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Πεξηερφκελα 

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ – Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο. 

 Αμηνιφγεζε Δμσηεξηθνχ – Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο. 

 Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο.  

 Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο . 

 ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο: Όξακα, Γεληθνί θαη Δηδηθνί 

ηφρνη. 
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Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

 Οινθιεξσκέλν Πξφγξακκα Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη Βειηίσζεο ηεο 

Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο ηνπ ΟΣΑ. 

 Σεηξαεηέο (γηα αθξίβεηα 3,5 ρξφληα) Πξφγξακκα Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ 

θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ. 

 Οξγαληθφ ηνηρείν ηεο Καζεκεξηλήο Λεηηνπξγίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ 

Γήκνπ θαη Μέξνο ηνπ Πξνγξακκαηηθνχ ηνπ Κχθινπ. 

 Τινπνίεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζσ ηνπ Δηήζηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

 Δθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηε πκκεηνρή 

Όισλ ησλ Δκπιεθφκελσλ. 

 Αμηνπνίεζε Γεηθηψλ Δπίδνζεο. 



Γξαθείν Πξνγξακκαηηζκνχ  

 Αβαγηαλνχ Διπίδα 

 Αλαηνιίηε Εσή 

Μάληδαξεο Γεκήηξεο 

Παλζειελά Όιγα 

 Υηελέιιεο Μηράιεο 

 Υσξηαηέιιε Νίθε 
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ηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο 

Πποεηοιμαζία και οπγάνωζη.

Πεπιγπαθή και αξιολόγηζη ηηρ

καηάζηαζηρ ηηρ πεπιοσήρ ηος Δήμος.

Πεπιγπαθή & αξιολόγηζη ηος Δήμος

και ηων νομικών πποζώπων.

Καθοπιζμόρ ηηρ ζηπαηηγικήρ και ηων

αναπηςξιακών πποηεπαιοηήηων.

Έγκπιζη ηος ζηπαηηγικού ζσεδίος

και διαδικαζίερ διαβούλεςζηρ.

Καηάπηιζη ζσεδίων δπάζηρ.

Τεηπαεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ

δπάζεων.

Οικονομικόρ ππογπαμμαηιζμόρ.

Ολοκλήπωζη ηος ππογπάμμαηορ

και ηελικέρ ενέπγειερ.
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Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο 
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Βαζηθά Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ 

 Ο Γήκνο Λέζβνπ  είλαη ν κνλαδηθφο Γήκνο ηνπ λεζηνχ θαη θαηαιακβάλεη  ην ζχλνιν 

ηεο έθηαζεο ηνπ λεζηνχ (1633, 83 km2) θαη αθηνγξακκή 370 km. Δίλαη ν κεγαιχηεξνο 

ζε έθηαζε Γήκνο ηεο ρψξαο θαη 18νο ζε πιεζπζκφ. Απνηειείηαη απφ 13 Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο, 23 Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη 40 ηνπηθέο θνηλφηεηεο. 

 Ο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 85.330 θαηνίθνπο (ΔΤΔ 2011), εθ ησλ νπνίσλ 42.210 

(48%) άξξελεο θαη 43.120 γπλαίθεο (52%) κε ην 40% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

Γήκνπ λα ζπγθεληξψλεηαη ζην Γ.Γ. Μπηηιήλεο.  

 Ζ έδξα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ, ε Μπηηιήλε, απνηειεί ζεκαληηθφ δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο 

Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ. (Πξσηεχνπζα Ν. Λέζβνπ, έδξα ηεο Πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Λέζβνπ, ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο). 

 πγθεληξψλεη ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

Πεξηθέξεηαο ζε φινπο ηνπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. 

 Παξνπζηάδεη πνηθηιία ζε θπζηθνχο θαη αλζξσπνγελείο πφξνπο. 
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Μνξθνινγηθά Υαξαθηεξηζηηθά 

 Σν λεζί ηεο Λέζβνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ νκαιφ ινθψδεο 
αλάγιπθν. 

 Σν πδξνγξαθηθφ δίθηπν απνηειείηαη θπξίσο απφ κηθξνχο 
ρείκαξξνπο θαη πδαηνξέκαηα πεξηνδηθήο ξνήο. 

 Ύπαξμε ππφγεησλ λεξψλ, κηθξήο ζρεηηθά δπλακηθφηεηαο 
θαη ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ζεξκψλ αλαβιχζεσλ. 

 Ήπην, κεζνγεηαθφ θιίκα κε κεγάιε ειηνθάλεηα θαζ’ φιε 
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

 Τςειφο δείθηεο γεσξγηθήο γεο, κεζαίνο δείθηεο 
βνζθνηφπσλ, ελψ ππάξρνπλ κεγάιεο δαζηθέο εθηάζεσλ 
ηνπ λεζηνχ. 
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Οηθνζπζηήκαηα 

 Ζ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ πεξηιακβάλεη ηκήκαηα ηνπ Γηθηχνπ 

Natura 2000 «Κφιπνο Γέξαο, Έινο Νηίπη, Πεξηνρή Αιπθήο, θαη Όξνο 

Όιπκπνο». Δθθξεκεί ε αθξηβήο νξηνζέηεζε, ε έθδνζε Π.Γ. δσλψλ 

θαη φξσλ πξνζηαζίαο θαη ε εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθνχ ζρεδίνπ 

πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο, ψζηε λα εληαρζνχλ ζηηο "Εψλεο Δηδηθήο 

Γηαηήξεζεο”. 

 Οη πεξηνρέο ησλ πγξνηφπσλ Λάξζνπ θαη Αιπθψλ έρνπλ εληαρζεί 

ζηνλ θαηάινγν ησλ Βαζηθψλ Τγξνηφπσλ ηεο ρψξαο εθηφο 

χκβαζεο Ramsar.  

 Τπάξρνπλ αξθεηά θαηαθχγηα άγξηαο δσήο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηηο δψλεο Κ.Α.Ε. 

 Ύπαξμε πνηθηιίαο άιισλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 
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Πεξηβαιινληηθέο Πηέζεηο 
 Έληνλεο πηέζεηο ζε νηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο (δάζε, αθηέο,  αγξνηηθφ ηνπίν-

ειαηψλεο) ιφγσ ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμε θπξίσο ζηηο παξπθέο ηεο πφιεο ηεο 
Μπηηιήλεο θαη ζηε πεξηνρή Καιινλήο. 

 Δπηθαλεηαθή ξχπαλζε, κφιπλζε θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα ιφγσ ηεο ρξήζεο 
αγξνρεκηθψλ, ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζηηο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο (ζηε 
πεξηνρή ηνπ θάκπνπ ηεο Καιινλήο  

 Φαηλφκελα πθαικχξσζεο, ιφγσ ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ πδάησλ.  

