνιακών 

συνδέσεων και υποδομών

3. Βελτίωση συνθηκών οδικής 

ασφάλειας

ΜΕΤΡΟ 1.5: 
Πολιτική 
Προστασία

1. Βελτίωση ικανότητας πρόληψης 

και αντιμετώπισης έκτακτων 

αναγκών

2. Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής 

προστασίας

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Α.Π. 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 2.1: Υγεία 
και Κοινωνική 
φροντίδα

1. Βελτίωση υφιστάμενων και 

δημιουργία νέων υποδομών 

προσχολικής αγωγής

2. Βελτίωση υφιστάμενων και 

δημιουργία νέων προγραμμάτων 

και δομών κοινωνικής φροντίδας, 

μέριμνας και ενσωμάτωσης

3. Βελτίωση και ανάπτυξη δομών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

4. Ανάπτυξη εθελοντισμού

ΜΕΤΡΟ 2.2: 
Υποδομές 
Εκπαίδευσης

1. Ανέγερση-Βελτίωση- Ενεργειακή 

Αναβάθμιση & Συντήρηση 

σχολικών μονάδων

2. Ανάπτυξη υποδομών 

εκπαίδευσης και δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών και 

ενηλίκων
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ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΡΟ 2.3: 
Αθλητισμός και 
Νεολαία

1. Κατασκευή νέων - αξιοποίηση και 

συντήρηση υφιστάμενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων

2. Παροχή υψηλού επιπέδου 

υπηρεσιών και προγραμμάτων 

άθλησης

3. Προώθηση και εφαρμογή 

προγραμμάτων εθελοντισμού

4. Προώθηση συνεργασιών με 

τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς 

αθλητικούς φορείς και 

οργανώσεις

ΜΕΤΡΟ 2.4: 
Τουρισμός και 
Πολιτισμός

1. Ανάπτυξη νέων μορφών 

τουρισμού

2. Δημιουργία υποδομών και υλικού 

για την τουριστική προβολή

3. Διοργάνωση εκδηλώσεων 

τοπικής, εθνικής και διεθνούς 

εμβέλειας

4. Αξιοποίηση υφιστάμενων και 

δημιουργία νέων υποδομών για 

πολιτιστική χρήση

5. Διάσωση και ανάδειξη ιστορίας 

και πολιτισμικής κληρονομιάς και 

μνημείων

ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
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ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Α.Π. 3: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1: 
Απασχόληση 

1. Δημιουργία κατάλληλων 

συνθηκών κατάρτισης και 

ευκαιριών απασχόλησης 

2. Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας 

ΜΕΤΡΟ 3.2: 
Ανάπτυξη 
Πρωτογενή 
δευτερογενή και 
τριτογενή τομέα

1. Ανάπτυξη πλαισίου συνεργασίας 

με τις τοπικές επιχειρήσεις, 

οικονομικούς και λοιπούς φορείς

2. Προώθηση δράσεων κοινωνικής 

οικονομίας

3. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός 

του Πρωτογενή και Δευτερογενή 

Τομέα

4. Ενίσχυση του Τουρισμού και των 

Υπηρεσιών

ΜΕΤΡΟ 3.3: 
Καινοτομία και 
Οικονομία της 
Γνώσης

1. Αξιοποίηση του ακαδημαϊκού και 

ερευνητικού δυναμικού της 

ευρύτερης περιοχής του Δήμου 

για την ανάπτυξη και χρήση 

καινοτομιών σε όλο το φάσμα 

των λειτουργιών του Δήμου, των 

φορέων και των πολιτών

Α.Π. 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 4.1: 
Διαδικασίες 
διοίκησης, 
οργάνωσης και 
λειτουργίας των 
Υπηρεσιών

1. Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, 

αποτελεσματικότητας και 

αποδοτικότητας του Δήμου

2. Αναδιοργάνωση και ορθολογική 

λειτουργία των Νομικών 

Προσώπων του Δήμου
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ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΡΟ 4.2: 
Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου 
δυναμικού και 
βελτίωση 
υλικοτεχνικής 
υποδομής

1. Βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης του εξοπλισμού και 

των εγκαταστάσεων του Δήμου

2. Διαμόρφωση ενός ασφαλούς, 

υγιούς και λειτουργικού 

περιβάλλοντος εργασίας

3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού του Δήμου και των 

Νομικών του Προσώπων - 

Επιμόρφωση

4. Προμήθεια, συντήρηση και 

αναβάθμιση μηχανολογικού, 

τεχνολογικού και λοιπού 

εξοπλισμού

5. Βελτίωση και συντήρηση 

κτιριακών εγκαταστάσεων

ΜΕΤΡΟ 4.3: 
Βελτίωση 
Οικονομικών και 
Αξιοποίηση 
Δημοτικής 
Περιουσίας

1. Βελτίωση των οικονομικών του 

Δήμου

2. Ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων 

παρακολούθησης και διαχείρισης 

έργων

3. Αξιοποίηση της Δημοτικής 

περιουσίας

ΜΕΤΡΟ 4.4: 
Εταιρικές σχέσεις 
και Συνεργασίες

1. Ενίσχυση συνεργασιών 

(διαδημοτικών, διακρατικών, και 

λοιπών φορέων) 
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ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΜΕΤΡΟ 4.5: 
Διαδικασίες 
βελτίωσης της 
σχέσης του Δήμου 
με τους πολίτες

1. Ανάπτυξη υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

2. Βελτίωση της πρόσβασης των 

πολιτών στις υπηρεσίες του 

Δήμου

3. Βελτίωση της πληροφόρησης 

των δημοτών

ΜΕΤΡΟ 4.6: 
Ψηφιακή Σύγκλιση

1. Μηχανοργάνωση της λειτουργίας 

των υπηρεσιών
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ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1) Βελτίωση της ποιότητας ζωής με όρους βιώσιμης ανάπτυξης

2) Προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και διαμόρφωση 
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ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Το  όραμα  του  Δήμου  Σαμοθράκης  είναι  η  ισόρροπη  και  αειφόρος  ανάπτυξη  της 

Σαμοθράκης μέσω της αξιοποίησης των ενδογενών αναπτυξιακών χαρακτηριστικών 

του  νησιού  και  την  κινητοποίησης  του  συνόλου  του  αναπτυξιακού  δυναμικού,  με 

σκοπό να καταστεί η Σαμοθράκη ένας τόπος ελκυστικός για κατοικία, τουρισμό και 

επενδύσεις. 

Παράλληλα  στόχος  είναι  η  δημιουργία   ενός  σύγχρονου,  λειτουργικού,  φιλικού, 

συμμετοχικού,  ανθρώπινου  δήμου  υπερτοπικής  σημασίας,  κέντρου  ανάπτυξης  και 

πολιτισμού στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλλά και ευρύτερα. 
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