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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Οι έξυπνες πόλεις χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες για να βελτιώσουν την 

απόδοση και την ευημερία, να μειώσουν το κόστος και την κατανάλωση πόρων και να 

συμμετάσχουν αποτελεσματικότερα και πιο ενεργά στη διαβίωση των πολιτών τους. 

 

Σκοπός του Δήμου Ελευσίνας είναι η δημιουργία έξυπνων και αποδοτικών λύσεων για 

την υποστήριξη της αύξησης κεφαλαίου προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική κοινωνία 

και για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών στους κατοίκους.  

 

Εμπλοκές κυκλοφορίας, ρύπανση, εγκαταλελειμμένες περιοχές, είναι μερικά από τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλές πόλεις όπως και ο Δήμος Ελευσίνας. Η 

συνεχόμενη αύξηση των αστικών πληθυσμών σημαίνει ότι αυτά τα προβλήματα μπορεί 

να χειροτερέψουν πολύ σύντομα. Η κίνηση προς τις πιο έξυπνες πόλεις είναι ένας τρόπος 

να βοηθηθούν οι αστικές περιοχές ώστε να αναπτυχθούν και να γίνουν καλύτεροι τόποι 

για να ζήσει κανείς. Σε βασικό επίπεδο, μια πόλη είναι μια συλλογή δικτύων: δίκτυα 

ανθρώπων, τεχνολογίες, υποδομές. Όταν αυτά τα δίκτυα λειτουργούν σωστά, επιτρέπουν 

τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας, τη βέλτιστη χρήση του χώρου και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής.  

 

Το όραμα των "έξυπνων πόλεων" είναι το αστικό κέντρο του μέλλοντος, το οποίο είναι 
ασφαλές από περιβαλλοντική άποψη, πράσινο και αποδοτικό, επειδή όλες οι δομές - για 

ενέργεια, νερό, μεταφορά κ.λπ. είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και συντηρημένες, 

χρησιμοποιώντας προηγμένα ολοκληρωμένα υλικά, αισθητήρες, δίκτυα ηλεκτρονικά ή 

συστήματα πληροφορικής που αποτελούνται από βάσεις δεδομένων. Ταυτόχρονα 

λειτουργούν υπηρεσίες παρακολούθησης ενώ υπάρχουν αλγόριθμοι λήψης αποφάσεων. 

Οι ερευνητικές και τεχνικές προκλήσεις στο δρόμο προς αυτό το όραμα περιλαμβάνουν 

πολλούς τεχνικούς τομείς όπως φυσική, χημεία, βιολογία, μαθηματικά, επιστήμη 

υπολογιστών, συστήματα μηχανικών, ηλεκτρονικών και πολιτικών μηχανικών.  

 
Στην Ελλάδα αναμένεται τα επόμενα χρόνια, μέσα και από τον θεσμό της Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας 2021, η ανάγκη μετάβασης σε ένα διαφορετικό μοντέλο οικονομικής 

βιώσιμης ανάπτυξης που θα στηρίζεται στον τριτογενή τομέα, με πυρήνα την πολιτιστική 

ανάπτυξη, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης, την πράσινη και καινοτόμα 

επιχειρηματικότητα, καθώς η πόλη διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα από τη μία και 

μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα από την άλλη.  

 

Όμως στην παρούσα φάση η πόλη ασφυκτιά, λόγω της κακής οργάνωσης και διαχείρισης 

του διαθέσιμου χώρου. Την εικόνα αταξίας και προβληματικής λειτουργίας που 

παρουσιάζουν οι υπάρχουσες δομές είναι εύκολο να τις διαπιστώσει κανείς αν και έχουν 
γίνει μεγάλα άλματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για μια κατάσταση 

συνεχώς επιδεινούμενη που η εξέλιξή της θα μπορούσε να αντιστραφεί αν η τοπική 

κοινωνία αποφάσιζε να επανεξετάσει προτεραιότητες και τελικά να κάνει διαφορετικές 

επιλογές. Κυρίως σε αυτήν ανήκει η απόφαση και μόνο κατά ένα μέρος στους 

εκπροσώπους της στη δημοτική αρχή. Πράγματι υπάρχουν αρκετά παραδείγματα, σε 

αρκετές περιπτώσεις στην Ευρώπη, όπου δεν στάθηκε αρκετό φωτισμένες ηγεσίες να 

καταφέρουν να αλλάξουν από μόνες τους τις επιλογές τοπικών κοινωνιών που 

αντιστάθηκαν, είτε γιατί αφέθηκαν εκτός των διαδικασιών σχεδιασμού και λήψης 

αποφάσεων, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τα οφέλη από μια λιγότερο 
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εξαρτημένη από τις συμβατικές λειτουργίες σχέση. Μερικές φορές ακόμη και η 

απαραίτητη ενημέρωση για το μέγεθος των προβλημάτων, τις επιπτώσεις τους και τους 

στόχους του σχεδιασμού είναι ελλιπής. Συγχρόνως δεν πρέπει να υποτιμάται ότι υπάρχει 

μεγάλη δυσπιστία ως προς τις προβαλλόμενες από τις αρχές εξηγήσεις σχετικά με τις 

αποφάσεις τους και γενικά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς είναι μικρή. 

 

Όσο σωστοί λοιπόν και αν είναι οι σχεδιασμοί αυτό δεν αρκεί, αλλά πρέπει να δίνεται 
μεγάλη προσοχή στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης οι οποίες, ναι μεν 

προβλέπονται από τη νομοθεσία αλλά συχνά αντιμετωπίζονται ως μια τυπική υποχρέωση 

που διεκπεραιώνεται χωρίς βούληση για μια ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή των 

πολιτών.  

 

Η Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης του ΕΜΠ, έχοντας 

συνεργαστεί επί μία δεκαετία με δεκάδες πόλεις έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία ως προς 

τις διαδικασίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών. Θα μπορέσει επομένως 

να συνδράμει με την έρευνά της αποτελεσματικά το Δήμο. Αυτό θα επιτευχθεί αφού 

προηγουμένως αποκτηθεί, μέσω κατάλληλων καινοτόμων ερευνητικών εργαλείων, καλή 
γνώση τόσο των χαρακτηριστικών και γενικότερα του τρόπου βίωσης της πόλης όσο και 

των απόψεων και επιλογών σχετικά με τα διάφορα σενάρια πολιτικών οργάνωσης για τη 

μετάβαση σε έξυπνη και βιώσιμη πόλη. Αυτό που βασικά θα διερευνηθεί είναι ο βαθμός 

ωριμότητας των κατοίκων για να συναινέσουν σε πολιτικές που θα οδηγούσαν τον Δήμο 

Ελευσίνας σε μια διαφορετική κατεύθυνση.  

 

Το ζητούμενο είναι ο Δήμος Ελευσίνας να αποκτήσει συνθήκες που να εξυπηρετούν τις 

ανάγκες του κάτοικου για ποιότητα ζωής και περιβάλλον. Ο δεσμός με την πόλη είναι μια 

έννοια που αποτελεί τις τελευταίες δεκαετίες δημοφιλές αντικείμενο μελέτης στο κλάδο 
της περιβαλλοντικής ψυχολογίας κι αυτό γιατί συνδέεται με στάσεις, με συμπεριφορές 

και με ψυχολογικές διεργασίες για τις οποίες σήμερα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά διότι 

οι δεσμοί έχουν εξασθενίσει. 

 
Το θέμα λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με τα χαρακτηριστικά του άμεσου 

μικροπεριβάλλοντος του αστικού χώρου. Είναι πολύ γενικότερο. Αφορά την ευρύτερη 

σχέση του κάτοικου με την πόλη. Τα αισθήματα κάποιου για την πόλη στην οποία ζει και 

για τους ανθρώπους της, είτε τον επηρεάζουν θετικά και τον εντάσσουν σε αυτή, είτε 

αρνητικά και τον αποστασιοποιούν. Όσο πιο σημαντικός είναι ο δεσμός του κατοίκου με 

την πόλη, τόσο πιο πιθανό είναι να βρίσκεται στους δρόμους της. Η ψυχολογία αυτού 

που έχει να αποφασίσει αν θα βγει στο δρόμο επηρεάζεται από τα αισθήματά του για την 

πόλη, επηρεάζεται από την ένταξη ή την αποστασιοποίησή του από το κοινωνικό της 

περιβάλλον. Είναι λοιπόν μια σύνθετη απόφαση που εξαρτάται μεν από παραμέτρους του 
τεχνητού περιβάλλοντος όπως η αισθητική, οι δραστηριότητες, η ποιότητα των δημόσιου 

χώρου και ο εξοπλισμός τους, οι συνθήκες και το αίσθημα ασφάλειας, αλλά εξαρτάται 

ακόμη περισσότερο από το κοινωνικό περιβάλλον της πόλης, που είναι ικανό να 

προκαλεί επιθυμίες ή φοβίες, αισθήματα αποδοχής ή απόρριψης, να σε τοποθετεί στο 

κέντρο ή αντίθετα στο περιθώριο. 

 

Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να στοχεύσει ο Δήμος και το ΕΜΠ κατ’ αρχήν σε πολιτικές 

που θα ενισχύσουν την ταυτότητά του και το αίσθημα του ανήκειν σε αυτόν, κατοίκων 

που σήμερα αισθάνονται χαμένοι σε μια πόλη μη αναγνώσιμη, στην οποία αλλάζουν 
ταχύτατα τόσο το δομημένο περιβάλλον της όσο και οι άνθρωποί της. 
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Εκ των πραγμάτων λοιπόν η συζήτηση για την μετάβαση του Δήμου σε έξυπνη και 

βιώσιμη πόλη είναι συζήτηση για την πόλη και με όρους ίσως περισσότερο κοινωνικούς 

παρά τεχνικούς.  
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Στρατηγικός στόχος  

 

Η επίτευξη της μετάβασης του Δήμου Ελευσίνας στα πρότυπα των έξυπνων πόλεων 

μέσω ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού οπού θα περιέχει το μακροχρόνιο σχέδιο 

δράσης για την ικανοποίηση της συνθήκης. Το σχέδιο δράσης για τις έξυπνες πόλεις και 

κοινότητες θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, στις βιώσιμες γειτονιές 

και στο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον, καθώς και στις ολοκληρωμένες υποδομές και 

διαδικασίες στους τομείς ενέργειας, ΤΠΕ και μεταφορών. Στο πλαίσιο του σχεδίου 

δράσης θα προβλέπονται επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και 

ενθάρρυνση της συμμέτοχης του στα κοινά, καθώς και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 

και χρηματοδοτικών μοντέλων. 

 

 

 



Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας Φάση Α 

Β.1 Παραδοτέο  

 

 

 

7 

 

2 ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ (SMART CITIES) 
 

2.1 Έξυπνη Πόλη –Εισαγωγή 
Δεν υπάρχει κοινή αντίληψη σχετικά με το τι σημαίνει "smart" στο πλαίσιο της 

τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Αν και αυτός ο όρος έχει 

γίνει μοντέρνος, χρησιμοποιείται επίσης ευρέως ως συνώνυμο σχεδόν οτιδήποτε 

θεωρείται σύγχρονο και ευφυές. Έξυπνος, με καθαρά ερμηνευτικό τρόπο, έχει πολλά 

συνώνυμα. Επιπλέον, το "έξυπνο" είναι συνώνυμο με το αποδοτικό, όταν αφορά 

συσκευές. Η ανάπτυξη μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της πόλης, αύξηση του 

πληθυσμού ή τοπική οικονομική αναβάθμιση, ενώ η έξυπνη ανάπτυξη συνεπάγεται την 

επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της πόλης μέσω του συντονισμού των 

δυνάμεων που οδηγούν στην ανάπτυξη: μεταφορές, εδαφική κερδοσκοπία, διατήρηση και 

οικονομική ανάπτυξη . 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Ηνωμένων Εθνών, το 2050 το 66% του παγκόσμιου 

πληθυσμού θα κατοικεί σε αστικές περιοχές (United Nations, 2015), γεγονός που έχει ως 

συνέπεια τη δημιουργία νέων προκλήσεων στους τομείς της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, 

της κυκλοφοριακής συμφόρησης, της διαχείρισης αποβλήτων και της ανθρώπινης υγείας 

(OECD, 2012). Γι’ αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission, 2014) και 

τα Ηνωμένα Έθνη (2016) έχουν θέσει φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια 

για τα επόμενα χρόνια. Αποτελεί επείγουσα ανάγκη η ανάπτυξη έξυπνων λύσεων για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από την αστικοποίηση. 

Οι πόλεις αποτελούν το κλειδί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την 

ανάπτυξη νέων ευφυών τεχνολογιών, που θεωρούνται ως βασικός παράγοντας που 

συντελεί στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης των πόλεων. Αυτές οι τεχνολογίες πρέπει να είναι «έξυπνες», 

λιτές, ολοκληρωμένες και αποδοτικές, χωρίς όμως να έχουν μόνο περιβαλλοντικό 

αντίκτυπο αλλά ταυτόχρονα να στοχεύουν στην ευημερία των πολιτών και στην 

οικονομική βιωσιμότητα της πόλης (Ahvenniemi et al., 2017). 

 

2.2 Ορισμός «Πόλης» 
Ομοίως, δεν είναι εύκολο να βρεθεί ένας κοινός ορισμός για τον όρο πόλη, ενώ οι 

περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να το αντιληφθούν σύμφωνα με μεμονωμένες εμπειρίες. 

Μια πόλη θεωρείται αστική περιοχή, η οποία σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη (2005) 

ξεκινάει συνήθως με πυκνότητα πληθυσμού 1500 ατόμων ανά τετραγωνικό μίλι, αλλά 

διαφέρει από χώρα σε χώρα. 