 Τπνβάζκηζε ηεο θπζηθήο βιάζηεζεο θαη αιινίσζε ησλ θπην-θνηλνηήησλ, ιφγσ ηεο 
ππεξβφζθεζεο. 

 Καηαζηξνθή ησλ πδαηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ, ιφγσ ηεο ππεξαιίεπζεο.  

 Φαηλφκελα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηε πφιε ηεο Μπηηιήλεο, ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο 
ΓΔΖ ζηα φξηα ηεο πφιεο  

 Ύπαξμε πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθπεκπφκελε δπζνζκία ησλ ππξελειαηνπξγίσλ ζηε 
πεξηνρή Πακθίισλ. 

 νβαξφ πξφβιεκα πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο πεξηνρψλ απφ ηα απφβιεηα ησλ 
ηπξνθνκείσλ (θαινρψξη, θακηά) θαη ησλ ειαηνηξηβείσλ (Γέξα, Πισκάξη) 

 Τπνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ ιφγσ χπαξμεο αξθεηψλ ρψξσλ αλεμέιεγθηεο δηάζεζεο 
απνξξηκκάησλ.  
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Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ 

 Τπάξρεη ζεζκνζεηεκέλν ΓΠ γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Μπηηιήλεο 
(2007), ελψ εθπνλνχληαη ΥΟΑΠ γηα ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο 
Καιινλήο, Λνπηξφπνιεο Θεξκήο, Μαληακάδνπ, Δπεξγέηνπια, 
Πέηξαο, Μνιχβνπ θαη Γέξαο ηα νπνία θαη ζα νινθιεξσζνχλ κέζα 
ζην ρξνληθφ πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ.. 

 Τπάξρνπλ αμηφινγνη παξαδνζηαθνί νηθηζκνί ζηε Λέζβν (Μφιπβνο, 
Αγηάζνο, Πέηξα θ.ι.π.) 

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ θηηξίσλ φπσο: 

 Σα βηνκεραληθά θηίξηα (ειαηνηξηβεία, ζαπσλνπνηία, βπξζνδεςία, θ.α.) 

 Οη θαηνηθίεο ηεο ειιεληθήο αλψηεξεο αζηηθήο ηάμεο 

 Οη θαηνηθίεο ηεο ειιεληθήο κεζαίαο ηάμεο. 

 Οη θαηνηθίεο ηεο κνπζνπικαληθήο θνηλφηεηαο. 

 Σα πξνζθπγηθά. 

 Οη πχξγνη. 
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Κνηλσληθφ Πξνθίι 

 Ζ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηελ δεθαεηία  (1991 – 2001) νθείιεηαη θαηά 
θχξην ιφγν ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ, αιιά θαη ιφγσ ησλ μέλσλ 
κεηαλαζηψλ. Αληίζεηα ηε δεθαεηία 2001 – 2011 θαη ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία 
ρξφληα ιφγσ ηεο θξίζεο έρνπκε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ (-5%). 

 Σάζεηο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

 Σν 18% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη ειηθίαο 65 θαη άλσ θαη ην 10% έσο θαη 15 
εηψλ.  

 Σν 55% ηνπ πιεζπζκνχ ζπγθεληξψλεηαη ζηηο ειηθίεο ησλ 40 εηψλ θαη θάησ. 

 ε φιεο ηηο νκάδεο ειηθηψλ ππεξηεξνχλ νη γπλαίθεο, κε εμαίξεζε ηηο ειηθίεο 
15-24 εηψλ (ιφγσ ζηξαηεπκέλνπ πιεζπζκνχ). 

 Σν 39,6% ηνπ πιεζπζκνχ είλαη απφθνηηνη ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο, ην 
20,8% κέζεο εθπαίδεπζεο, ην 20,5% απφθνηηνη ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
(αλψηαηεο, αλψηεξεο εθπαίδεπζεο, θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ). 

 Μεγάιε αχμεζε ηνπ αιινδαπνχ πιεζπζκνχ (570,%) θαηά ηε δεθαεηία 1991-
2001, (γηα ηελ νπνία έρνπκε ζηνηρεία) αλάινγε κε απηήλ ηεο Πεξηθέξεηαο Β. 
Αηγαίνπ.   
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Οηθνλνκηθφ Πξνθίι (1/2) 
 Απαζρνινχκελνη θαη άλεξγνη 1991-2001 

1991 2001 

Γεωγραθική περιοτή 
Απαζτολο

ύμενοι 
Άνεργοι 

Απαζτολού

μενοι 
Άνεργοι 

ΒΟΡΔΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 91,6% 8,4% 89,5% 10,5% 

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ 91,7% 8,3% 90,0% 10,0% 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΗ 94,4% 5,6% 92,9% 7,1% 

ΓΗΜΟ ΔΡΔΟΤ - 

ΑΝΣΙΗ 95,6% 4,4% 91,4% 8,6% 

ΓΗΜΟ ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 93,1% 6,9% 92,3% 7,7% 

ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ 90,4% 9,6% 89,4% 10,6% 
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Σύνολο 10,5% 10,0% 7,1% 8,6% 7,7% 10,6% 

Άρρενες 9,6% 9,0% 7,1% 8,3% 7,3% 8,8% 

Θήλεις 12,2% 12,0% 7,2% 9,5% 8,6% 13,6% 
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Οηθνλνκηθφ Πξνθίι (2/2) 

 Καηαλνκή απαζρνινπκέλσλ αλά ηνκέα παξαγσγήο (2001) 

 
Καηαλνκή Απαζρνινύκελσλ 

19%

6%

61%

4%

10%

α΄ -γελήο

β΄-γελήο

γ΄-γελήο

Γε δήισζαλ 

Άλεξγνη
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Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (1/3) 

 Γεπηεξεχσλ ν ξφινο ηεο αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ιφγσ δηαξζξσηηθψλ αδπλακηψλ πνπ νδεγνχλ ζε ρακειή 

απνδνηηθφηεηα θαη εγθαηάιεηςε ηεο γεσξγηθήο γεο. 

 Κπξίαξρε ζέζε θαηαιακβάλεη ε θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο. 

 Ζ θηελνηξνθία απνηειεί παξαδνζηαθή δξαζηεξηφηεηα, 

ζπκπιεξσκαηηθή ηεο γεσξγίαο. 

 Ζ κειηζζνθνκία θαη ε αιηεία απνηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο 

κηθξήο ζεκαζίαο. 
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Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (2/3) 

 Φζίλνπζα πνξεία ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα, ιεηηνπξγψληαο 
ζπκπιεξσκαηηθά, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αγξνηηθνχ 
ρψξνπ θπξίσο ζηνπο θιάδνπο: 

 Σεο κεηαπνίεζεο. 

 Σσλ θαηαζθεπψλ.  

 

 Ζ κεηαπνίεζε ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζηνλ 
πξσηνγελή ηνκέα (ειαηνπξγεία, ηπξνθνκεία, θ.ι.π.) θαη 
ζηνλ ηνπξηζκφ θαη ζπλίζηαηαη απφ κηθξήο δπλακηθφηεηαο 
βηνηερληθέο κνλάδεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ θάιπςε 
βαζηθψλ αλαγθψλ. 
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Παξαγσγηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (3/3) 

 Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ηνκέα 

παξαγσγήο κε πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλνπο ηνπο θιάδνπο ηνπ 

ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ επηζθεπψλ.  

 Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ησλ ηνπξηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Μπηηιήλε, Μφιπβνο, Πέηξα, Πισκάξη, Δξεζφο). 

 Γηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπξηζκνχ:  

 Μηθξφο αξηζκφο θαηαιπκάησλ πςειήο ζηάζκεο. 

 Μηθξή - κέζε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπξηζηψλ. 

 Υακειφο βαζκφο αμηνπνίεζεο μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ.  

 Οξηαθή ιεηηνπξγία ησλ ιηγνζηψλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο θαη αλαςπρήο. 
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Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (1/5) 

 Μέηξηαο βαηφηεηαο θαη αλάγθε βειηίσζεο ησλ δεκνηηθψλ, επαξρηαθψλ θαη εζληθψλ νδψλ. 

 Πξνβιήκαηα ζηελφηεηαο ζε αξθεηά ηκήκαηα ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ εληφο ζρεδφλ φισλ ησλ 

ππφινηπσλ νηθηζκψλ ηνπ Γήκνπ (πιελ Μπηηιήλεο).  

 νβαξά θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα εληφο ηεο πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. 

 Σν αεξνδξφκην θαη ην ιηκάλη επηβαξχλνπλ ην ήδε ππεξθνξησκέλν θέληξν ηεο πφιεο. 

Μεηαθνξηθέο Τπνδνκέο 

Δλέξγεηα 

 Πξνβιεκαηηθή ε ελεξγεηαθή ππνδνκή. 

 Αθαηάιιειε ρσξνζέηεζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΖ κε δπζκελείο πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. 

 πρλέο δηαθνπέο ξεχκαηνο ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα έληνλσλ θαηξηθψλ 

θαηλνκέλσλ ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, ιφγσ κε εθζπγρξνληζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Αλάγθε δεκηνπξγίαο ρψξνπ εγθαηάζηαζεο δεμακελψλ θαπζίκσλ κε κεηεγθαηάζηαζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δηάζπαξησλ δεμακελψλ. 

 Με επαξθήο αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ηεο Αηνιηθήο  

 Αμηνπνίεζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο (Κφιπνο Γέξαο, Πνιηρλίηνο, ηχςε, Άξγελνο, Μφιπβνο)  γηα 

ηακαηηθά, ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ θαη παξαγσγή ελέξγεηαο. 
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Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (2/5) 

 Οη πθηζηάκελεο θαη άκεζεο αλάγθεο θαιχπηνληαη απφ ηελ ππάξρνπζα ππνδνκή ηνπ 
ΟΣΔ.  

 Τπφγεην θαη ελαέξην δίθηπν ΟΣΔ ζε νιφθιεξν ην λεζί, ππφγεην δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ 
ελαιιαθηηθψλ παξφρσλ  ζηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο ηνπ λεζηνχ. 

 Ύπαξμε δηθηπαθνχ θφκβνπ Aegean Net ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 Ύπαξμε θεξαηψλ εμππεξέηεζεο θηλεηήο ηειεθσλίαο. 

 Ύπαξμε έξγνπ θαηαζθεπήο νπηηθήο ίλαο 10 km ζηε πφιε ηεο Μπηηιήλεο κε θνξέα ην 
Γήκν Λέζβνπ. 

 

Σειεπηθνηλσλίεο 

Ύδξεπζε 

 Σα εμσηεξηθά δίθηπα ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθηζκψλ, θαζψο θαη ην εμσηεξηθφ δίθηπν ηεο 
πφιεο ηεο Μπηηιήλεο είλαη παιαηά. 

 Σα εζσηεξηθά δίθηπα ησλ πεξηζζνηέξσλ νηθηζκψλ δελ παξνπζηάδνπλ εκθαλή 
πξνβιήκαηα πίεζεο, δηαξξνψλ ή επάξθεηαο λεξνχ. 

 Αλεπάξθεηα ησλ δεμακελψλ θαη ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ζε πνιινχο νηθηζκνχο 

 Τπάξρνπλ έξγα χδξεπζεο εληαγκέλα ζην ΔΠΑ 
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Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (3/5) 

 Σκεκαηηθή θαηαζθεπή ηνπ απνρεηεπηηθνχ δηθηχνπ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 
πφιεο ηεο Μπηηιήλεο. 

 Έξγα απνρέηεπζεο κέζσ ΔΠΑ ζε θχξηνπο νηθηζκνχο ησλ δεκνηηθψλ 
Δλνηήησλ (Γέξαο, Αγίαο Παξαζθεπήο, Δξεζνχ – Αληίζζεο, Πέηξαο) 

 Ύπαξμε Μνλάδαο Δπεμεξγαζίαο θαη Γηάζεζεο Λπκάησλ ζε πνιιέο 
δεκνηηθέο ελφηεηεο κε πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο (Καιινλή, Πισκάξη 
θ.ι.π.) 

Απνρέηεπζε 

Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ – Αλαθύθισζε 

 Αλεπαξθήο ζηφινο απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θάδσλ ζε πνιινχο νηθηζκνχο.. 

 Αλάγθε αλαδηνξγάλσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο απνθνκηδήο ζε νιφθιεξν ην λεζί. 

 Γηαινγή θαη πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ δελ πξαγκαηνπνηείηαη. 

 Αλαθχθισζε πιηθψλ γίλεηαη απφ ηδηψηεο θαη ηζηγγάλνπο. 

 ε εμέιημε έξγα απνθαηάζηαζεο ΥΑΓΑ ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο (Πνιηρλίηνπ, Μνιχβνπ, Μπηηιήλεο, Καιινλήο, 
Μαληακάδνπ, Γέξαο, Αγίαο Παξαζθεπήο Δξεζζνχ – Αληίζζεο, Πέηξαο.) 
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Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (4/5) 

 Γεληθφ Ννκαξρηαθφ Ννζνθνκείν Μπηηιήλεο «Βνζηάλεην». 

 Λεηηνπξγία ππεξεζίαο ΔΚΑΒ. 

 Πνιπταηξεία ΗΚΑ ζηε Μπηηιήλε θαη πεξηθεξεηαθά ηαηξεία ζε αξθεηνχο νηθηζκνχο ηεο 
Λέζβνπ. 