Οι πόλεις ποικίλουν ανάλογα με τον οικισμό τους από γειτονιές ή χωριά (π.χ. Γροιλανδία 

και Ισλανδία) 200-1000 κατοίκων. σε κοινότητες (ή κοινότητες) 1000-2500 ατόμων (π.χ., 

Αφρική), σε πόλεις ή περιοχές (π.χ. Καναδά) ή σε καντόνια με περισσότερα από 400 (π.χ. 
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Αλβανία) και λιγότερους από 10.000 κατοίκους (π.χ. σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 

10.000 και 1.5 εκατομμυρίων κατοίκων · και μεγαλοπρεπείς περιοχές με πληθυσμό που 

υπερβαίνει τα 1,5 εκατομμύρια άτομα. Ορισμένες πόλεις καλούνται επίσης διεθνείς ή 

παγκόσμιες, λόγω του αντίκτυπου τους που προσελκύει κατοίκους πέρα από τη χώρα ή 

ακόμα και από όλο τον κόσμο. Οι μικρές και μεσαίες πόλεις ανταγωνίζονται για πόρους 

ενάντια σε μεγαλύτερες και καλύτερα εξοπλισμένες πόλεις, ενώ όλοι έχουν συμμαθητές 

(π.χ. πόλεις με παρόμοια χαρακτηριστικά). Ένας άλλος ενδεικτικός ορισμός λέει "Η πόλη 

είναι μια αστική κοινότητα που εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο διοικητικό όριο", που 

δείχνει ότι μια πόλη χρειάζεται κάποιο μοντέλο διακυβέρνησης. Η Κοινότητα είναι μια 

ομάδα ανθρώπων με μια διευθέτηση ευθυνών, δραστηριοτήτων και σχέσεων ". Επιπλέον, 

"μια πόλη είναι ένα σύστημα συστημάτων με ένα μοναδικό ιστορικό και σε ένα 

συγκεκριμένο περιβάλλον και κοινωνία. Για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, 

όλοι οι βασικοί παράγοντες της πόλης πρέπει να συνεργαστούν, αξιοποιώντας όλους τους 

πόρους τους, να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που 

αντιμετωπίζει η πόλη. 

Πέρα από το μέγεθος τους και τον αντίκτυπό που έχουν, οι πόλεις μπορούν να 

ταξινομηθούν ανάλογα με το αστικό τους στάδιο ανάπτυξης σε νέες και υπάρχουσες. Οι 

πιο γνωστές πόλεις είναι οι ήδη υπάρχουσες, αλλά είναι σημαντικό να εντοπιστούν 

μερικές νέες, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένες 

οικονομικές ή στρατηγικές ανάγκες ή είναι όλες οι πόλεις από την αρχή ή πιο πιθανό να 

είναι νέες συνοικίες πόλεις. 

Οι πόλεις θεωρούνται σύνθετα προσαρμοστικά συστήματα, τα οποία αποτελούνται από 

συστατικά που ανήκουν είτε σε φυσική είτε σε κοινωνική σφαίρα: οι φυσικές συνιστώσες 

αφορούν φυσικούς πόρους (δηλαδή συστατικά) και διαδικασίες (δηλαδή εργαλεία 

χειρισμού και διανομής των συστατικών ) μέσα στα όρια μιας πόλης ή με την οποία 

αλληλεπιδρά με την πόλη. Τα κοινωνικά συστατικά αντιπροσωπεύουν τα ανθρώπινα 

στοιχεία που βρίσκονται μόνιμα σε μια πόλη ή εκείνα που εισέρχονται ή / και 

αλληλεπιδρούν με μια πόλη (άτομα, ιδρύματα και δραστηριότητες). Σύμφωνα με αυτήν 

την προσέγγιση, μια πόλη μπορεί να θεωρηθεί ως μια πλατφόρμα που φέρνει τα 

συστατικά μέρη σε οργανωμένο τρόπο. 

Οι παραπάνω συνιστώσες ονομάζονται επίσης σκληρές και μαλακές εγκαταστάσεις 

αντίστοιχα: σκληρή ανησυχία - εκτός από το φυσικό περιβάλλον - όλα τα είδη απτών 

εγκαταστάσεων (π.χ. κτίρια, δρόμοι, δίκτυα, γέφυρες κ.λπ.), ενώ οι μαλακοί άυλοι πόροι 

(π.χ. άνθρωποι, οργανισμοί, γνώσεις, πλούτο κ.λπ.) (L. Anthopoulos, 2017). 
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2.3 Τι είναι η έξυπνη πόλη; Ορισμοί 
Θα ήταν λογικό να θεωρήσει κανείς ότι η έξυπνη πόλη έρχεται από το συνδυασμό των 

παραπάνω ορισμών: ένας αστικός χώρος που περιβάλλεται ή είναι ενσωματωμένο με 

"έξυπνα συστήματα" ή μια πόλη με ιδέες και ανθρώπους που παρέχουν έξυπνες 

πληροφορίες. Τα έξυπνα συστήματα δεν θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε αυτά που 

βασίζονται σε ICT, αλλά η ευφυΐα  μπορεί να αναφερθεί ακόμη και σε δημιουργικό 

σχεδιασμό ή σε νέους οργανισμούς κλπ. Σε αυτό το πλαίσιο, η "Ευφυΐα" μιας πόλης 

περιγράφει την ικανότητά της να συγκεντρώσει μαζί όλους τους πόρους της, να 

επιτυγχάνει αποτελεσματικά και άψογα τους στόχους και να εκπληρώσει τους σκοπούς 

που έχει θέσει. Ωστόσο, αν κάποιος επιδιώξει έναν σαφή ορισμό για έξυπνη πόλη, αυτός 

θα αποτύχει να εντοπίσει ένα και αντ 'αυτού, θα ανακτήσει πολλές εναλλακτικές λύσεις, 

οι οποίες δημιουργούν μια διφορούμενη έννοια. 

Μετά την αρχική εμφάνισή της στα τέλη της δεκαετίας του '90, ο ορισμός της «έξυπνης  

πόλης» εκτείνεται από τα περιβάλλοντα πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT - 

Information and Communication Technology) που καλύπτουν μια πόλη· σε διάφορα ICT 

χαρακτηριστικά που περιγράφουν μια πόλη σε έξυπνη κατανάλωση ενέργειας, έξυπνες 

μεταφορές και τη διαχείριση άλλων περιουσιακών στοιχείων στο " smartness " 

αποτύπωμα μιας πόλης, το οποίο μετράται με δείκτες παραγωγικής ικανότητας 

(άνθρωποι, οικονομία, διαβίωση, περιβάλλον, κινητικότητα και διακυβέρνηση) σε 

μεγάλα εργαστήρια διαβίωσης για δοκιμές καινοτομίας στην ικανότητα μιας πόλης να 

προσελκύσει ανθρώπινο κεφάλαιο και να κινητοποιήσει αυτόν τον ανθρώπινο κεφάλαιο 

σε  συνεργασία μεταξύ των διαφόρων (οργανωμένων και μεμονωμένων) παραγόντων 

μέσω της χρήσης των ICT στην πολιτική δικαιοδοσία (π.χ., μια πόλη, ένα έθνος) όπου 

μια έξυπνη διακυβέρνηση εφαρμόζει τις αναδυόμενες τεχνολογίες και καινοτομία σε 

πόλεις που αναλαμβάνουν δράσεις προς την κατεύθυνση της καινοτομίας στη διαχείριση, 

την τεχνολογία και την πολιτική, που συνεπάγονται κινδύνους και ευκαιρίες  και σε 

καινοτόμες λύσεις - όχι περιορισμένες αλλά που  βασίζονται κυρίως στις ICT - που 

βελτιώνουν την αστική καθημερινή ζωή και ενισχύουν την τοπική βιωσιμότητα όσον 

αφορά τους ανθρώπους, τη διακυβέρνηση, την οικονομία, την κινητικότητα, το 

περιβάλλον και διαβίωσης · ή ακόμη και πρόσφατα, στη διαφοροποίηση των όρων 

ψηφιακές και έξυπνες πόλεις: οι ψηφιακές πόλεις εκμεταλλεύονται τον κυβερνοχώρο ενώ 

οι έξυπνες πόλεις το φυσικό χώρο. 

Η βιβλιογραφία που υπογραμμίζει τη χρήση ICT ως κλειδί για μία έξυπνη πόλη είναι 

εκτεταμένη: (Gonzales & Rossi, 2011; Harrison & Donnely, 2011; Hung-Nien, Chiu-

Yao, Chung-Chih, & Yuan-Yu, 2011; Jucevicius et al., 2014; Paroutis, Bennett, & 

Heracleous, 2013;Washburn et al., 2010). 

Εκτός από τα παραπάνω, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής επιτροπής το FP7-ICT και το 

CIP ICT-PSP προσεγγίζει την έξυπνη πόλη ως ένα "ανοιχτό περιβάλλον καινοτομίας που 

κατευθύνεται από το χρήστη", όπου η πόλη θεωρείται ως πλατφόρμα που ενισχύει την 

δέσμευση του πολίτη και την προθυμία να «συν-δημιουργήσουν».  
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Τέλος, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί 

τυποποίησης - τουλάχιστον οι διεθνείς – όρισαν την «έξυπνη πόλη» :Η διεθνής ένωση  

τηλεπικοινωνιών (ITU) δίνει έμφαση στις ICT και θεωρεί μια έξυπνη βιώσιμη πόλη ως 

καινοτόμο πόλη που χρησιμοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) και 

άλλα μέσα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την αποτελεσματικότητα της αστικής 

εκμετάλλευσης και των υπηρεσιών και της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας 

παράλληλα ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παρόντων και των μελλοντικών γενεών 

όσον  αφορά τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές. 

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO) αναγνωρίζει τις έξυπνες πόλεις ως μια νέα 

αντίληψη και ένα νέο μοντέλο, το οποίο εφαρμόζει τη νέα γενιά πληροφορικής, όπως το 

internet of things, cloud computing, big data και την ενσωμάτωση διαστημικών / 

γεωγραφικών πληροφοριών, προκειμένου να διευκολυνθεί ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η 

διαχείριση και οι «έξυπνες» υπηρεσίες των πόλεων. Επιπλέον, ορίζει πως ο 

επιδιωκόμενος στόχος της έξυπνης πόλης είναι: η διευκόλυνση των δημόσιων υπηρεσιών, 

η απλότητα της διαχείρισης της πόλης,  η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος διαβίωσης, η 

ευφυΐα των υποδομών, η  μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της ασφάλειας των 

δικτύων.  

Επιπλέον, τα Βρετανικά Πρότυπα θεωρούν την έξυπνη πόλη ως την πραγματική 

ενσωμάτωση των φυσικών, ψηφιακών και ανθρώπινων συστημάτων στο δομημένο 

περιβάλλον για την επίτευξη ενός βιώσιμου, με ευημερία και χωρίς αποκλεισμούς 

μέλλοντος για τους πολίτες της (L. Anthopoulos, 2017). 

Η οπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2011 (European Union, 2011) υποστηρίζει ότι η 

έννοια της «έξυπνης» πόλης περιλαμβάνει την ιδέα της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας με 

κύριο στόχο τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στις αστικές 

περιοχές μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών. Το συνεχώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον προς τις «έξυπνες» πόλεις οδηγεί πολλές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις 

στην τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτή η τάση διαπιστώνεται εύκολα μέσα από τον υψηλό 

αριθμό πρωτοβουλιών που υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, από έργα που εκπονούν 

οι πόλεις και από έργα που μερικές φορές χρηματοδοτούνται από τα κράτη. Οι ίδιες οι 

πόλεις θέτοντας υψηλούς στόχους συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες, όπως το Σύμφωνο των 

Δημάρχων (Covenant of Mayors), CIVITAS, CONCERTO και το Πράσινο Ψηφιακό 

Χάρτη (Green Digital Charter) (Ahvenniemi et al., 2017). 

Σύμφωνα με τελευταίες πηγές, οι έξυπνες πόλεις επικεντρώνονται στους τομείς της 

ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών πληροφορικής, που είναι και οι τομείς 

που έχουν κατά κύριο λόγο χρηματοδοτηθεί μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στα πλαίσια του Horizon 2020. Οι Marsal-Llacuna et al. (2015) παρουσιάζουν 

ότι η αξιολόγηση των έξυπνων πόλεων βασίζεται «σε προηγούμενες εμπειρίες που 

σχετίζονται με φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες πόλεις με τη σημαντική 

προσθήκη της τεχνολογίας και των συστημάτων πληροφορικής».   

Ένα μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας εστιάζει -εκτός από τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών- για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων στον ανθρώπινο παράγοντα με στόχο τη 

βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Αυτή η 
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ολιστική αντιμετώπισης της έννοιας των έξυπνων πόλεων υποδηλώνει ότι οι έξυπνες 

πόλεις θα πρέπει να επικεντρώνονται στην τεχνολογία, στη διακυβέρνηση και την 

κοινωνία  (Neirotti, DeMarco, Cagliano, Mangano, & Scorrano, 2014; Giffinger et al., 

2007; Hollands, 2008; Nam & Pardo, 2011) 
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2.4 Ο λόγος δημιουργίας έξυπνων πόλεων σήμερα 
Η πόλη οργανώνεται με τέτοιο τρόπο που να επιτρέπει στους πολίτες να καλύψουν τις 

ανάγκες τους και να ενισχύουν την ευημερία τους χωρίς να καταστρέφουν το φυσικό 

περιβάλλον ή χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τη διαβίωση των άλλων ανθρώπων, τώρα και 

στο μέλλον . Η ευφυής ανάπτυξη περιλαμβάνει την αποτελεσματική διαχείριση της γη, 

την καλύτερη οργάνωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, την εξασφάλιση καλών 

συγκοινωνιών, τη δημιουργία υποδομών και εκμετάλλευση των υπαρχόντων, τη συμπαγή 

ανάπτυξη αντί της ανεξέλεγκτης αστικής διάχυσης και δίνει μεγάλο βάρος στις ήπιες 

μεταφορές.  

Γι’ αυτούς τους λόγους, η στροφή προς την ενασχόληση με τις ευφυείς πόλεις από την 

εταιρία International Business Machines Corporation IBM ξεκίνησε το 2008, ως τρόπος 

προσέγγισης ενός πιο έξυπνου πλανήτη που αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήματά του. Στους 

πρώτους μήνες, ήδη, του 2009 πολλές πόλεις από διάφορα σημεία του κόσμου επέδειξαν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπήρχαν οφέλη από την ενασχόληση των πόλεων αυτών με τη 

σχετική για τις ευφυείς πόλεις θεωρία που ερευνούνταν, και όπως αποδείχθηκε, 

επρόκειτο κυρίως για οικονομικά οφέλη στα οποία αποσκοπούσαν. Οι πόλεις που 

εμπλέκονταν, ανταγωνίζονταν μεταξύ τους, όχι μόνο με πόλεις των γειτονικών χωρών 

αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.  

Συνεπώς, το ενδιαφέρον τους για τις ευφυείς πόλεις έγκειται στο γεγονός ότι 

προσπαθούσαν να βρουν μέσα ώστε να διαφημισθούν όσο το δυνατόν καλύτερα 

παγκοσμίως, για την προσέλκυση νέων σε ηλικία ατόμων για την επένδυση κεφαλαίου σε 

εργασία. Έτσι, θα δημιουργούνταν μία εργατική- παραγωγική τάξη που θα ασχολούνταν 

κυρίως με τη βιομηχανία και θα ενθαρρυνόταν από την παγκοσμιοποίηση. Το ερώτημα 

στο οποίο καλούνταν να απαντήσουν οι επιστήμονες για την ικανοποίηση αυτού του 

στόχου ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα γίνονταν πιο ελκυστικές οι πόλεις για τους 

εργαζομένους.  

Με αυτόν τον τρόπο, οδηγήθηκαν στις ευφυείς πόλεις που περιλαμβάνουν 

εγκαταστάσεις, όπως ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών, ηλεκτρικά οχήματα με σταθμούς 

φόρτισης, ποδηλατοδρόμους και νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, αυτού του είδους οι πόλεις 

αντιμετωπίζουν θέματα όπως η υψηλή συγκέντρωση ατόμων, η υπεραυξημένη ζήτηση 

ενέργειας και η περιβαλλοντική επιβάρυνση. Παρόλα αυτά, η ευφυής πόλη πρέπει να 

αποτελεί μία συμπαγή πόλη με διάχυτη πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα και να 

αλληλεπιδρά με τους πολίτες, μέσω ψηφιακών συστημάτων και όχι γραφειοκρατικών 

διαδικασιών. Οφείλει, επίσης, να υποστηρίζει την αειφόρο ανάπτυξη και τη διατήρηση 

των φυσικών πόρων, δηλαδή να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των 

πόλεων. Έτσι, παρουσιάζει ένα προφίλ με ένταση γνώσεων, δημιουργικές βιομηχανίες 

και υψηλών τεχνολογιών υποδομές για την τοπική ευημερία και αύξηση 

ανταγωνιστικότητας. Από τη στιγμή που η παγκόσμια οικονομική κρίση και η 

κινητικότητα των νέων έχει αυξηθεί, η παραπάνω στρατηγική προσέλκυσης φαντάζει πιο 

ρεαλιστική.  
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Η τάση που υφίσταται σήμερα στις πόλεις επιβάλει μία άτυπη λογοδοσία προς τις 

υπερκείμενες αρχές. Διακρίνεται ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων για το ποια 

τελικά θα υπερισχύσει και θα παρουσιαστεί πιο ελκυστική στην αυξανόμενα 

παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Για να είναι μία πόλη ελκυστική είναι φυσικά αναγκαία η 

όσο το δυνατό πιο αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων και η καλύτερη αξιοποίηση 

των ευκαιριών της σε κτιριακά αποθέματα, σε δίκτυα και μεταφορικά μέσα και στη 

διαχείρισή της. Συνεπώς, πρέπει να αξιοποιεί τα δυνατά τις σημεία και να εξαλείφει τις 

αδυναμίες της. Εξάλλου, η αντίληψη των ευφυών πόλεων είναι σαν την τέχνη, το 

περιεχόμενο είναι σημαντικότερο από το αποτέλεσμα- παραγόμενο προϊόν.  

Οι υποστηρικτές της θεωρίας των ευφυών πόλεων θεωρούν, πως χρησιμοποιώντας τη γη 

πιο αποτελεσματικά, προωθώντας τη μίξη των χρήσεων και ένα αποτελεσματικό πρότυπο 

μεταφορικών υποδομών και με την εξασφάλιση στέγασης, θα αντιμετωπιστούν τα 

φαινόμενα της αστικής διάχυσης και έντονης αστικοποίησης. Έτσι, τα τελευταία χρόνια 

όλο και περισσότεροι σχεδιαστές και αναπτυξιολόγοι αποδέχονται το κίνημα αυτό 

επηρεάζοντας και τις τοπικές αρχές για την προώθησή του και αλλάζοντας τις 

κατευθύνσεις των δημόσιων επενδύσεων, κυρίως προς τις αγροτικές περιοχές και την 

περιβαλλοντική προστασία. Σταμόπουλος Χρήστος (2016). 
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2.5 Ιστορικά Στοιχεία 
Πολλές από τις ευρωπαϊκές πόλεις εξελίχθηκαν από μεσαιωνικές πόλεις με βάση τα 

ανθρωπολογικά και φυσικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Σε κάθε περίοδο της 

ιστορίας και σε κάθε οικονομική περίσταση (ανάπτυξη ή ύφεση), ο αστικός σχεδιασμός 

άλλαζε μορφή και αντιμετώπιζε με διαφορετική στάση το φυσικό στοιχείο καθώς και τις 

διαφορετικές κοινωνικές ομάδες.  

Παρόλο που οι περισσότερες πόλεις διέθεταν διαφορετικά στοιχεία η κάθε μία φαίνεται 

πως οι σημερινές ευρωπαϊκές πόλεις είναι αρκετά συμπαγείς στο σύνολό τους. Λόγω των 

περιορισμών που τίθενται στη μορφολογία τους, όσον αφορά στις ήδη διαμορφωμένες 

συνθήκες κατά τις οποίες έχουν δημιουργηθεί, εντοπίζονται θετικές επιδράσεις στην 

κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με αμερικάνικες πόλεις, ιδιαίτερα με την εξάπλωση του 

Ι.Χ. αυτοκινήτου και τη χρήση του φθηνού πετρελαίου. Βέβαια, ορισμένα μείζονος 

σημασίας γεγονότα, όπως ο Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό 

τον ιστό των πόλεων όπως αυτές είναι σήμερα. Ορισμένες πόλεις καταστράφηκαν 

ολοσχερώς και πολλά από τα κτίσματά τους κατεδαφίστηκαν. Αυτό το γεγονός οδήγησε 

στην κατασκευή εξολοκλήρου νέων οικοδομικών τετραγώνων και την πλήρη ανακαίνιση 

μεγάλων αστικών περιοχών κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1950 και 1960. Πολλά 

από αυτά τα κτίρια και ορισμένοι ελεύθεροι χώροι που εντάχθηκαν τότε, δεν άλλαξαν 

σημαντικά μέχρι και σήμερα, ενώ πολλές πόλεις ακολούθησαν τον ίδιο τρόπο 

σχεδιασμού για τις επεκτάσεις τους στις ίδιες δεκαετίες. Συνεπώς, η μορφή που έχουν οι 

ευρωπαϊκές πόλεις είναι ιδιαίτερη και δεν έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο εξέλιξης των 

κτιριακών αποθεμάτων της εκάστοτε πόλης, δεδομένου ότι το δομημένο περιβάλλον 

υπερβαίνει τα 50 χρόνια και εκφράζει τις τότε ενεργειακές ανάγκες- άλλες συνθήκες 

περιβάλλοντος και φθηνή ενέργεια. Γενικότερα, εκείνη η περίοδος χαρακτηρίζεται από 

έντονη οικοδομική δραστηριότητα τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ευρώπη, 

χωρίς αυτό να προϋποθέτει επαρκή και κατάλληλο αστικό σχεδιασμό και φυσικά την 

πρόβλεψη των αναγκών των κατοίκων σε ενέργεια.  

Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, η έντονη εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση έπαιξαν 

μεγάλο ρόλο τη διαμόρφωση των χαρακτηριστικών της αστικής χωρικότητας και ο 

αστικός σχεδιασμός αρχίζει αν παίρνει άλλη μορφή (νεοκλασικισμός). Τα 

χαρακτηριστικά των πόλεων έχουν ασυμβατότητα, με την έννοια της αδυναμίας να 

εντάξουν το φυσικό χώρο στις νέες μεθόδους αστικού σχεδιασμού. Συνεπώς, η περίοδος 

αυτή χαρακτηρίζεται από την αντιφατικότητα της πολεοδομικής πρακτικής στη ρύθμιση 

των λειτουργιών της πόλης ακόμη και στην οργάνωση του φυσικού χώρου. 

Ο όρος «ευφυείς Πόλεις» δεν είναι νέος αλλά έχει προέλευση από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1990, που υιοθετήθηκαν πολιτικές για την αστική ανάπτυξη στο Πόρτλαντ. Η 

πολιτική αυτή αποτελεί ένα πρώιμο παράδειγμα Ευφυούς Ανάπτυξης. Αυτή η φράση 

υιοθετήθηκε από το 2005 από ένα σύνολο εταιρειών τεχνολογίας (Cisco, 2005; IBM, 

2009; Siemens, 2004) για την εφαρμογή πολύπλοκων συστημάτων πληροφοριών στις 

αστικές υποδομές και υπηρεσίες όπως τα κτίρια, τις μεταφορές, τον ηλεκτρισμό, την 

κατανομή νερού και τη δημόσια ασφάλεια. Σταμόπουλος Χρήστος (2016). 
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Εικόνα 2.1: Η εξέλιξη των έξυπνων πόλεων (πηγή:http://www.spaceandculture.com/wp-

content/uploads/2014/12/SMART-cities-timeline.jpg) 

http://www.spaceandculture.com/wp-content/uploads/2014/12/SMART-cities-timeline.jpg
http://www.spaceandculture.com/wp-content/uploads/2014/12/SMART-cities-timeline.jpg
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2.6 Πυλώνες Έξυπνης Πόλης 
Η ευφυής πόλη είναι ένα πολυεπίπεδο περιοχικό σύστηµα καινοτομίας. Συνθέτει 

ανθρώπινες ικανότητες και δραστηριότητες έντασης-γνώσεων, θεσµούς τεχνολογικής 

µάθησης, και ψηφιακούς χώρους επικοινωνίας, ώστε να µμεγιστοποιείται η ικανότητα 

καινοτοµίας της περιοχής αναφοράς της. Αποτελεί την πιο εξελιγµένη µορφή περιοχικών 

συστηµάτων καινοτοµίας που γνωρίζουµε σήµερα, ένα σύστηµα τρίτης γενιάς, µετά τα 

καινοτόµα clusters και τις µαθησιακές περιφέρειες. Συγκροτείται από την επαλληλία 

σειράς επιπέδων, σε αντιστοιχία µε την εξέλιξη των διεργασιών της καινοτοµίας σε 

φυσικό, θεσµικό, και ψηφιακό χώρο. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σύστημα των 

«Έξυπνων Πόλεων» αποτελείται από έξι δομικά στοιχεία (Lazariou and Roscia, 2012), 

(Giffinger and Gudrun, (2010).: 

1. «Έξυπνη Οικονομία»,  

2. «Έξυπνη Κινητικότητα» 

3. «Έξυπνο Περιβάλλον» 

4. «Έξυπνοι Άνθρωποι» 

5. «Έξυπνη Διαβίωση» 

6. «Έξυπνη Διακυβέρνηση» 

Τα έξι αυτά δομικά στοιχεία επιμερίζονται σε 28 κρίσιμους δείκτες που αντικατοπτρίζουν 

τις πιο σημαντικές πτυχές των παραπάνω «έξυπνων» χαρακτηριστικών των έξυπνων 

πόλεων. 
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Εικόνα 2.2: Οι 6 πυλώνες των έξυπνων πόλεων
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3 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

Ο Δήμος Ελευσίνας, αποτελεί έναν από τους 5 Δήμους που οριοθετούν με τα διοικητικά 

τους όρια τη χωρική ενότητα της Δυτικής Αττικής στην Περιφέρεια Αττικής. Η ευρύτερη 

περιοχή που φαίνεται να αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια ανήκει στο Θριάσιο Πεδίο. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Ελευσίνας οριοθετείται από τον Δήμο Ασπροπύργου 

ανατολικά, τον δήμο Μεγαρέων δυτικά και βόρια εφάπτεται με τον Δήμο Μάνδρας - 

Ειδυλλίας. Στο βόρειο μέρος του Δήμου διέρχεται η Αττική Οδός και βρίσκεται ο 

σταθμός του προαστιακού σιδ/μου, ενώ νότια ο Δήμος οριοθετείται από τη θάλασσα και 

πιο συγκεκριμένα τον Κόλπο Ελευσίνας. Στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης χωροθετείται 

και το εμπορικό λιμάνι της, ένα από τα μεγαλύτερα του ελληνικού χώρου. Η ακτή που 

βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου δεν είναι προσβάσιμη σε όλα τα σημεία της και 

έχει μήκος περίπου 6 χιλιομέτρων. Η έκταση του Δήμου είναι 36,590 στρέμματα ενώ σε 

αυτό το χώρο παρατηρούνται κυρίως οικιστικές χρήσεις και δραστηριότητες, αλλά και 

δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα.  

Αποτελείται διοικητικά από τις ΔΕ της Ελευσίνας και τις Μαγούλας και σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 ο πληθυσμός του είναι 29.902 κάτοικοι. Στον παρακάτω Πίνακα 

παρατίθενται στοιχεία για τον πληθυσμό του Δήμου Ελευσίνας.  

Πίνακας 4.1: Ο πληθυσμός του Δήμου Ελευσίνας 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 29202 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ 24910 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 4992 

 

Ο πληθυσμός της Ελευσίνας έχει αυξηθεί. Πιο αναλυτικά, την τελευταία δεκαετία 

παρατηρείται μια μικρή πληθυσμιακή αύξηση της τάξεως του 0,9%, ενώ τη προηγούμενη 

δεκαετία (1991-2001) υπήρξε αύξηση της τάξεως του 15%.  

Η έκταση του Δήμου (όπως προαναφέρθηκε) είναι 36,590 στρέμματα, ενώ σε αυτό το 

χώρο παρατηρούνται κυρίως οικιστικές χρήσεις και δραστηριότητες, αλλά και 

δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα. Όσον αφορά τις χρήσεις γης, πρέπει να 

σημειωθεί ο βεβιασμένος μετασχηματισμός της αγροτικής γης σε οικιστική, είτε με 

χαρακτήρα κατοικίας είτε με χαρακτήρα εμπορίου, βιοτεχνίας, βιομηχανίας κλπ.  