 Ύπαξμε ηδησηηθψλ ηαηξείσλ θαη θαξκαθείσλ. 

 Αλεπάξθεηα ζε ηαηξηθφ θαη παξαταηξηθφ πξνζσπηθφ, αξηζκφ λνζνθνκεηαθψλ θιηλψλ, 
νξγάλσζε θαη πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 

 νβαξφηαηεο ειιείςεηο ζηνλ ηνκέα ησλ βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ. 

Τγεία – Πξόλνηα 

Δθπαίδεπζε 

 Ηθαλνπνηεηηθφ ελ γέλεη επίπεδν εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ. 

 πγθεθξηκέλεο αλάγθεο θηηξηαθψλ ππνδνκψλ (Μνπζηθφ ζρνιείν, 5ν Γεκνηηθφ, Γπκλάζηα Άληηζζαο, 
Αγίαο Παξαζθεπήο θ.ι.π.) 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (6 ζρνιέο). 

 Γχν (2) Ηλζηηηνχηα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο (ΗΔΚ & ΗΗΔΚ). 

 ρνιέο ΟΑΔΓ (ΚΔΣΔΚ) (Παλαγηνχδα) 
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Σερληθέο θαη Κνηλσληθέο Τπνδνκέο (5/5) 

 Ύπαξμε ζεκαληηθνχ αξηζκνχ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ (ζέαηξα, θηλεκαηνγξάθνο, κνπζεία) θαη ελδηαθεξφλησλ 
αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, λαψλ θαη θηηξίσλ ζε νιφθιεξε ηε Λέζβν. 

 Ύπαξμε πνιηηηζηηθψλ θέληξσλ θαη αηζνπζψλ εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξηψλ ζε θεθαινρψξηα ηνπ λεζηνχ, κε ηε 
κεηαηξνπή παιαηψλ ειαηνηξηβείσλ ζε θέληξα πνιηηηζκνχ. 

 Ύπαξμε ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθήο Ηζηνξίαο ζην ίγξη θαη ηνπ Μνπζείνπ ηεο ειηάο ζηελ Αγία Παξαζθεπή 

 εκαληηθφο αξηζκφο δξαζηήξησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ θαη νκάδσλ. 

 Πξαγκαηνπνίεζε πνιιαπιψλ πνιηηηζηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ εθδειψζεσλ νιφθιεξε ηε Λέζβν 

Πνιηηηζκόο 

Αζιεηηζκόο 

 ρεηηθά επαξθείο θαη ζπλερψο αλαβαζκηδφκελεο αζιεηηθέο ππνδνκέο. 

 Δζληθφ Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Νεάπνιεο Μπηηιήλεο. 

 Δζληθφ Κνιπκβεηήξην. 

 Γεκνηηθά ηάδηα Μπηηιήλεο θαη Καιινλήο. 

 Παξνπζία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αζιεηηθψλ νκάδσλ θαη ζπιιφγσλ. 
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Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο 
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Οξγαλφγξακκα Γήκνπ Λέζβνπ 
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ΔΗΜΑΡΥΟ 
ΓΔΝΗΚΟ 

ΓΡΑΜΜΑΣ

ΔΑ 

ΗΓΗΑΗΣΔΡΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΖΜΑΡΥΟΤ  ΚΑΗ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ ΚΑΗ 

ΓΖΜΟΗΩΝ ΥΔΔΩΝ 

ΝΟΜΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ 

ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΜΔ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ  ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΑΠΟΓΖΜΩΝ ΛΔΒΗΩΝ 

ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ & 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 

ΓΗΔΤΘΤΝ

Ζ 

ΑΣΤΝΟΜ

ΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜ

ΑΣΗΜΟΤ – 

ΟΡΓΑΝΩΖ

 & 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗ

ΚΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚ

Ζ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ

 

ΓΗΔΤΘΤΝ

Ζ 

ΠΟΛΔΟΓ

ΟΜΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΚΑΗ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΗ ΠΡΑΗΝΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚ

ΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝ

Ζ  

Κ.Δ.Π. 

ΣΜΗΜΑΣΑ 

Σμήμα 

Δπισειπηζια

κού 

σεδιαζμού  

Σμήμα 

Ππογπαμμαηι

ζμού, 

Ανάπηςξηρ 

Αποηελεζμαηι

κόηηηαρ, 

Ποιόηηηαρ και 

Οπγάνωζηρ 

Σμήμα 

Αγποηικήρ και 

Κηηνοηποθική

ρ Παπαγωγήρ  

  

Σμήμα 

Έκδοζηρ 

Οικοδομικ

ών Αδειών 

  

Σμήμα σεδιαζμού, 

Δποπηείαρ 

Καθαπιόηηηαρ, 

Ανακύκλωζηρ, 

Αποκομιδήρ 

Αποππιμμάηων και 

Ανακςκλώζιμων 

Τλικών 

Σμήμα 

Πεπιβάλλονηορ και 

Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ 

---Γπαθείο 

Πολιηικήρ 

Πποζηαζίαρ 

---Γπαθείο Μέπιμναρ 

Αδέζποηων Εώων 

Σμήμα Κοινωνικήρ 

Πολιηικήρ, 

Δθαπμογήρ 

Ππογπαμμάηων και 

Κοινωνικήρ 

Πποζηαζίαρ και 

Πολιηικών Ηζόηηηαρ 

ηων Φύλων 

Σμήμα Τποζηήπιξηρ 

Πολιηικών Οπγάνων 

(Γημοηικό ςμβούλιο, 

Οικονομική 

Δπιηποπή,Δπιηποπή 

Ποιόηηηαρ Εωήρ, 

Δκηελεζηική Δπιηποπή)   

Σμήμα 

Πποϋπολογιζμο

ύ και 

Οικονομικήρ 

Πληποθόπηζηρ 

Σμήμα ςγκοινωνιακών 

Κηιπιακών Έπγων και 

Τπαιθπίων Υώπων 

ΚΔΠ 304 – 

ΔΚΔ 

Γημοηικήρ 

Δνόηηηαρ 

Μςηιλήνηρ 

Σμήμα 

Αζηςνόμεςζ

ηρ 

Σμήμα 

Σεσνολογιών, 

Πληποθοπική

ρ και 

Δπικοινωνιών 

(ΣΠΔ) 