Οι προβληματικές περιοχές που προκύπτουν από την ανάλυση των χρήσεων γης και της 

υφιστάμενης κατάστασης γενικότερα, υποδεικνύουν 2 κατηγορίες προβληματικών 

περιοχών. Η πρώτη κατηγορία αφορά σε περιοχές όπου η ανάπτυξη της βιομηχανίας 

συνορεύει με περιοχές κατοικίας ή περιοχές με σημαντικό χαρακτήρα πολιτισμού, 

παράκτιες περιοχές, ρέματα κλπ. τέτοιες περιοχές είναι οι περιοχές νότια της ΠΑΘΕ και 

ανατολικά του Σαρανταπόταμου, η περιοχή που εφάπτεται το εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ με τον 

Αρχαιολογικό Χώρο και τον αστικό ιστό, καθώς και περιμετρικά του οικισμού οι 
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περιοχές κατοικίας που βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση με την ζώνη 

βιομηχανικών δραστηριοτήτων της Πετρόλα ‐ Πυρκάλ κλπ. Η παράκτια ζώνη από το 

δυτικό όριο του Δήμου έως και τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ βρίσκονται 

σε αυτήν την κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία περιοχών με ιδιαίτερα προβλήματα αφορά 

σε αυτά που γειτνιάζουν με μεταφορικές υποδομές εθνικής εμβέλειας και πλήττονται από 

φαινόμενα έντονης αέριας ρύπανσης ηχορύπανσης και οπτικής ρύπανσης. Τέτοιες 

περιοχές είναι εκείνες που γειτνιάζουν με την ΠΑΘΕ και την Αττική Οδό, οι περιοχές 

που συνορεύουν με το αεροδρόμιο και η παράκτια ζώνη που εφάπτεται με το λιμάνι της 

Ελευσίνας.  
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4 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
 

Προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο 

Ελευσίνας, δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο (βλέπε Παράρτημα) και 

πραγματοποιήσαμε μία επίσκεψη στο Δήμο Ελευσίνας προκειμένου να συλλλέξουμε 

πληροφορίες από τα ανάλογα τμήματα του Δήμου. 

Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε βασίστηκε στην μεθοδολογία που έχει δημοσιεύσει 

η Ευρωπαική Ένωση1, ενώ παράλληλα βασίστηκε σε διάφορες επιστημονικές κοινότητες 

έξυπνων πόλεων που έχουν αναπτύξει αντίστοιχα δικά τους ερωτηματολόγια για να 

αξιολογούν τις πόλεις του δικτύου τους. 

Πιο συγκεκριμένα, στοιχεία για το ερωτηματολόγιο λήφθηκαν από το Intelligent 

Community Forum2 στο οποίο από την Ελλάδα έχουν ενταχθεί ο Δήμος Ηρακλείου 

Κρήτης και ο Δήμος Τρικάλων ενώ από την Ευρώπη έχουν ενταχθεί αρκετές πόλεις όπως 

η Φρανκφούρτη, το Reykjavik, Sopron, Besancon όπως φαίνονται στην παρακάτω 

εικόνα. 

 

Εικόνα 4.1: Πόλεις που έχουν ενταχθεί στο Intelligent Community Forum 

 

                                                 
1 https://eu-smartcities.eu 
2 https://www.intelligentcommunity.org 
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Από την Ευρωπαική Ένωση λήφθηκαν στοιχεία σπό το «The marketplace of the 

European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities» και από την 

ιστοσελίδα http://smart-cities.org/model.html. 

Η ανάπτυξη του ερωτηματολογίου βασίστηκε, επιπλέον, και σε επιστημονικές 

δημοσιεύσεις οι οποίες παρατίθενται στη βιβλιογραφία. 

Δημιουργήθηκε ένα καινούριο ερωτηματολόγιο με στόχο να αποτυπωθεί η υφιστάμενη 

κατάσταση στο Δήμο Ελευσίνας, όσο αφορά τους παράγοντες που καθορίζουν τις 

έξυπνες πόλεις και τα προβλήματα τους, βασιζόμενοι στους 6 κεντρικούς πυλώνες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για τη λήψη των απαραίτητων πληροφοριών ήταν απαραίτητη η συνεργασία με τα 

παρακάτω τμήματα του Δήμου Ελευσίνας: 

- Τμήμα Εσόδων 

- Τμήμα Μηχανογράφησης 

- Τμήμα Οικονομικών 

- Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

- Τμήμα Διαφάνειας Προγραμματισμού και Πληροφορικής 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. 

 

 

http://smart-cities.org/model.html
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4.1 Έξυπνη Οικονομία 
 

Η έξυπνη οικονομία αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης σε μία έξυπνη πόλη. Το μοντέλο 

της έξυπνης οικονομίας βασίζεται σε μια σειρά από ενέργειες για την προώθηση της 

ανάπτυξης, της βιωσιμότητας και ελκυστικότητας για νέες επιχειρήσεις. Οι κυριότερες 

ενέργειες είναι: το ηλεκτρονικό-επιχειρείν, αύξηση της παραγωγικότητας, της 

απασχόλησης και της καινοτομίας, καθώς και τη δημιουργία νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών, νέων μοντέλων και ευκαιριών στον τομέα της επιχειρηματικότητας . 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και ένα νέο κύμα καινοτομικής επιχειρηματικότητας. 

Το κύμα αυτό προέρχεται από νέους ανθρώπους με ταλέντα και δεξιότητες που 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, από επιχειρήσεις που μετασχηματίζουν το 

επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς και από νέους επιστήμονες που μετατρέπουν τις 

ιδέες τους σε εμπορεύσιμη υπηρεσία ή προϊόν μέσω του αντίστοιχου Business Plan και 

ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση με διεθνή ορίζοντα. Για όλους αυτούς, ο Δήμος 

Ελευσίνας μπορεί να γίνει ένα πρότυπο κέντρο ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων 

επικοινωνίας, εφαρμογών και υπηρεσιών. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό παίζουν τα θετικά 

χαρακτηριστικά του ευρύτερου περιβάλλοντος και οι παρεμβάσεις που ευνοούν τη 

δημιουργία οικοσυστημάτων καινοτομίας στην καρδιά της πόλης, απ’ όπου μπορεί να 

εξαπλωθεί ένα δημιουργικό κύμα επανεκκίνησης της οικονομικής δραστηριότητας, 

αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη διάθεση, το χρόνο και την φυσική 

παρουσία των επιχειρηματιών, ερευνητών, ακαδημαϊκών και κάθε δημιουργικής και 

δραστήριας ομάδας νέων. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι δράσεις αυτές ικανοποιούν μια 

διεθνώς αναγνωρισμένη διαδικασία, την «τετραπλή έλικα» δηλαδή την συνεργασία 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, των Επιχειρήσεων 

και των Πολιτών. 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για τους δείκτες αυτής της κατηγορίας είναι τα 

ακόλουθα: 

4.1.1 Πνεύμα Καινοτομίας (Innovative Spirit) 
Στην κατηγορία αυτή, δεν εντοπίστηκε κάποια ενέργεια για να καταγραφεί στην παρούσα 

αναφορά. 

 

4.1.2 Επιχειρηματικότητα 

Το Νοέμβριο του 2018 διοργανώθηκε στην Ελευσίνα το StartupNow Forum. 

Το StartupNowForum είναι ένα πολυσυνέδριο καινοτομίας, τεχνολογίας και 

επιχειρηματικότητας το οποίο διοργανώνεται από τις startups -Μantis Business 

Innovation & BeMyQuest- υπό την αιγίδα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του 

δήμου Ελευσίνας, του Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής του Βιοτεχνικού 

Επιμελητηρίου Πειραιά και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Παράλληλα 
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υπάρχει υποστήριξη του παγκόσμιου δικτύου φοιτητών AISEC, , του ερευνητικού 

κέντρου Αθηνά, των δήμων του Θριασίου πεδίου και πολλών ακόμα οργανισμών. 

Απευθύνεται σε startups οι οποίες αναζητούν χρηματοδότηση & πελάτες, σε μεγάλες 

επιχειρήσεις αλλά και σε μικρότερης κλίμακας που αναζητούν να ενσωματώσουν την 

καινοτομία στη δουλειά τους και τέλος σε επενδυτές και Venture Capitals που ψάχνουν 

τις startups στις οποίες θα επενδύσουν.  

Εμπνεόμενοι από το γεγονός ότι η πόλη της Ελευσίνας (ως πολιτιστική πρωτεύουσα της 

Ευρώπης αλλά και ως κέντρο του Θριασίου πεδίου) χαρακτηρίζεται από την έντονη 

βιομηχανική δραστηριότητα, την συνύπαρξη χιλιάδων βιομηχανικών και 

περιβαλλοντικών επιχειρήσεων, κεντρική ιδέα είναι να έρθουν σε επαφή οι καινοτόμες 

ελληνικές ιδέες, με τους παραγωγικούς φορείς και τους επενδυτές, αλλά και οι μεγάλες 

εταιρίες μεταξύ τους μέσω της matchmaking πλατφόρμας του συνεδρίου, των χώρων 

έκθεσης και των παράλληλων ομιλιών.  

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνδυάζεται παράλληλα ένας διαγωνισμός 

επιχειρηματικότητας με ένα forum που θα αναπτύξει τα σύγχρονα εργαλεία της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας, θα αναλύσει τις νέες τεχνολογικές τάσεις, θα δημιουργήσει τις 

κατάλληλες συνθήκες για networking και θα βραβεύσει τις καλύτερες ελληνικές startups. 

Το Forum εξελιχθηκε σε πολλά παράλληλα sessions. 

 

- 60 Ομιλητές - 20 Oμιλίες σε 8 θεματικές ενότητες : Στην κεντρική αίθουσα 

πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε διάφορες θεματικές ενότητες οι οποίες 

εξελίσσοντανσε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 

-  Έκθεση Startup, Venture Capitals και Επιχειρήσεων : Στη δεύτερη αίθουσα 

υπήρχε έκθεση των startups και των επιχειρήσεων με banners και booths. 

- 1:1 Meetings & Networking : Σε τρίτη αίθουσα υπήρχαν αριθμημένα τραπέζια 

τα οποία εξυπηρετούσαν 1:1 meetings μεταξύ startups-επενδυτές, startups-

startups, startups με επιχειρήσεις, ανάλογα με το τι ζητούσε ο καθένας από το 

event.  

- Διαγωνισμός Επιχιερηματικής Εξέλιξης ανάμεσα στις startups : Στο πλαίσιο του 

event πραγματοποιηθηκε διαγωνισμός ανάμεσα σε startups που 

δραστηριοποιούνται στις προαναφερθέντες θεματικές ενότητες. 

- συμμετοχή σε matchmaking πλατφόρμα από συνεργασία με το fintech 

οικοσύστημα στη Σιγκαπούρη. 

- Πρόσβαση σε πλατφόρμα αξιολόγησης και καταγραφής όλων των νέων 

καινοτόμων εταιριών. 

 

4.1.3 Οικονομική Εικόνα και Εμπορικά Σήματα (economic image and 

trademarks) 

Ο Δήμος έχει κατοχυρώσει το λογότυπο (logo) που χρησιμοποιεί και στην ιστοσελίδα 

του. Πέραν του προαναφερθέντος, δεν εντοπίστηκε κάποια άλλη ενέργεια για να 

καταγραφεί στην παρούσα αναφορά. 



Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας Φάση Α 

Β.1 Παραδοτέο  

 

 

 

24 

 

4.1.4 Παραγωγικότητα (Productivity) 

Όσον αφορά την κατηγορία αυτή, δεν εντοπίστηκε κάποια ενέργεια για να καταγραφεί 

στην παρούσα αναφορά. Επιπλέον δεν υπάρχουν στοιχεία για το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων ως προς το συνολικό αριθμό εργαζομένων στην πόλη καθώς, 

επίσης, του αριθμού των νεοεμφανιζόμενων επιχειρήσεων ως προς το σύνολο των 

επιχειρήσεων στο Δήμο. 

 

4.1.5 Ευελιξία της αγοράς εργασίας (Flexibility of labor market) 

Από την απογραφή που διενεργήθηκε το 2011 προκύπτουν τα παρακάτω στοιχεία για το 

Δήμο Ελευσίνας: 

Πίνακας 4.2: Η κατανομή του απασχολούμενου πληθυσμού στο Δήμο Ελευσίνας (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

Σύνολο 

Πληθυσμού 

Οικονομικά 

Ενεργοί 
Απασχολούμενοι Άνεργοι 

29.902 13.701 11.064 2.637 

 

Το ποσοστό των ανέργων ως προς το σύνολο του πληθυσμού είναι 8,82% και ως προς το 

σύνολο του οικονομικά ενεργού πληθυσμού 19,25%.  

Η κατηγοριοποίηση των ανέργων με βάση το μορφωτικό τους επίπεδο είναι η ακόλουθη: 

Πίνακας 4.3: Η κατηγοριοποίηση των ανέργων στο Δήμο Ελευσίνας (πηγή ΕΛΣΤΑΤ) 

Σύνολο 

ανέργων 

Κάτοχοι 

Διδακτορικού 

/Μεταπτυχιακού/ 

Διπλώματος/ 

Πτυχίου 

Απόφοιτοι 

Λυκείου 

Απόφοιτοι 

Γυμνασίου 

Άλλη 

περίπτωση 

2.637 412 1.149 567 509 

 

 

4.1.6 Διεθνής ενσωμάτωση (International embeddedness) 

Σε αυτή την κατηγορία αυτή δεν εντοπίστηκε κάποια ενέργεια για να καταγραφεί στην 

παρούσα αναφορά καθώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένες οι απαραίτητες πληροφορίες. 
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4.2 Έξυπνη Κινητικότητα 
 

Η έξυπνη κινητικότητα δεν είναι μία μοναδική πρωτοβουλία, αλλά ένα σύνθετο σύνολο 

έργων και δράσεων, διαφορετικών ως προς τους στόχους, το περιεχόμενο και την ένταση 

της τεχνολογίας. Οι σημαντικότεροι στόχοι, όπως παρουσιάζονται μέσα από τη 

βιβλιογραφία (Smart Mobility in Smart City Βοοk, Springer), που πρέπει να 

επιτυγχάνονται μέσα από την έξυπνη κινητικότητα είναι οι εξής: μείωση της ρύπανσης, 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, αύξηση της ασφάλειας του ανθρώπου, μείωση 

της ηχορύπανσης, βελτίωση της ταχύτητας μεταφοράς και μείωση του κόστους 

μεταφοράς. 

Ο σχεδιασμός δράσεων που υποστηρίζουν την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας 

(sustainable mobility) αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική διαμόρφωσης της 

μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον της Ελευσίνας. Η στρατηγική στον τομέα της 

κινητικότητας απαρτίζεται από 9 επιμέρους ενότητες (ακολουθώντας το πρότυπο της 

στρατηγικής ΒΑΚ) οι οποίες είναι οι εξής: Πεζή Μετακίνηση, Ποδήλατο, Συλλογικές 

Μετακινήσεις (ΜΜΜ & ΕΙΧ), Διαχείριση κυκλοφορίας και ιδιωτικό αυτοκίνητο, 

διαχείριση ταχύτητας και οδική ασφάλεια, Καινοτόμοι τρόποι μετακίνησης & 

Κοινόχρηστη πόλη, Ηλεκτροκίνηση- Καθαρά οχήματα,  Διαχείριση τροφοδοσίας καθώς 

και Εκπαίδευση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση. 

 Με βάση τα στοιχεία του Δήμου, τα δεδομένα που προκύπτουν για τους δείκτες που 

απαρτίζουν την έξυπνη κινητικότητα είναι τα εξής: 

 

4.2.1 Τοπική Προσβασιμότητα (Local Accessibility) 

Όσο αφορά το κομμάτι της τοπικής προσβασιμότητας, δεν υπήρχε κάποιο κομμάτι που 

να μπορούσε να συμπεριληφθεί στην παρούσα αναφορά. 

 

4.2.2 Διεθνής Προσβασιμότητα (Inter-national Accessibility) 

Όσο αφορά το κομμάτι της διεθνούς προσβασιμότητας, δεν εντοπίστηκε κάποιο κομμάτι 

που να μπορούσε να συμπεριληφθεί στην παρούσα αναφορά. 

 

4.2.3 Διαθεσιμότητα δομής πληροφορικής (Availability of IT structure) 

Η ευρυζωνικότητα είναι η νέα βασική υπηρεσία, τόσο ζωτικής σημασίας όσο οι καλές 

οδικές αρτηρίες, το καθαρό νερό και η αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. Οι ευφυείς 

κοινότητες εκφράζουν ένα ισχυρό όραμα για το ευρυζωνικό τους μέλλον, αναπτύσσουν 

στρατηγικές για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης και μπορούν να 

κατασκευάσουν δικές τους υποδομές. 
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Όσο αφορά το δίκτυο που χρησιμοποιεί ο δήμος Ελευσίνας πρόκειται για 2 γραμμές vdsl 

ταχύτητας 2Mbps με γραμμή σύζευξης  για όλες τις δημοτικές εφαρμογές και 1 γραμμή 

vdsl 40Mbps για τις ανάγκες του Δήμου το οποίο στέλνει ασύρματα σε όλα τα σημεία 

που παρέχει πρόσβαση στους πολίτες. 

Ο Δήμος Ελευσίνας παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες του σε ορισμένα σημεία του 

Δήμου να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης. Στα 

σημεία τα οποία παρέχει ο Δήμος ελεύθερη ασύρματη σύνδεση είναι τα ακόλουθα: 

- Αρχαιολογικούς χώρους δήμου Ελευσίνας και περιφερειακά αυτών 

- Πλατεία Ηρώων 

- Δημαρχείο 

- Ελαιουργείο 

- Μέρος οδού Νικολαίδου 

Τέλος ο Δήμος Ελευσίνας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «WiFi4EU  Promotion of 

internet connectivity in local communities». 

 

4.2.4 Βιωσιμότητα του συστήματος μεταφορών (Sustainability of the 

transport system) 

Όσο αφορά το κομμάτι της βιωσιμότητας του συστήματος μεταφορών δεν υπάρχουν 

καταγεγραμμένα τα απαραίτητα δεδομένα. 
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4.3 Έξυπνο Περιβάλλον 
 

Τα έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας βελτιώνουν την τοπική ποιότητα ζωής, από το 

καθαρότερο αέρα και το νερό έως τη βελτίωση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και τη 

μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Οι δήμοι που χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους για τη 

δημιουργία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών είναι επίσης πιο αποτελεσματικοί και 

παραγωγικοί, πράγμα που είναι το κλειδί για τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

τους. Οι δήμοι που καθιστούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έναν κοινό στόχο, 

συνήθως εμπλέκουν οργανισμούς, ομάδες κοινότητας και γειτονιές στην υπεράσπιση 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αειφορίας. Αυτά συμβάλλουν στην υπερηφάνεια των 

πολιτών, στην τοπική ταυτότητα και στους κοινούς στόχους. 

Οι υποκατηγορίες του έξυπνου περιβάλλοντος εντοπίζονται στα παρακάτω: 

 

4.3.1 Περιβαλλοντικές Συνθήκες (Environmental Conditions) 

Ο Δήμος Ελευσίνας συναισθανόμενος τη σημαντικότητα του προβλήματος εφαρμόζει με 

συνέπεια περιβαλλοντικές πρακτικές, υιοθετώντας την αρχή ότι το μέλλον ανήκει στις 

επόμενες γενιές και πρέπει με κάθε δυνατό τρόπο να το διασφαλίσουμε γι’ αυτές. Έτσι, ο 

Δήμος Ελευσίνας και στη συνέχεια ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Θριασίου 

πραγματοποιούν από το 1984 δειγματοληψίες και χημικές αναλύσεις σε 9 σημεία του 

Κόλπου Ελευσίνας. Τα τρία σημεία βρίσκονται στο κέντρο και τα άλλα έξι στις ακτές 

(από ναυπηγεία Σκαραμαγκά μέχρι ναυπηγεία Ελευσίνας). Σε ακτές προσβάσιμες στο 

κοινό (συνολικά σε 12 σημεία των ακτών του Κ. Ελευσίνας) γίνονται αναλύσεις για την 

εκτίμηση της μικροβιολογικής ποιότητας σε σχέση με την κολύμβηση. Από το 1986 

γίνονται με αυτόματα όργανα μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης (διοξείδιο του θείου, 

οξείδια του αζώτου, όζον, υδρογονάνθρακες και ολικά αιωρούμενα σωματίδια – από το 

2001 PM10). 

Στα αιωρούμενα σωματίδια έχουν γίνει και αναλύσεις βαρέων μετάλλων, μεταξύ των 

οποίων είναι και ο μόλυβδος. 

Επίσης γίνονται αναλύσεις πόσιμου νερού, υπόγειων νερών, βιομηχανικών αποβλήτων 

καθώς και μετρήσεις ηχορρύπανσης3. 

Μία φορά το χρόνο παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του έτους που 

πέρασε καθώς και οι συγκρίσεις με τα προηγούμενα έτη αλλά και με άλλους Δήμους. 

Σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα αρμοδιότητας του δήμου αποτελεί και η διαχείριση των 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.). Ο Δήμος Ελευσίνας έχει οργανώσει τη διαλογή 

στην πηγή και διαχειρίζεται με πρότυπο και σύννομο τρόπο το σύνολο των αστικών 

στερεών αποβλήτων, τα οποία περιλαμβάνουν τα ακόλουθα ρεύματα: 

                                                 
3 http://www.eleusina.gr/files/environment/ekthesi2012.pdf 

http://www.eleusina.gr/files/environment/ekthesi2012.pdf
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• Σύμμεικτα: απόβλητα -πράσινος κάδος 

• Απόβλητα συσκευασίας-μπλε κάδος 

• Ογκώδη οικιακά: συλλέγονται στα μεταλλικά skippers των 7m3 ή σε φορτηγά και 

οδηγούνται στο δημοτικό ΚΔΑΥ.  

• Μπάζα (ΑΕΚΚ-απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων) 

• Ειδικά ανακυκλώσιμα απόβλητα (απόβλητα έλαια, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά, 

ελαστικά, Ο.Τ.Κ.Ζ., κλπ) 

Τα σύμμεικτα απόβλητα (πράσινοι κάδοι) και οι συσκευασίες (μπλε κάδοι) αποτελούν τα 

ημερήσια ρεύματα των αστικών στερεών αποβλήτων (Ημερήσια Α.Σ.Α.). 

Στο δημοτικό Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) το οποίο λειτουργεί 

από τον Οκτώβριο του 2005 στη περιοχή Βλύχα Ελευσίνας και έχει συνολική έκταση 10 

στρεμμάτων, καταλήγουν τα ογκώδη απορρίμματα, δηλ. κλαδέματα από πλατείες και 

κήπους, παλαιά έπιπλα, στρώματα κλπ, τα οποία οι δημότες αποθέτουν στους 100 

περίπου ειδικούς μεταλλικούς κάδους (Skipper), οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε 

κατάλληλα σημεία της Ελευσίνας και της Μαγούλας. Ο βασικός εξοπλισμός του ΚΔΑΥ 

αποτελείται από ζυγιστικό σύστημα, τεμαχιστή, κλαδοτεμαχιστή, αρπάγη και φορτωτή. 

Τα εισερχόμενα και εξερχόμενα υλικά ζυγίζονται και καταγράφονται. Όλα τα ογκώδη 

απορρίμματα φτάνουν στο Κ.Δ.Α.Υ με οχήματα skipper και φορτηγά του Δήμου. 

Η διαλογή γίνεται σε ότι μπορεί να δοθεί για ανακύκλωση σε εγκεκριμένο σύστημα 

ανακύκλωσης δηλαδή σε: 

− Χαρτόνι 

− χρησιμοποιημένα λάστιχα αυτοκινήτων 

− ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές (υπάρχει container για προσωρινή 

αποθήκευση) 

− λυχνίες φθορισμού (δύο μεταλλικοί κάδοι) 

− μπαταρίες (μικρές) 

− ξυλεία (κλαδιά, παλέτες, ξύλινα έπιπλα, κλπ) (διατίθενται ως εναλλακτικό 

καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία  

− άχρηστα ελαστικά αυτοκινήτων 

Όσα υλικά δεν μπορούν να ανακυκλωθούν, τεμαχίζονται και κοσκινίζονται. Στο χώρο 

του δημοτικού ΚΔΑΥ συλλέγονται ογκώδη κατά μέσο όρο από 4 φορτηγά και 9 skipper 

ημερησίως (εκτός Σαββατοκύριακου). Μετά τη διαλογή, τεμαχισμό και κοσκίνισμα 

πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 2 δρομολόγια ημερησίως με όχημα hook-lift προς την 

χωματερή. 

Στο Παράρτημα 6.3 παρατίθενται και τα στοιχεία που έστειλε το Τμήμα Περιβάλλοντος, 

Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας. 

Οι δράσεις ανακύκλωσης και αξιοποίησης αποβλήτων στον Δήμο Ελευσίνας έχουν ως 

σήμερα αποτέλεσμα: 

✓ την εξοικονόμηση τουλάχιστον 500.000€ ετησίως 



Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας Φάση Α 

Β.1 Παραδοτέο  

 

 

 

29 

✓ την ανακύκλωση και ανάκτηση περίπου το 66% του συνόλου των ΑΣΑ μέχρι το 

2020, σύμφωνα με το νέο τοπικό σχέδιο διαχείρισης ΑΣΑ 

✓ την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 43.660 τόνους/έτος 

✓ την παραγωγή πράσινης ενέργειας 36,7 GWh/y, η οποία είναι ισοδύναμη προς το 

75% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό των δημόσιων 

χώρων. 

Στον παρακάτω πίνακα, αποτυπώνεται συνοπτικά η υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο 

Ελευσίνας: 

 

Εικόνα 4.1: Η υφιστάμενη κατάσταση στην καθαριότητα και στην ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας στο 

Δήμο Ελευσίνας 

Ο Δήμος Ελευσίνας στο πλαίσιο της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων 

(Α.Σ.Α.) προγραμματίζει να υλοποιήσει τις ακόλουθες δράσεις: 

✓ Θα συνεχίσει να προωθεί όλες τις δράσεις ανακύκλωσης και διαχείρισης των 

ΑΣΑ . 
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✓ Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης θα 

εφαρμόσει πρόγραμμα πρότυπης ανακύκλωσης συσκευασιών.  

✓ Σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ θα εφαρμόσει πρόγραμμα χωριστής συλλογής 

έντυπου χαρτιού για δημοτικές υπηρεσίες, σχολεία, κ.λ.π.  

✓ Έχει ήδη προμηθευτεί και θα διανείμει δωρεάν στους κατοίκους άλλους 100 

κάδους οικιακής κομποστοποίησης (πλέον αυτών που έχουν ήδη διανεμηθεί).  

✓ Θα καταβάλει προσπάθεια να ξεκινήσει πρόγραμμα διαλογής βιοαποβλήτων στην 

πηγή πιλοτικά, τουλάχιστον σε μια περιοχή του Δήμου, με αναζήτηση 

χρηματοδότησης ή με ιδίους πόρους. Τα βιοαπόβλητα θα διατίθενται (χωρίς 

καταβολή τελών σύμφωνα με τον ΕΔΣΝΑ) στο εργοστάσιο κομποστοποίησης 

του ΕΔΣΝΑ. Σημειώνεται ότι το όφελος του Δήμου με την χωριστή συλλογή των 

βιοαποβλήτων και την εκτροπή τους από τον ΧΥΤΑ θα είναι πολύ σημαντικό.  

✓ Η ξυλεία, που απορρίπτεται στα Skipper και καταλήγει στο δημοτικό ΚΔΑΥ, θα 

εκποιείται και θα διατίθεται ως εναλλακτικό καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία.  

✓ Μέρος των Α.ΕΚ.Κ. (χώματα και πέτρες) θα διατίθεται μέσω του συστήματος 

εναλλακτικής διαχείρισης στην τσιμεντοβιομηχανία ως πρώτη ύλη παραγωγής 

τσιμέντου.  

✓ Θα εφαρμόσει πρόγραμμα πιλοτικής κομποστοποίησης πράσινων υλικών 

(κλαδέματα, κ.λ.π.)  

✓ Θα εφαρμόσει στο δημοτικό ΚΔΑΥ εντατική διαλογή υλικών, ώστε να αυξηθεί 

ακόμα περισσότερο το ποσοστό ανακύκλωσης /αξιοποίησης υλικών. 

Τέλος εντός των ορίων του δήμου έχουν εγκατασταθεί μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, όπως έχουν καταγραφεί στο ΣΔΑΕ του Δήμου 

Ελευσίνας που κατατέθηκε το 2015. 

 

4.3.2 Ποιότητα Αέρα (Μόλυνση) (Air Quality – No pollution) 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί σταθμός μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη 

θέση Parking ΟΣΕ, πλησίον του Δημαρχείου από το οποίο βγαίνει καθημερινό report. 

Επίσης εκδίδεται και σχετικό ετήσιο δελτίο. 