Σμήμα 

Αλιείαρ 

Σμήμα 

Πολεοδομι

κών 

Δθαπμογώ

ν 

Σμήμα Καθαπιζμού 

Κοινοσπήζηων 

Υώπων και Διδικών 

ςνεπγείων 

Σμήμα ςνηήπηζηρ 

Ππαζίνος 

---Γπαθείο 

σεδιαζμού και 

Δποπηείαρ Ππαζίνος 

Σμήμα Πποζηαζίαρ 

και Πποαγωγήρ ηηρ 

Γημόζιαρ Τγείαρ 

Σμήμα Γημοηικήρ 

Καηάζηαζηρ και 

Μηηπώος Αππένων 

Σμήμα 

Λογιζηικού  

Σμήμα 

Ζλεκηπομησανολογικών 

Έπγων και ημαηοδόηηζηρ 

ΚΔΠ 315 – 

Ππώην 

Νομαπσιακ

ήρ 

Αςηοδιοίκη

ζηρ Λέζβος 

  Αςηοηελέρ 

Γπαθείο 

Καηαγπαθήρ 

και 

Αξιοποίηζηρ 

Πεπιοςζίαρ 

Σμήμα 

Φςζικών 

Πόπων, 

Δνέπγειαρ και 

Βιομησανίαρ 

Σμήμα 

Δλέγσος 

Καηαζκες

ών 

Σμήμα Γιασείπιζηρ 

και ςνηήπηζηρ 

Οσημάηων και 

Μησανολογικού 

Δξοπλιζμού 

Σμήμα Κοιμηηηπίων Σμήμα Παιδείαρ και 

Για Βίος Μάθηζηρ, 

Πολιηιζμού, 

Αθληηιζμού, Νέαρ 

Γενιάρ και Απόδημος 

Δλληνιζμού 

Σμήμα Ληξιαπσείος Σμήμα  Δζόδων  Σμήμα Τδπαςλικών και 

Δγγειοβεληιωηικών Έπγων 

  

  Σμήμα 

Απαζσόληζηρ 

και 

Δπισειπημαηικ

όηηηαρ 

Σμήμα 

Γπαμμαηεί

αρ 

Σμήμα 

Αδειοδοηήζεων και 

Ρύθμιζηρ Δμποπικών 

Γπαζηηπιοηήηων 

Σμήμα Αλλοδαπών και 

Μεηανάζηεςζηρ 

Σμήμα 

Σαμειακήρ 

Τπηπεζίαρ 

Σμήμα ςγκοινωνιών, 

Κςκλοθοπίαρ και Αδειών 

Μεηαθοπών 

  Σμήμα 

Σοςπιζμού 

και Ναςηιλίαρ 

Σμήμα Ανάπηςξηρ 

Ανθπώπινος 

Γςναμικού, Μηηπώων 

και Γιαδικαζιών 

Πποζωπικού 

Σμήμα 

Αποθηκών, 

Ππομηθειών 

Τλικών/Δξοπλι

ζμού και 

Τπηπεζιών 

Σμήμα Γημοππαζιών και 

Γιαγωνιζμών, μελεηών, 

έπγων, επγαζιών και 

ςπηπεζιών  

Σμήμα Γιοικηηικήρ 

Μέπιμναρ 

Σμήμα 

Γιασείπιζηρ 

Πεπιοςζίαρ 

Σμήμα ςνηήπηζηρ Έπγων 

και Έπγων Αςηεπιζηαζίαρ 

Αςηοηελέρ Γπαθείο 

Δξςπηπέηηζηρ Πολιηών 

Σμήμα ‘Ύδπεςζηρ – 

Αποσέηεςζηρ  

  Σμήμα Γπαμμαηείαρ 
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ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΑΓΗΑΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΠΔΣΡΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΔΤΔΡΓΔΣΟΤΛΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΜΖΘΤΜΝΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΜΑΝΣΑΜΑΓΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΓΔΡΑ 

1 Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ   

2 Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ 

θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο.  

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο 

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ 

θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο.  

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο.  

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο.  

3 Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο  

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο 

θαη Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο 

θαη Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν 

θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο 

θαη Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν 

θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 

4 Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν 

Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

5 Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ. Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ. Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

6 Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν 

Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

7 Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Σνπξηζκνχ 
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ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΛΟΤΣΡΟΠΟΛΖ 

ΘΔΡΜΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΠΟΛΗΥΝΗΣΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ  

ΔΡΔΟΤ - ΑΝΣΗΖ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΠΛΩΜΑΡΗΟΤ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΛΛΟΝΖ 

Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν ΚΔΠ  Δξεζνχ   Γξαθείν ΚΔΠ   Γξαθείν   ΚΔΠ    

 Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ 

θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

Γξαθείν ΚΔΠ Άληηζζαο  Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη 

Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο.  

Γξαθείν δηνίθεζεο, δηεθπεξαίσζεο θαη Δμππεξέηεζεο 

Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ   

 Γξαθείν θαζαξηφηεηαο 

θαη Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν δηνίθεζεο, 

δηεθπεξαίσζεο θαη 

Δμππεξέηεζεο Γεκνηηθψλ 

θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ 

ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο.  

Δξεζνχ 

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο 

θαη Αλαθχθισζεο 

Σκήκα θαζαξηφηεηαο θαη  Αλαθχθισζεο 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν θαζαξηφηεηαο θαη 

Αλαθχθισζεο Άληηζζαο 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν Γεκνηηθήο αζηπλνκίαο 

Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο Άληηζζαο 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ. Σκήκα Αγξνηηθήο θαη Κηελνηξνθηθήο Παξαγσγήο 

Γξαθείν Γεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο 

Γξαθείν ζπληήξεζεο έξγσλ 

θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ. 

Δξεζνχ 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ 

Σκήκα Διέγρνπ Καηαζθεπψλ 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Σνπξηζκνχ Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ 

Θεκάησλ Δξεζνχ 

Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο 

Σκήκα Γηαρείξηζεο, ζπληήξεζεο Ορεκάησλ θαη 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ 

Γξαθείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο 

Γξαθείν ζπληήξεζεο 

έξγσλ θαη έξγσλ 

απηεπηζηαζίαο  Δξεζνχ 

 Γξαθείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο 

Σκήκα  ζπληήξεζεο έξγσλ θαη έξγσλ απηεπηζηαζίαο 

Γξαθείν Γεσξγηθήο 

Αλάπηπμεο   Άληηζζαο 

  Γξαθείν Διέγρνπ 

Καηαζθεπψλ 

Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

Γξαθείν Σνπξηζκνχ 

Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 



ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 28 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη Ννκηθά Πξφζσπα 

 Αλαπηπμηαθή Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Γήκνπ Λέζβνπ – 
ΑΓΔΛ ΑΔ 

 Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο – Απνρέηεπζεο Λέζβνπ 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

 ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ   ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

 ΠΑΗΓΔΗΑ,ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΛΔΒΟΤ 

 ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Α’ ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 ΥΟΛΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Β’ ΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  

 ΕΑΥΑΡΔΗΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΖΛΗΚΗΩΜΔΝΩΝ «Ζ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ» 
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Οηθνλνκηθά Γήκνπ Λέζβνπ (1/2) 

 Σα πξνυπνινγηζζέληα έζνδα θαη έμνδα ηνπ Γήκνπ Λέζβνπ γηα ηε ρξήζε 
ηνπ 2011 αλέξρνληαη ζε 99.132.279,18 €.  

 ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο έγηλαλ αλακνξθψζεηο εζφδσλ χςνπο 
9.186.444,07 €. Έηζη ην ζχλνιν ηνπ δηακνξθσκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
2011 γηα ην Γήκν Λέζβνπ αλέξρεηαη ζε 108.318.723,25 €, ζχκθσλα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο.  

 Απφ ην ζχλνιν πξνυπνινγηζζέλησλ εζφδσλ βεβαηψζεθε ην 44,74 %. 

 Δθ ησλ βεβαησζέλησλ εζφδσλ εηζπξάρηεθε ην 83,87 %,. 

 Οη εηζπξάμεηο δελ είλαη επαξθείο ζε ζρέζε κε ηηο βεβαηψζεηο  

 Οηθνλνκηθή εμάξηεζε ηνπ Γήκνπ απφ μέλνπο πφξνπο, αθνχ νη εηζπξάμεηο 
ηνπ Γήκνπ απφ ηδίνπο πφξνπο απνηεινχλ ην 20% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ 
ηνπ εηζπξάμεσλ. 

 Ο Γήκνο δχλαηαη λα απνξξνθά θνλδχιηα θαη λα εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη επελδπηηθψλ ηνπ αλαγθψλ.  

Έζνδα Γήκνπ 2011 
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Οηθνλνκηθά Γήκνπ Λέζβνπ (2/2) 

 Σν ζχλνιν ησλ πιεξσζέλησλ δαπαλψλ, αγνξψλ θαη 
επελδχζεσλ απνηειεί ην 37,5 % ησλ αληίζηνηρσλ 
πξνυπνινγηδφκελσλ πνζψλ γηα ην 2011. 

 Οη πιεξσκέο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο απνηεινχλ ην 60 
% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ  

 Οη πιεξσκέο γηα επελδπηηθέο δαπάλεο απνηεινχλ ην 20 
% πεξίπνπ ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ. 

 Οη πιεξσκέο ππνρξεψζεσλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ 
εηψλ απνηεινχλ ην 15 %, ησλ ζπλνιηθψλ πιεξσκψλ 

 Σα επφκελα ρξφληα ζα ππάξρεη αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
ησλ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ιφγσ 
ηεο έληαμεο έξγσλ κε κεγάιν πξνυπνινγηζκφ ζην ΔΠΑ 

Γαπάλεο Γήκνπ ρξήζεο 2011 
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Αλάιπζε Γπλαηψλ & Αδχλαησλ εκείσλ, 

Δπθαηξηψλ & Απεηιψλ (SWOT Analysis) (1/3) 

Γπλαηά εκεία 

(Strengths) 

Αδχλαηα εκεία 

(Weaknesses) 

Δπθαηξίεο 

(Opportunities) 

Απεηιέο 

(Threats) 

Κξίζηκα Εεηήκαηα / Αλάγθεο 
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Αλάιπζε Γπλαηψλ & Αδχλαησλ εκείσλ, 

Δπθαηξηψλ & Απεηιψλ (SWOT Analysis) (2/3) 

 Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο. 

 Φσζικό Περιβάλλον, Οικιζηικό Περιβάλλον, Τετνικές Υποδομές (Υποδομές 

Μεηαθορών, Περιβαλλονηικές Υποδομές, Υποδομές Διατείριζη Υδάηινων Πόρων, 

Υποδομές Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιακές Υποδομές) 

 Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο. 

 Δημογραθικά Φαρακηηριζηικά, Κοινωνικές Υποδομές (Δομές Υγείας-Πρόνοιας, 

Υποδομές Εκπαίδεσζης, Πολιηιζηικές Υποδομές, Αθληηικές Υποδομές) 

 Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε. 

 Απαζτόληζη-Ανεργία, Παραγωγικές Δραζηηριόηηηες (Πρωηογενής-

Δεσηερογενής-Τριηογενής Τομέας) 

 Δμππεξέηεζε Πνιηηψλ / Κξαηηθέο Αξκνδηφηεηεο. 

Κξίζηκα Εεηήκαηα / Αλάγθεο 

 SWOT Αλάιπζε Δμσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο ζε ζεκαηηθνχο ηνκείο:  
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Αλάιπζε Γπλαηψλ & Αδχλαησλ εκείσλ, 

Δπθαηξηψλ & Απεηιψλ (SWOT Analysis) (3/3) 

 Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο. 

 Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο. 

 Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο. 

 Πεξηβάιινλ / Καζαξηφηεηα. 

 Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο, Πνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ, Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. 

Κξίζηκα Εεηήκαηα / Αλάγθεο 

 SWOT Αλάιπζε Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο αλά νξγαλσηηθή κνλάδα / 

ιεηηνπξγηθή πεξηνρή: 
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Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο (1/2) 

 Άκεζα κέηξα αλαθνχθηζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ παξάιιεια κε καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. 

 Βειηίσζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. 

 Γηαζθάιηζε ειεχζεξσλ ρψξσλ ζηνπο θχξηνπο νηθηζκνχο. 

 πληνληζκφο δηαδηθαζηψλ γηα επηηάρπλζε απνκάθξπλζεο εξγνζηαζίνπ ΓΔΖ. 

 Απνκάθξπλζε δηαδηθαζηψλ θνξηνεθθφξησζεο θαπζίκσλ απφ ην ιηκάλη ηεο πφιεο θαη δεκηνπξγία δεμακελψλ 
θαπζίκσλ ζην λεζί 

 Οινθιήξσζε ησλ ΥΟΑΠ πνπ εθθξεκνχλ θαη .εθπφλεζε  ησλ ππφινηπσλ πνπ δελ έρνπλ δξνκνινγεζεί. 

 Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ πνιενδφκεζεο θαη πξάμεσλ εθαξκνγήο. 

 Βειηίσζε ππνδνκήο ΣΠΔ (επξπδσληθφηεηα). 

Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο 

 Αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο θαη αμηνπνίεζε ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο 

πνιηηηζηηθψλ πφξσλ. 

 Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ πξνλνηαθψλ δνκψλ. 

 Δλίζρπζε ησλ ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο. 

 Βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 Πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ηεο χπαξμεο θαη ζπλερνχο αλάπηπμεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 
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Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο (2/2) 

 Τπνζηήξημε ηεο απαζρφιεζεο, ηδηαίηεξα γηα ηηο επαίζζεηεο νκάδεο πιεζπζκνχ - άλεξγνη, 

γπλαίθεο, λένη, κεηαλάζηεο  (θέληξν λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θίλεηξα κέζα απφ ην ΔΠΑ). 

 Δλίζρπζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ κνξθψλ αζηηθνχ θαη αγξνηηθνχ ηνπξηζκνχ. 

 Δλίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. πλεξγαζίεο κε 

ΑΔΗ γηα ηελ αλάπηπμε έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. 

 Γηαζχλδεζε ππνδνκψλ κεηαθνξηθήο - εκπνξηθήο - δηνηθεηηθήο- δξαζηεξηφηεηαο / Γξαζηεξηφηεηα-

αλαβάζκηζε ππνδνκψλ ΣΠΔ. 

 Γηαζθάιηζε ρψξσλ ζπγθέληξσζεο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (επηρεηξεκαηηθψλ 

ππνδνρέσλ, ΒΗΟΠΑ). 

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε 

Δμππεξέηεζε Πνιηηώλ / Κξαηηθέο Αξκνδηόηεηεο 

 Άκεζε βειηίσζε θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ 

 Αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ / Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ / Δλεκέξσζε ρξεζηψλ. 

 χλδεζε κε δίθηπα πιεξνθνξηψλ άιισλ θνξέσλ 

 Θεζκηθή θαηνρχξσζε αιιειεπίδξαζεο κε ηελ Παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα 

 Αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη ειέγρσλ 
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Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (1/3) 

 Αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ γηα θαιχηεξε πνηφηεηα ζηελ εμππεξέηεζε 
ησλ πνιηηψλ. 

 Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ κε επηπιένλ αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη 
ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζή ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα.   

 αθήο θαηακεξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ. 

 Αλαβάζκηζε ηνπ πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ θαη βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ. 

Σερληθέο θαη Πνιενδνκηθέο Τπεξεζίεο 

Γηνηθεηηθέο Τπεξεζίεο 

 Βειηίσζε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο-δηαρείξηζεο ζεκάησλ πξνζσπηθνχ. 

 Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

απνδνηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ.  

 ρεδηαζκφο-νξγάλσζε δηαδηθαζηψλ επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ. 

 Βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 Πιήξεο κεραλνξγάλσζε / ρεδηαζκφο λέσλ ππεξεζηψλ. 
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Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (2/3) 

 Δλίζρπζε ηεο ζηειέρσζεο ησλ Σκεκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 
δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ θαιχηεξε παξνρή ππεξεζηψλ.  

 Βειηίσζε ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 

 Πιήξεο κεραλνξγάλσζε. 

 Οινθιήξσζε εγθαηάζηαζεο δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 πλερήο εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ. 

 Δθαξκνγή αξρψλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο. 

 πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο / πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο. 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

Πεξηβάιινλ / Καζαξηόηεηα 

 Αλάγθε δηεχξπλζεο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο. 

 Πιήξεο αλαδηνξγάλσζε ηεο εζσηεξηθήο απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζπλεξγαζία κε ην 

ΦΟΓΑ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπο ζην ΥΤΣΑ 

 Αλάγθε ελίζρπζεο ηεο ζηειέρσζεο θαη ζπζηεκαηηθφηεξεο επηκφξθσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Άκεζε αλάγθε πξνζιήςεσλ. 
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Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (3/3) 

 Αλάγθε νξγάλσζεο ηεο Γηνηθεηηθήο Λεηηνπξγίαο ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ. 

 ηειέρσζε ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ άκεζε θνηλσληθή 

παξέκβαζε (Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη πνιηηηζκνχ – Αζιεηηζκνχ). 

 αθήο θαη νξηνζεηεκέλνο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζην ζχλνιν ηεο 

ιεηηνπξγηθήο πεξηνρήο. 

 Αλαδηνξγάλσζε ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ΑΓΔΛ Α.Δ. 

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, Πνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ,  

Σνπηθήο Αλάπηπμεο θαη ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ ηνπ Γήκνπ 
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Όξακα Γήκνπ Λέζβνπ 

Να θαηαζηεί ν Γήκνο Λέζβνπ πξαγκαηηθόο πόινο αλάπηπμεο ζην Αηγαίν,  

σο θέληξν δηνηθεηηθό, κνξθσηηθό, πνιηηηζηηθό. 

Να θαηαζηεί ειθπζηηθόο ρώξνο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ππεξηνπηθνύ θαη  

πεξηθεξεηαθνύ επηπέδνπ εληζρύνληαο παξάιιεια ηηο παξαδνζηαθέο νηθνλνκηθέο  

ζρέζεηο κε ηηο κηθξαζηαηηθέο πεξηνρέο. 

Να αληηζηξαθεί ε πνξεία ηεο θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θξίζεο ηνπ  

ηόπνπ, κε ηελ εμαζθάιηζε πςεινύ επηπέδνπ πνηόηεηαο δσήο κε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία  

ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλάπηπμε ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζηελ ελίζρπζε  

ηεο  θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο αιιειεγγύεο ησλ πνιηηώλ. 

Τπεξηνπηθήο ζεκαζίαο αλαπηπμηαθόο πόινο, λεζί ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηεο επηζηήκεο,  

πύιε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνο ηελ Αλαηνιή, ειθπζηηθόο ρώξνο  

δηαβίσζεο θαη δεκηνπξγίαο. 
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Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο (1/3) 

 Γεληθφο ηφρνο: Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Γεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πξαζίλνπ. 

 Βειηίσζε ππνδνκψλ θαζαξηφηεηαο. 

 Άκεζα κέηξα αλαθνχθηζεο θπθινθνξηαθνχ – δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο. Γεκηνπξγία 
παξαθακπηήξησλ νδψλ. Αλαβάζκηζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ησλ ζπγθνηλσληαθψλ ππνδνκψλ.  

 Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ πνιενδφκεζεο. Πξνζηαζία ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ αζηηθνχ ηνπίνπ θαη ησλ νηθηζκψλ  

 Αλαβάζκηζε/αλαπιάζεηο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ρψξσλ αζηηθνχ πξαζίλνπ θαη αθηψλ. 

 Βειηίσζε ππνδνκψλ χδξεπζεο - απνρέηεπζεο. 

 Γεληθφο ηφρνο: Πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Πξνζηαζία θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Δλίζρπζε πεξηβαιινληηθψλ ππνδνκψλ. Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, αζθάιεηαο 
εθνδηαζκνχ θαη ερνξξχπαλζεο. 

 Δλίζρπζε δνκψλ θαη κεραληζκψλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο – Δπαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ. 

 Δλζάξξπλζε ρξήζεο ΑΠΔ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ. 

 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ζηελ πφιε. 