Στη συνέχεια παρατίθενται οι μετρήσεις των αέριων ρύπων όπως καταγράφηκαν 

ενδεικτικά την 10η Ιουνίου 2019 και αναρτήθηκαν στο site του Δήμου4: 

                                                 
4 http://www.eleusina.gr/files/environment/daily.pdf 

http://www.eleusina.gr/files/environment/daily.pdf
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Εικόνα 4.2: Οι μετρήσεις των αέριων ρύπων στις 10 Ιουνίου 2019 

 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί ένας από τους τέσσερις σταθμούς μετρήσεων βενζολίου 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο οποίος μάλιστα παρουσιάζει και τις χαμηλότερες 

συγκεντρώσεις5: 

                                                 
5 http://www.eleusina.gr/files/environment/daily.pdf 

http://www.eleusina.gr/files/environment/daily.pdf
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Εικόνα 4.3: Οι συγκεντρώσεις βενζολίου 

Στο παράρτημα 6.1 παρατίθεται η συνοπτική έκθεση για την θάλασσα και την 

ατμόσφαιρα όπως μας δόθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και 

Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας για το έτος 2017. 
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4.3.3 Οικολογική συνείδηση (Ecological Awareness) 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτούργησε η Περιβαλλοντική Ακαδημία6. Πρόκειται για 

πρόγραμμα που υλοποιήθηκε πιλοτικά στην Μαγούλα για τους μαθητές Δημοτικών και 

Γυμνασίου. Παρακολούθησαν μαθήματα ανακυκλωμένης τέχνης, φωτογραφίας, 

καλλιγραφίας, ζωγραφικής κ.α. Στόχος ήταν πως μέσα από τα παραπάνω θα μπορέσουν 

να αναπτύξουν περιβαλλοντική συνείδηση. Λειτούργησε με επιτυχία καθώς συμμετείχαν 

περίπου 150 μαθητές. Η οικονομική συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα ήταν 

μηδενική. 

Επιπλέον, στο Δήμο Ελευσίνας έχει συγκροτηθεί μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος. 

Αποτελείται από δημοτικούς συμβούλους και πολίτες με προοπτική να στελεχωθεί από 

εκπροσώπους φορέων και κινήσεων πολιτών. Η Επιτροπή θα επιλαμβάνεται όλων των 

ζητημάτων, που αφορούν το περιβάλλον στην περιοχή του Δήμου Ελευσίνας. Στην 

παρούσα φάση, αλλά και όποτε απαιτείται θα ελέγχει σε τακτά διαστήματα (π.χ. ανά 

δίμηνο) και εκτάκτως (σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων) τα καταγραφικά των 

εκπομπών ή τα ηλεκτρονικά αρχεία των ΕΛ.ΠΕ.. Η επιτροπή έχει συναντηθεί με 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών προκειμένου να γίνουν έρευνες σε συνεργασία με 

την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ώστε να εντοπιστούν (ποιοτικά και ποσοτικά) ρύποι 

στο περιβάλλον του Θριασίου Πεδίου, προερχόμενοι από τις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. 

Ελευσίνας. 

Με αφορμή την ημέρα Περιβάλλοντος (5η Ιουνίου) με τη βοήθεια συλλόγων και 

εθελοντών της πόλης της Ελευσίνας, εργαζομένων του Δήμου αλλά και συνεργείων από 

βιομηχανίες  της περιοχής και σε συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο καθαρισμός του λόφου του αρχαιολογικού χώρου. Επίσης 

γίνεται καθαρισμός από ξερόχορτα των πρανών της Εθνικής Οδού και των γραμμών 

ΟΣΕ. 

Για την κάλυψη των αναγκών αύξησης πρασίνου στο τέλος του 2012 λειτούργησε 

δημοτικό φυτώριο. Το φυτώριο, εκτός από τη μερική κάλυψη των αναγκών του δήμου 

στο κοινόχρηστο πράσινο, θα ικανοποιήσει και τις ανάγκες για αύξηση του ιδιωτικού 

πρασίνου με τη δωρεάν χορήγηση φυτών σε δημότες και διάφορους φορείς (συλλόγους, 

σωματεία κλπ). 

Έχει καθιερωθεί η Οικολογική Λαϊκή αγορά για την προώθηση υγιεινών κανόνων 

διατροφής και την στήριξη των εμπόρων παραγωγών. 

Τέλος, στο Δήμο Ελευσίνας το τμήμα Περιβάλλοντος έχει δημιουργήσει την δική του 

σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) προκειμένου να ενημερώνει τους 

ενδιαφερόμενους για τις δράσεις του. 

Στο Παράρτημα 6.2 παρατίθενται κάποιες δράσεις του Τμήματος Περιβάλλοντος, 

Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ελευσίνας. 

                                                 
6 http://www.eleusina.gr/files/epix.pdf 

http://www.eleusina.gr/files/epix.pdf
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4.3.4 Αειφόρος διαχείριση πόρων (Sustainable Resource Management) 

Το 2015 ο Δήμος Ελευσίνας είχε εκπονήσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο 

Ενέργεια στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων. Έχουν καταγραφεί οι 

καταναλώσεις των δημοτικών κτιρίων το έτος 2011. Στις καταναλώσεις 

περιλαμβάνονται: η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, για τη θέρμανσή τους, η 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου θέρμανσης και φυσικού αερίου και για 

την ψύξη τους αποκλειστικά η ηλεκτρική ενέργεια. 

Επίσης, στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργούν από το 2013 με δωρεά των ΕΛ.ΠΕ. 

φωτοβολταϊκά συστήματα για εξοικονόμηση ενέργειας στα παρακάτω σχολεία: 

Πίνακας 4.4: Τα φωτοβλταϊκά συστήματα που υπάρχουν σε σχολεία του Δήμου 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΧΥΣ (kWp) 

10ο Δημοτικό Ελ. 10 

10ο Νηπ. Ελ. 10 

Ειδικό Δημ. Ελ. 10 

2ο Δημ. Μαγούλας 10 
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4.4 Έξυπνοι Άνθρωποι 
 

Το εργατικό δυναμικό της γνώσης είναι ένα εργατικό δυναμικό που δημιουργεί 

οικονομική αξία μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητάς του να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες. Οι ευφυείς κοινότητες επιδεικνύουν την 

αποφασιστικότητα και την ικανότητα να αναπτύξουν ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να 

εκτελεί εργασίες γνώσης από το εργοστάσιο μέχρι το ερευνητικό εργαστήριο και από το 

εργοτάξιο έως το τηλεφωνικό κέντρο ή την εταιρική έδρα. Από το δημοτικό σχολείο 

μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο εργατικό δυναμικό, δημιουργούν κλίμα 

ευκαιριών που προετοιμάζουν τους πολίτες για απασχόληση ή επιχειρηματικές ευκαιρίες 

στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία. 

Οι ενεργές ομάδες των πολιτών είναι ουσιαστικός παράγοντας οργάνωσης και 

διαχείρισης των οραμάτων και των δράσεων των κατοίκων.  Έχουν και οι ίδιες κάτι να 

προτείνουν και χρειάζονται έναν τρόπο ενεργής συμμετοχής.  Η Τοπική αυτοδιοίκηση 

πρέπει να τους δώσει την δυνατότητα της συμμετοχής στο σχεδιασμό και στον έλεγχο της 

υλοποίησης. 

Θέλουμε οι ενεργές ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται γύρω από λύσεις και 

δράσεις της γειτονιάς, της πόλης ή του χωριού τους, που θέλουν να πάνε πέρα από τη 

διαμαρτυρία προτείνοντας δημιουργικές ιδέες βελτίωσης της ποιότητας ζωής να γίνουν 

οργανικό στοιχείο ενός συμμετοχικού οικοσυστήματος συμβολής στην βελτίωση του 

αστικού και του περιαστικού περιβάλλοντος.  Κάθε μεγάλη πολιτική για την Ελευσίνα οι 

πολίτες θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  Θα 

επιδιώξουμε μια αμφίπλευρη σχέση σεβασμού και αυτονομίας με ρόλους διακριτούς 

μεταξύ των ενεργών ομάδων πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Οι υποκατηγορίες των έξυπνων ανθρώπων εντοπίζονται στα παρακάτω: 

 

4.4.1 Επίπεδο Εξειδίκευσης (Level of qualification) 

Στον παρακάτω Πίνακα και Διάγραμμα φαίνεται το επίπεδο εκπαίδευσης των κατοίκων 

του Δήμου Ελευσίνας: 

Πίνακας 4.5: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(Άτομα γεννηθέντα το 2004 και πριν) 

Πρωτοβάθμια Δευτεροβάθμια – 
Μεταδευτεροβάθμια 

Τριτοβάθμια Λοιπά 

6.575 13.677 3.933 3.364 
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Εικόνα 4.4: Κατανομή του επιπέδου εκπαίδευσης στο Δήμο 

 

4.4.2 Δια Βίου Μάθηση (Lifelong learning) 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. (Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) Ελευσίνας. Φοιτούν 60 έφηβοι, που έχουν τελειώσει 

ειδικό ή γενικό Δημοτικό σχολείο. Εγγράφονται μαθητές ηλικίας 14-16 ετών. Για την 

εγγραφή τους χρειάζεται, εκτός από το απολυτήριο του Δημοτικού και βεβαίωση 

αναγνώρισης των Ειδικών Εκπαιδευτικών τους Αναγκών από Κέντρο Διάγνωσης 

Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.), ή Ιατροπαιδαγωγική Έκθεση από 

Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η διάρκεια φοίτησης 

είναι 5-8 χρόνια, ανάλογα με τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Το πρόγραμμα του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. εκτός από την επαγγελματική εκπαίδευση στις 

εξειδικεύσεις περιλαμβάνει ακόμη και τα ακόλουθα μαθήματα: 

• Θεωρητικά (Γλώσσα,Μαθηματικά) 

• Φυσική Αγωγή 

• Μουσική 

• Καλλιτεχνικά 

• Πληροφορική 

• Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. διαθέτει επίσης 

• Κοινωνική Υπηρεσία 

• Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης 
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• Τμήμα Εργοθεραπείας 

Τέλος, ο Δήμος Ελευσίνας είναι επικεφαλής του προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο 

«Michelangelo: Ensuring School Success and Reducing Early School Leaving  through 

Fine Arts ». 

 

4.4.3 Εθνική Πλειονοψηφία (Ethnic plurality) 

Ο Δήμος Ελευσίνας έχει οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης των Ρομά της περιοχής. Πέραν 

του προαναφερθέντος, όσο αφορά το κομμάτι της εθνικής πλειονοψηφίας δεν 

εντοπίστηκε κάποιο κομμάτι που να μπορούσε να συμπεριληφθεί στην παρούσα 

αναφορά. 

 

4.4.4 Ανοικτό Πνεύμα (Open - mindness) 

Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Ελευσίνας. Ο 

Δήμος Ελευσίνας έχει δημιουργήσει μια κάρτα εθελοντισμού μέσω της οποίας 

ενημερώνει τους δημότες που ενδιαφέρονται για πιθανές μελλοντικές δράσεις 

Η τράπεζα αίματος του Δήμου Ελευσίνας λειτουργεί από το 1985 και διοργανώνει 

εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές/έτος.  

Επίσης, κάθε χρόνο στη διοργάνωση των Αισχυλίων συμμετέχουν εκατοντάδες 

εθελοντές. 

Τέλος, η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελευσίνας είναι επικεφαλής του 

προγράμματος ERASMUS+ με τίτλο  «Youth for Refugees». 
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4.5 Έξυπνη Διαβίωση 
 

Ο τομέας της έξυπνης διαβίωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων μίας πόλης αποτελεί καθοριστικό τομέα της έξυπνης πόλης. Η Έξυπνη 

διαβίωση περιλαμβάνει πτυχές της ποιότητα ζωής, όπως ο πολιτισμός, η υγεία και 

πρόνοια, η ασφάλεια, ο τουρισμός, η στέγαση κ.α. Στόχος των διαδικασιών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, η 

βέλτιστη αξιοποίηση κοινωνικών  και πολιτιστικών υποδομών και πλήθος άλλων που σε 

περιπτώσεις επικαλύπτονται με άλλες παραμέτρους τις έξυπνης πόλης. Η επίτευξη των 

παραπάνω στόχων υλοποιείται μέσα από την εστίαση στους τρεις κύριους τομείς της 

έξυπνης διαβίωσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα: 

Α) πολιτισμός και ποιότητα ζωής, 

Β) ασφάλεια, 

Γ) υγεία, πρόνοια. 

Ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων και προώθηση του πολιτιστικού και τουριστικού 

προϊόντος του Δήμου. 

Δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα όσον αφορά την δυνατότητα 

σχεδιασμού νέων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων και  

επισκεπτών ακόμα και πριν την άφιξη αλλά και κατά την επίσκεψή τους στην Ελευσίνα. 

Η ταυτόχρονη προώθηση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος  και καινοτόμων 

δράσεων θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτικών 

προώθησης και αξιοποίησης της πολιτισμική κληρονομιάς. Προσπάθεια ανάπτυξης, 

ανάδειξης και διάχυσης καινοτομιών, για την  διασύνδεση του τοπικού πολιτιστικού και 

τουριστικού προϊόντος  με τεχνολογίες που συνδέονται με ευφυή περιβάλλοντα και 

ευφυείς πόλεις. 

Δράσεις στον τομέα αυτό θα διευκολύνουν την δημιουργία καθολικών εμπειριών μέσω 

ΤΠΕ διασυνδέοντας τεχνολογίες αιχμής με έξυπνες υποδομές και εφαρμογές. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να καταστεί δυνατή η πανταχού παρούσα πληροφόρηση μέσω 

εναλλακτικών καναλιών και μέσων. Δράσεις ανάπτυξης και επέκτασης υποδομών 

ευφυών πόλεων μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις παρεχόμενες πολιτιστικές και 

τουριστικές υπηρεσίες. 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων και διαδικασιών, για την 

υποστήριξη  ειδικών μορφών τουρισμού (κρουαζιέρα, θρησκευτικός, καταδυτικός και 

θαλάσσιος , τουρισμός υπαίθρου). 

Οι υποκατηγορίες της έξυπνης διαβίωσης εντοπίζονται: 

 



Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας Φάση Α 

Β.1 Παραδοτέο  

 

 

 

39 

4.5.1 Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις (Cultural Facilities) 

Το δίκτυο των οργανισμών, οι οποίοι λειτουργούν στα πλαίσια του Τμήματος 

Πολιτισμού  του Δήμου Ελευσίνας, αντανακλά την ευρύτητα του πεδίου του πολιτισμού 

και το μέγεθος του ρόλου που καλείται να παίξει το τμήμα. Ο πολιτισμός αφορά στο 

παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Το τμήμα Πολιτισμού  καλείται να διαφυλάξει την 

πολιτιστική κληρονομιά προστατεύοντας σημαντικές συλλογές και μνήμες, να αναδείξει 

την καλλιτεχνική δημιουργία του παρόντος και να χαράξει στρατηγική πολιτισμού για το 

μέλλον. 

 Επιπλέον, έχει και σημαντική εκπαιδευτική λειτουργία ανοίγοντας συνεχώς κανάλια 

επιμόρφωσης μέσα από σεμινάρια, διαλέξεις, μαθήματα, ξεναγήσεις, τα οποία είναι 

ανοιχτά στους δημότες της Ελευσίνας και της Μαγούλας. Το Τμήμα Πολιτισμού  του 

Δήμου Ελευσίνας είναι ένα ζωντανό κύτταρο της  κοινωνίας της Ελευσίνας και 

Μαγούλας  που διατηρεί αμφίδρομη σχέση με τους δημότες της, τους μόνιμους 

κατοίκους μετανάστες και τους επισκέπτες της πόλης μας. 

    Το Νομικό πρόσωπο βάζει ως πρωταρχικό του στόχο να προσφέρει ποιοτικά 

πολιτιστικά ερεθίσματα στο σύνολο των πολιτών της Ελευσίνας και Μαγούλας  μέσα από 

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πολιτισμού. Για να επιτευχθεί αυτό,  ο Δήμος κινείται σε 

3 άξονες: 

✓ Ποιοτική ψυχαγωγία για όλους τους κατοίκους της πόλης με εκδηλώσεις υψηλού 

επιπέδου. 

✓ Έμφαση στην καλλιέργεια και την εκπαίδευση των παιδιών και των νέων της 

Ελευσίνας και της Μαγούλας  με δράσεις που αφορούν στις τέχνες, στην 

περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στις νέες τεχνολογίες. 

✓ Εδραίωση του Δήμου Ελευσίνας  στον πολιτιστικό παγκόσμιο χάρτη με 

αναβάθμιση του ρόλου της διεθνώς. 

Για να πετύχει τα παραπάνω ο Δήμος Ελευσίνας διαθέτει τα ακόλουθα τμήματα: 

✓ ΜΟΥΣΙΚΟ: Διδάσκονται Πιάνο, Αρμόνιο, Κιθάρα, Μπάσο 

✓ Θεατρικής  σκηνής  ενηλίκων 

✓ Ζωγραφικής 

✓ Μπαλέτου 

✓ Ρυθμικής Αγωνιστικής Γυμναστικής 

✓ Παραδοσιακών Χορών 

✓ Φιλαρμονικής: Διδάσκονται Πνευστά και Κρουστά 

✓ Τμήματα ΠΑΚΠΠΑ 

✓ Αισχύλεια δημοτική βιβλιοθήκη 

Το κτίριο της Βιβλιοθήκης καλύπτει 100 μ2 και περιλαμβάνει, το χώρο 

Υποδοχής, Ελέγχου, Αναμονής (24μ2), αναγνωστήριο 20 θέσεων, τρεις 

γραφειακούς χώρους προσωπικού - επισκεπτών και 4 Η/Υ για το κοινό με 

δωρεάν internet και δυνατότητα εκτύπωσης 10 σελίδων Α4. Διαθέτει κεντρική 

θέρμανση, σύστημα κλιματισμού στο αναγνωστήριο, σύστημα πυρόσβεσης. Η 
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περιεκτικότητά της σε βιβλία είναι 11.500 βιβλία και απομένουν 10.000 τόμοι 

προς καταχώριση στο Βιβλιοθηκονομικό Σύστημα.  

Για την Βιβλιοθήκη του Δήμου της Ελευσίνας λειτουργεί και ηλεκτρονική 

αναζήτηση στην ιστοσελίδα: https://catalogue.openabekt.gr/ 

✓ Φιλαρμονική Ορχήστρα 

Από το 1984 λειτουργεί σαν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του 

Δήμου Ελευσίνας. Λειτουργεί σχολή εκμάθησης θεωρίας, μουσικών οργάνων (πνευστών 

- κρουστών) και μπάντα με συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου και της 

πόλης (Αισχύλεια, θρησκευτικές γιορτές, συναυλίες, Εθνικές εορτές). 

Ο Δήμος Ελευσίνας διοργανώνει επίσης το Φεστιβάλ Αισχύλεια7 που αποτελεί σταθερό 

θεσμό πολιτισμού για να εκφράσουν οι δημιουργοί των τεχνών τις καλλιτεχνικές αλλά 

και πρωτοποριακές δημιουργίες τους.44η χρονιά, φέτος που το Φεστιβάλ Αισχύλεια με 

συνέπεια διαμορφώνει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα, σταθερά ποιοτικό, επίκαιρο αλλά 

και ανανεωμένο. Το Φεστιβάλ Αισχύλεια κάθε χρόνο φροντίζει να δίνεται η ευκαιρία σε 

καλλιτέχνες – δημιουργούς, όλων των μορφών τέχνης, να παρουσιάζουν τα έργα τους 

αλλά και να δημιουργούν έργα, εμπνεόμενοι από την πόλη της Ελευσίνας. 

Ένας απολογισμός του φεστιβάλ δίνεται παρακάτω: 

Πίνακας 4.6: Απολογισμός του φεστιβάλ για το 2016 και 2017 

20168 

 Σύνολο Επισκεπτών Ποσοστό Κατοίκων Δήμου 

Θεατρικά Δρώμενα 14805 50,70% 

Μουσικά Δρώμενα 11920 40,00% 

Προβολές Ταινιών (Σινεμά) 280 0,96% 

Εικαστικά Δρώμενα 1575 5,39% 

Σύνολο Θεατών 28580 97,87% 

 

20179 

 Σύνολο Επισκεπτών Ποσοστό Κατοίκων Δήμου 

Σύνολο Θεατών 24945 85,42% 

 

                                                 
7 https://aisxylia.gr/ 
8 

https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%C

E%BC%CF%8C%CF%82-

%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-

%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2016/ 
9 

https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%C

E%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2017/ 

https://catalogue.openabekt.gr/
https://aisxylia.gr/
https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2016/
https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2016/
https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2016/
https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2016/
https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2017/
https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2017/
https://aisxylia.gr/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B1-2017/
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Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί θερινός κινηματογράφος τον οποίο χρησιμοποιεί και η 

Κινηματογραφική λέσχη Ελευσίνας.  

Επίσης δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα: http://elefsinaculture.gr/ για την προβολή των 

νέων πολιτιστικών δρώμενων, με ψηφιοποιημένο αρχείο εκδηλώσεων από το 1975 . 

Τέλος, στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργούν το Μουσείο Ποντίων, το Μουσείο 

Μικρασιατών, το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Σύγχρονο Μουσείο Αμπατζόγλου και το 

Μουσείο του Κανελλόπουλου. 

 

4.5.2 Συνθήκες Υγείας (Health Conditions) 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργούν συνολικά 4 δομές υγείας: 

1. Κέντρο Υγείας Ελευσίνας 

2. ΕΟΠΥΥ-ΙΚΑ Ελευσίνας 

3. Θριάσιο Νοσοκομείο 

4. Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας 

Το Δημοτικό Ιατρείο στη Μαγούλα και στεγάζεται στον 1Ο  όροφο του ΚΑΠΗ. Οι 

ειδικότητες που διαθέτει είναι παθολόγος, γενικός χειρούργος, παιδίατρος ενώ 

πραγματοποιούνται ενέργειες για την στελέχωσή του και με άλλες ειδικότητες. 

Επίσης στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί Κοινωνική Συμβουλευτική, Κοινωνική 

Εργασία με άτομα και οικογένειες10:   

Πραγματοποιείται από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου. Κατά μέσο όρο, τα 

τακτικά περιστατικά κοινωνικής εργασίας είναι 10/μήνα και οι συνεδρίες εβδομαδιαίες. 

Τα έκτακτα περιστατικά υπολογίζονται στα 100/μήνα. Το έτος 2014 ολοκληρώθηκαν 11 

εισαγγελικές παραγγελίες. Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 2 διαδικασίες για την εισαγωγή 

ατόμων σε ιδρύματα. Κατά μέσο όρο πραγματοποιούνται 5 κοινωνικές έρευνες ανά μήνα 

(για την ολοκλήρωση των εισαγγελικών παραγγελιών, για εξέταση των προϋποθέσεων 

για ένταξη στις παροχές του κοινωνικού παντοπωλείου, και την εισαγωγή ατόμων σε 

ιδρύματα χρονίων παθήσεων). Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος είναι και 

εκπαιδευτές σπουδαστών κοινωνικής εργασίας (η Υπηρεσία είναι κέντρο πρακτικής 

άσκησης σπουδαστών). 

Ο Δήμος διαθέτει Συμβουλευτική Υποστήριξη και Ψυχολογική Παρέμβαση Ατόμων, 

Ζευγαριών, Οικογενειών, που πραγματοποιείται από την Ψυχολόγο της Υπηρεσίας στο 

πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της. Κατά το έτος 2014 πραγματοποιήθηκαν 112 

συνεδρίες ψυχολογικής υποστήριξης/παρέμβασης σε άτομα/ζευγάρια/οικογένειες9. 

Τέλος, στο Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί Κοινωνικό Φαρμακείο το οποίο δίνει φάρμακα 

στους καταγεγραμμένους άπορους του Δήμου. 

 

                                                 
10 http://www.eleusina.gr/files/epix.pdf 

http://elefsinaculture.gr/
http://www.eleusina.gr/files/epix.pdf
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4.5.3 Ατομική Ασφάλεια (Individual Security) 

Ο δήμος Ελευσίνας έχει δημοτική αστυνομία. Πέραν του προαναφερθέντος  δεν υπήρχε 

κάποιο άλλο κομμάτι που να μπορούσε να συμπεριληφθεί στην παρούσα αναφορά. 

 

4.5.4 Ποιότητα Στέγασης (Housing Quality) 

Δε βρέθηκε καταγραφή του επιπέδου διαβίωσης για το Δήμο και όσο αφορά το κομμάτι 

της ποιότητας στέγασης δεν εντοπίστηκε κάποιο κομμάτι που να μπορούσε να 

συμπεριληφθεί στην παρούσα αναφορά. 

 

4.5.5 Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις (Education Facilities) 

Εντός των ορίων του Δήμου, λειτουργούν πέντε (5) Παιδικοί Σταθμοί9. Οι παιδικοί 

σταθμοί του Δήμου Ελευσίνας παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας εντελώς δωρεάν 

προς τους δημότες. Οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου λειτουργούν υπό την εποπτεία του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Π.Α.Κ.Π.Π.Α Ελευσίνας από το 2011 ύστερα από τη συνένωση με άλλα 

νομικά πρόσωπα με το σχέδιο “Καλλικράτης”. 

Επίσης λειτουργούν τα παρακάτω σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης: 

Συνολικά στο Δήμο λειτουργούν 13 νηπιαγωγεία και 14 δημοτικά σχολεία. 

Σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Συνολικά λειτουργούν στο Δήμο 5 Γυμνάσια εκ 

των οποίων το ένα είναι εσπερινό και 5 Λύκεια εκ των οποίων τα δύο επαγγελματικά. 

Επίσης λειτουργεί ένα Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο. 

Τέλος, στο Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί Κοινωνικό Φροντιστήριο με εθελοντές καθηγητές 

για όλες τις βαθμίδες  

 

4.5.6 Τουρισμός (Touristic Attractiveness) 

Όσο αφορά το κομμάτι του τουρισμού δεν εντοπίστηκε κάποιο δεδομένο ή αναφορά που 

να μπορούσε να συμπεριληφθεί στην παρούσα αναφορά. 

 

4.5.7 Οικονομική Ευημερία (Economic Welfare) 

Ο παρακάτω πίνακας δίνει τα στοιχεία για την κατάσταση ασχολίας των κατοίκων 

του Δήμου (πηγή ΕΛΣΤΑΤ – απογραφή 2011): 

Πίνακας 4.7: Η κατάσταση απασχόλησης στο Δήμο Ελευσίνας 
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Εικόνα 4.5: Η κατάσταση απασχόλησης στο Δήμο 

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το ποσοστό των ατόμων που αναζητούν εργασία (άνεργοι) είναι 

σχετικά χαμηλό (9%)9. 
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4.6 Έξυπνη Διακυβέρνηση 
Η Διακυβέρνηση ως άξονας της έξυπνης πόλης είναι κεντρικής σημασίας επειδή εδώ 

υλοποιείται η επαφή του πολίτη με την Τοπική αρχή για την εξυπηρέτηση του αλλά και 

την συμμετοχή του στη ζωή της πόλης. 

Οι υποκατηγορίες της έξυπνης διακυβέρνησης εντοπίζονται: 

4.6.1 Συμμετοχή στα κοινά (Participation in Public Life) 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί η υπηρεσία ενημερωτικού e-mail (Newsletter)11. Η 

υπηρεσία newsletter είναι μια υπηρεσία ενημέρωσης για τα νέα του δήμου της 

Ελευσίνας. Η ενημέρωση των χρηστών αυτής της υπηρεσίας γίνεται μέσω e-mail και 

αφορά τρέχοντα και καθημερινά θέματα του δήμου μας. Η υπηρεσία newsletter 

προσφέρεται δωρεάν σε όσους εγγραφούν σε αυτή και δεν έχει κερδοσκοπικό, παρά 

ενημερωτικό χαρακτήρα. Η εγγραφή των δημοτών στην υπηρεσία γίνεται από την 

κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας, όπου συμπληρώνει το e-mail στο οποίο επιθυμεί να 

λαμβάνει τα ενημερωτικά μηνύματα. Η εγγραφή στην υπηρεσία δεν περιέχει κανενός 

είδους δέσμευση, ενώ μπορεί να διαγραφεί κάθε στιγμή από αυτή, με την επιλογή ενός 

κατάλληλου συνδέσμου που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού μηνύματος.  

4.6.2 Δημόσιες και Κοινωνικές Υπηρεσίες (Public and Social Services) 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί online σύστημα πληρωμών τελών και λοιπών οφειλών 

σε συνεργασία με την Τράπεζα Eurobank12. 

Επίσης στον Δήμο Ελευσίνας είναι δυνατή η ηλεκτρονική έκδοση των παρακάτω 

πιστοποιητικών μέσω του συστήματος C.R.M.S. (Citizen Request Management) που 

διαθέτει13. Ενδεικτικά, τα πιστοποιητικά που μπορεί να προμηθευτεί ο δημότης είναι τα 

ακόλουθα: 

✓ Πιστοποιητικό Δημοτικής Ενημερότητας 

✓ Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων 

✓ Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Κάθε δημότης έχει το δικαίωμα της υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος - καταγγελίας - 

πρότασης σας και να παρακολουθεί την πορεία τους μέχρι την διεκπεραίωση τους από 

τον υπολογιστή του χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική του παρουσία στον Δήμο14. 