 

Πεξηβάιινλ θαη Πνηόηεηα Εσήο 
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Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο (2/3) 

 Γεληθφο ηφρνο: Βειηίσζε ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ πνιηηηζκνχ θαη 
αζιεηηζκνχ. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο. 

 Αλαβάζκηζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ ππνδνκψλ. 

 χλδεζε πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξάζεσλ κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 
δσή ηεο πεξηνρήο – ηνπξηζηηθή πξνβνιή. 

 Πξνβνιή ηεο ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο. 

 Γεληθφο ηφρνο: Αλαβάζκηζε θνηλσληθήο πξνζηαζίαο – βειηίσζε 
εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

 Τπνζηήξημε αλάπηπμεο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ. 

 Βειηίσζε ππνδνκψλ ππνζηήξημεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζεο θαη 
ζηνηρεηψδνπο εθπαίδεπζεο. 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο 
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Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Σνπηθήο Αλάπηπμεο (3/3) 

 Γεληθφο ηφρνο: Πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
ηνπηθήο νηθνλνκίαο, ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 χλδεζε ηνπξηζκνχ κε ηελ ηνπηθή παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 
αλάδεημε ηνπηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ 

 Δλίζρπζε ππνδνκψλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ. 

 Αλάπηπμε εηδηθψλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (αζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο, 
ζαιάζζεο, ηακαηηθφο). 

 Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Γεκηνπξγία δνκψλ ππνζηήξημεο απαζρφιεζεο. 

Σνπηθή Οηθνλνκία θαη Απαζρόιεζε 
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Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (1/4) 

 Γεληθφο ηφρνο: Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο 
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερνκέλσλ 
ππεξεζηψλ. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο 
παξαγσγηθψλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (εθαξκνγή 
ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο). 

 Σππνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη βειηίσζε πνηφηεηαο 
ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 Αλάπηπμε – βειηίσζε κεραληζκψλ γηα απνηειεζκαηηθφηεξε 
άζθεζε ιεηηνπξγηψλ. 

 

Γξαζηεξηόηεηεο θαη Γηαδηθαζίεο Λεηηνπξγίαο 
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Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (2/4) 

 Γεληθφο ηφρνο: Βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ 
Γήκνπ θαη αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο θνξείο. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Βειηίσζε  ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ  

 Αλαδηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηε λέα 
ζχγρξνλε δνκή ηνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ ςεθηζζέληα 
Οξγαληζκφ. 

 πκκεηνρή ζε δίθηπα κε άιινπο ΟΣΑ θαη κε ινηπνχο δεκφζηνπο, 
θνηλσληθνχο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο 
ζεκαζίαο. 

 πκκεηνρή ζε επξσπατθά δίθηπα πφιεσλ γηα άληαιιαγή 
εκπεηξηψλ θαη αμηνπνίεζε ηεο επξσπατθήο εκπεηξίαο  

Οξγάλσζε θαη πλεξγαζίεο 
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Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (3/4) 

 Γεληθφο ηφρνο: Βειηίσζε  ππνδνκψλ θαη 
αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ 
Γήκνπ. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Άκεζε αληηκεηψπηζε θηηξηαθνχ πξνβιήκαηνο. 

 Οινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ πιήξνπο 
κεραλνξγάλσζεο. 

 ηειέρσζε ζε θξίζηκεο εηδηθφηεηεο.  

 πλερήο επηκφξθσζε πξνζσπηθνχ.  

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό θαη Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 



ηξαηεγηθόο ρεδηαζκόο Γήκνπ Λέζβνπ 46 

Γεληθνί & Δηδηθνί ηφρνη Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο (4/4) 

 Γεληθφο ηφρνο: Βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ 

Γήκνπ, αλάπηπμε κεραληζκψλ παξαθνινχζεζεο 

ηεο νηθνλνκηθήο  ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ. 

 Δηδηθνί ηφρνη: 

 Αμηνπνίεζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ. 

 Βειηίσζε αμηνπνίεζεο κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Οινθιήξσζε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο 

νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Οηθνλνκηθά 
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Βαζηθέο Παξάκεηξνη ρεδηαζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (1/2) 

 πλνρή, ζπλεθηηθφηεηα θαη ζπκβαηφηεηα ησλ Γξάζεσλ πξνο ηνπο 
Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο ηφρνπο. 

 Δπηπηψζεηο ζην λεζί θαη ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ δεκνηψλ. 

 Δπηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, λα ζρεδηάδνπλ, 
λα εθηεινχλ, λα αλαζέηνπλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε 
ησλ Γξάζεσλ. 

 Γηαζεζηκφηεηα ησλ αλαγθαίσλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ 
πεξίνδν 2011-2014 θαη δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο απηψλ κε 
ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Γπλαηφηεηα αλακφξθσζεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε 
θπιηφκελε βάζε ζην κέιινλ. 
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Βαζηθέο Παξάκεηξνη ρεδηαζκνχ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (2/2) 

 πκβαηφηεηα θαη επηιεμηκφηεηα νξηζκέλσλ εθ ησλ 
Γξάζεσλ απηψλ πξνο ηνπο Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη 
ηηο Γξάζεηο πνπ ζα αλαιεθζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠ 
Βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ησλ Σνκεαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 Υξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Δζληθνχ 
ηξαηεγηθνχ  Πιαηζίνπ Αλάπηπμεο (ΔΠΑ). 

 Πιαίζην ησλ εθηειεζηηθψλ αξκνδηνηήησλ ηεο 
πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο γηα ηελ πινπνίεζε 
δξάζεσλ αλαπηπμηαθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. 

 Γεκνζηνλνκηθέο παξαδνρέο θαη πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη 
απφ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
Γήκνπ θαη ηηο δεκνζηνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο.  
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Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

 ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

 ΑΣΑ 

 ΘΖΔΑ 

 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ 

 ΔΠΑ 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΩ» 

 ΓΗΣ  

 ΑΔ Τπνπξγείσλ 

 

 

 

 Πξνγξάκκαηα ΔΔ 

 INTERREG 

 Λνηπνί Υξεκαηνδνηηθνί Πφξνη 

 Ν.Α. Λέζβνπ 

 ΟΑΔΓ 

 Πνιιαπιέο Πεγέο 
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Δπφκελα ηάδηα Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Καηάπηιζη ζσεδίων δπάζηρ.

Τεηπαεηήρ ππογπαμμαηιζμόρ

δπάζεων.

Οικονομικόρ ππογπαμμαηιζμόρ.

Ολοκλήπωζη ηος ππογπάμμαηορ

και ηελικέρ ενέπγειερ.

Βήμα 6

Βήμα 7

Βήμα 8

Βήμα 9

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ

ΣΑΓΙΟΣΑΓΙΟ ΓΓ

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ

ΣΑΓΙΟΣΑΓΙΟ ΓΓ