Από το 2009 η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ελευσίνας υλοποιεί το πρόγραμμα 

«Βοήθεια στο Σπίτι15 » που απευθύνεται σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες που 

δεν διαθέτουν υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον. Με τη λειτουργία του 

Προγράμματος παρέχεται κατ’ οίκον δωρεάν οργανωμένη και συστηματική πρωτοβάθμια 

κοινωνική φροντίδα, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε 

                                                 
11 http://www.eleusina.gr/aitiseis_pistopoiitika/newslettersubscription.aspx?sflang=el 
12 http://www.eleusina.gr/e-payments/ 
13 http://www.eleusina.gr/crms/default.asp 
14 http://www.eleusina.gr/CRMS/default.asp 
15 http://www.eleusina.gr/files/epix.pdf 

http://www.eleusina.gr/aitiseis_pistopoiitika/newslettersubscription.aspx?sflang=el
http://www.eleusina.gr/e-payments/
http://www.eleusina.gr/crms/default.asp
http://www.eleusina.gr/CRMS/default.asp
http://www.eleusina.gr/files/epix.pdf
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εξυπηρετούμενου από ειδικευμένο και καταρτισμένο προσωπικό. Το πρόγραμμα 

στελεχώνεται από 6 άτομα τριών ειδικοτήτων (κοιν. λειτουργοί νοσηλεύτριες, οικιακοί 

βοηθοί). Εξυπηρετούνται περίπου 180 άτομα. Η βοήθεια που τους προσφέρουν είναι: 

a. εγγραφή φαρμάκων στο ΙΚΑ 

b. μεταφορά συσσιτίου σε ανήμπορους 

c. μέτρηση πίεσης και σακχάρου 

d. καθαριότητα και μαγείρεμα σε όσους δεν μπορούν 

e. διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων τους σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες 

f. αγορά τροφίμων από σούπερ μάρκετ και λαϊκή αγορά 

Όσο αφορά την Περίθαλψη – Σίτιση – Οικονομική Ενίσχυση Απόρων/Αστέγων 

Δημοτών έχουν καταγραφεί από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς 5-6 άποροι/άστεγοι που 

διαβιούν στο Δήμο. Η κάλυψη της σίτισή τους ενεργοποιείται, κυρίως, κατά τη θερινή 

περίοδο του έτους όταν τα συσσίτια του Αγίου Γεωργίου για τη σίτιση των 

Απόρων/Αστέγων δημοτών κλείνουν (για την περίοδο περίπου ενός μηνός). Σε περιόδους 

ακραίων καιρικών φαινομένων (παγετός, καύσωνας, κλπ.) ενεργοποιείται η διαδικασία 

προσωρινής στέγασής τους σε χώρο που ορίζεται από το Δήμο. Σε περιπτώσεις κάλυψης 

εκτάκτων αναγκών ενεργοποιούνται δυνατότητες χορήγησης έκτακτης οικονομικής 

ενίσχυσης. Σε περιπτώσεις αναγκαιότητας περίθαλψής τους ενεργοποιείται η διαδικασία 

παραπομπής τους σε Ιδρύματα Φιλοξενίας και Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων με 

κάλυψη των εξόδων περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ. 

Στον Δήμο Ελευσίνας λειτουργεί κοινωνικό παντοπωλείο – Ιματιοθήκη. Συστάθηκε 

και λειτουργεί με την υπ’αριθμ. 312/11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

διοικείται από Επιτροπή Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Σκοπός της 

λειτουργίας του είναι να στηρίξει τους οικονομικά αδύναμους κατοίκους του Δήμου, 

διανέμοντας τρόφιμα, ένδυση και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. Το 

Κοινωνικό Παντοπωλείο στεγάζεται στο ισόγειο του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας 

(Εθν.Αντιστάσεως & Ελ.Βενιζέλου), σε ένα χώρο κουζίνας που χρησιμοποιείται και ως 

μια μικρή αποθήκη υλικού. Κατά το έτος 2014, το Κοινωνικό Παντοπωλείο έδωσε 

τρόφιμα σε συνολικά 473 οικογένειες. Σήμερα οι ενταγμένοι στις παροχές του Κοινωνικό 

Παντοπωλείο είναι 175 οικογένειες με συνολικό αριθμό μελών 411 άτομα. Ο όγκος των 

τροφίμων που αντιστοιχούν ως παροχές, φτάνει περίπου τους 3 τόνους. Η Ιματιοθήκη 

στεγάζεται στο υπόγειο του κτιρίου της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Εθν.Αντιστάσεως & 

Ελ.Βενιζέλου) με σκοπό την συλλογή και διάθεση ρούχων σε πολίτες που έχουν ανάγκη. 

Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή των ρούχων προς διάθεση και λειτουργεί κανονικά. 
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4.6.3 Διαφανής Διακυβέρνηση (Transparent Governance) 

Ο Δήμος Ελευσίνας παρέχει επαρκής πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και 

λειτουργίες του Δήμου, μέσω της ιστοσελίδας του, www.eleusina.gr. 

Επίσης οι δημότες μπορούν να δουν σε ζωντανή μετάδοση τα δημοτικά συμβούλια 

μέσω της ιστοσελίδας: http://www.hellasnews.tv/. 

http://www.eleusina.gr/
http://www.hellasnews.tv/site/index.php?option=com_seyret&Itemid=90&catid=156
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6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

6.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ  
 

 

ΘΑΛΑΣΣΑ 

Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα, παρατηρείται αισθητή 

βελτίωση της ποιότητας του Κόλπου Ελευσίνας (κυρίως των υδάτων και λιγότερο των 

ιζημάτων του βυθού). Αυτό ήταν και το γενικό συμπέρασμα από τις εργασίες του 

διεθνούς συνεδρίου που έγινε στην Ελευσίνα το 2015 για τον Κόλπο Ελευσίνας.  

Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες η βελτίωση θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. 

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή Ελευσίνας (και 

γενικότερα στο Θριάσιο Πεδίο) έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δεν υφίσταται πρόβλημα 

διοξειδίου του θείου και οξειδίων αζώτου, με συγκεντρώσεις χαμηλές και χωρίς 

υπερβάσεις ορίων. Το ίδιο συμβαίνει και με το βενζόλιο και τον μόλυβδο, που 

παρουσιάζουν συγκεντρώσεις πολύ χαμηλότερες από τα σχετικά όρια. Πρόβλημα 

εξακολουθεί να υπάρχει για τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον, που παρουσιάζουν 

αρκετές υπερβάσεις των σχετικών ορίων. Να σημειωθεί όμως ότι οι ρύποι αυτοί 

αποτελούν πρόβλημα (λιγότερο ή περισσότερο) και για όλη την Αττική.     

 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας 
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ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας , Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

ΤΜΗΜΑ Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας 

 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ω Ν   

Μ Ε Τ Ρ Η Σ Ε Ω Ν  Α Τ Μ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ  Ρ Υ Π Α Ν Σ Η Σ   

Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 1 7  

 

Ο  δημοτικός σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης βρίσκεται  στο Parking Ο.Σ.Ε. (πλησίον 

του Δημαρχείου). 

 Έγιναν μετρήσεις διοξειδίου του θείου (SO2), οξειδίων του αζώτου (NOx=NO+NO2) , όζοντος 

(O3), υδρογονανθράκων (THC=CH4+NMHC ), αιωρουμένων σωματιδίων (PM10 και PM2,5) και 

ανηγμένων ενώσεων θείου (TRS-δύσοσμες ενώσεις, όπως υδρόθειο, μερκαπτάνες, κ.λ.π.).  

 

Συνοπτικά στοιχεία 

Από τα δεδομένα όλου του έτους προκύπτει ότι:  

• Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου (SO2) ήταν χαμηλές, στα επίπεδα του 2016 και 
χωρίς υπέρβαση ορίου. 

• Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του αζώτου (NO2) ήταν χαμηλές, αυξημένες σε σχέση με το 
2016, χωρίς υπέρβαση ορίου. 

• Οι συγκεντρώσεις του όζοντος (Ο3) ήταν μέτριες, αυξημένες σε σχέση με το 2016, με 9 
υπερβάσεις του ορίου των 180μg/m3 (1h) και 42 υπερβάσεις του ορίου των 120μg/m3 (8h). 

• Οι συγκεντρώσεις των ολικών υδρογονανθράκων (THC) και των  μη μεθανιούχων 
υδρογονανθράκων (NMHC)  ήταν μέτριες  και στα επίπεδα του 2016.  

• Οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων PM10 ήταν μέτριες,  χαμηλότερες από αυτές 
του 2016, με 8 υπερβάσεις του ορίου των 50μg/m3 (24h). Από τη νομοθεσία επιτρέπονται 
μέχρι 35 υπερβάσεις του σχετικού ορίου. Η μέση ετήσια τιμή ήταν χαμηλότερη από το  σχετικό 
όριο.  

• Οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων PM2,5 ήταν μέτριες. Η μέση ετήσια τιμή ήταν 
χαμηλότερη από το  σχετικό όριο.  

• Οι συγκεντρώσεις των δύσοσμων ενώσεων θείου (TRS) ήταν χαμηλές και στα επίπεδα του 
2016. 

 

Διακύμανση ρύπων  
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Ημερήσια διακύμανση 

SO2   Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο χρονικό διάστημα 11-15 

ΝΟ2  Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στα χρονικά διαστήματα 7-10 και 

20-23 . 

Ο3  Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο χρονικό διάστημα 14-17. 

PM10       Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στα χρονικά διαστήματα 8-11 και 

20-23. 

PM2,5       Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στα χρονικά διαστήματα 8-11 και 

20-24. 

NMHC Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στα χρονικά διαστήματα 8-10 και 

20-24. 

TRS  Δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση των συγκεντρώσεων μεταξύ των ωρών του 

24/ωρου. 

 

Εβδομαδιαία διακύμανση 

SO2   Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Τρίτη και Τετάρτη και οι 

μικρότερες Παρασκευή. 

ΝΟ2  Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Σάββατο και οι μικρότερες 

Δευτέρα. 

Ο3  Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Δευτέρα και Κυριακή και οι 

μικρότερες Σάββατο. 

PM10  Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Δευτέρα και οι μικρότερες 

Παρασκευή. 

PM2,5       Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Δευτέρα και οι μικρότερες 

Παρασκευή. 

NMHC Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Σάββατο και οι μικρότερες 

Δευτέρα. 

TRS  Δεν παρατηρείται διαφοροποίηση συγκεντρώσεων μεταξύ των ημερών της 

εβδομάδας. 
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Διακύμανση σε σχέση με τους μήνες του χρόνου 

SO2  Η μεγαλύτερη μηνιαία, η μεγαλύτερη 24/ωρη και η μεγαλύτερη ωριαία 

συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον Απρίλιο. 

ΝΟ2 Η μεγαλύτερη μηνιαία και η μεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον 

Νοέμβριο, ενώ η μεγαλύτερη 24/ωρη τον Σεπτέμβριο. 

Ο3 Η μεγαλύτερη μηνιαία και η μεγαλύτερη 24/ωρη συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον 

Αύγουστο, ενώ η μεγαλύτερη ωριαία  συγκέντρωση εμφανίστηκε τον Ιούλιο. 

PM10  Η μεγαλύτερη μηνιαία εμφανίστηκε τον Φεβρουάριο, η μεγαλύτερη 24/ωρη τον 

Ιούλιο και η μεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση τον Απρίλιο. 

PM2,5  Η μεγαλύτερη μηνιαία και η μεγαλύτερη 24/ωρη συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον 

Φεβρουάριο, ενώ η μεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση εμφανίστηκε τον Μάρτιο. 

NMHC Η μεγαλύτερη μηνιαία συγκέντρωση εμφανίστηκε τον Νοέμβριο, ενώ η 

μεγαλύτερη 24/ωρη και η μεγαλύτερη ωριαία συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον 

Απρίλιο. 

TRS  Η μεγαλύτερη μηνιαία συγκέντρωση εμφανίστηκε τον Νοέμβριο, η μεγαλύτερη 

24/ωρη τον Απρίλιο και η μεγαλύτερη ωριαία τον Σεπτέμβριο. 

 

Διακύμανση σε σχέση με τη διεύθυνση ανέμου 

SO2   Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με  ΝΝΔ. 

ΝΟ2  Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με  Α άνεμο. 

Ο3  Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν  με ΝΔ και Ν άνεμο. 

PM10         Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με  Α άνεμο. 

PM2,5         Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με  ΒΑ και ΑΒΑ άνεμο. 

NMHC Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με Α άνεμο 

TRS  Δεν παρατηρείται διαφοροποίηση συγκεντρώσεων για τις διάφορες διευθύνσεις. 
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Χαρακτηρισμός επιπέδων ατμοσφαιρικής ρύπανσης το 2018   

Ο χαρακτηρισμός των επιπέδων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης γίνεται με βάση τις τιμές του 

επόμενου πίνακα. Οι τιμές αυτές έχουν καθοριστεί άτυπα από τη Δ/νση Ε.Α.Ρ.Θ. του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας. [Προσωπικά διαφωνούμε  για τα όρια των κλάσεων του διοξειδίου 

του θείου (SO2): θεωρούμε σωστότερο αντί της τιμής 200 να χρησιμοποιηθεί η τιμή 125 μg/m3, που 

είναι το όριο (24/ωρη βάση) που προβλέπει η οδηγία 99/30 Ε.Ε. Έτσι αντί της τιμής 200 θα 

χρησιμοποιήσουμε την τιμή 125 μg/m3, δηλαδή θέτουμε αυστηρότερο κριτήριο για τον 

χαρακτηρισμό της ρύπανσης από SO2 ως χαμηλής]. 
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Τιμές χαρακτηρισμού των επιπέδων  ατμοσφαιρικής ρύπανσης (Υ.Π.Ε.Ν.) 

Χαρακτηρισμός  

ρύπανσης 

SO2 

(24h τιμές 

σε μg/m3) 

NO2 

(1h τιμές 

σε μg/m3) 

O3 

(1h τιμές 

σε μg/m3) 

PM10 

(24h τιμές 

σε μg/m3) 

Χαμηλή C≤125 C≤200 C≤180 C≤50 

Μέτρια 125<C≤250 200<C≤350 180<C≤250 50<C≤70 

Υψηλή 250<C≤300 350<C≤500 250<C≤360 70<C≤100 

Πολύ υψηλή C>300 C>500 C>360 C>100 

 

Στους επόμενους πίνακες φαίνεται για κάθε ρύπο ο αριθμός των ημερών, κατά τις οποίες η 
ρύπανση ήταν χαμηλή, μέτρια, υψηλή ή πολύ υψηλή (σε παρένθεση το % ποσοστό). 

 

Διοξείδιο του θείου 

Αριθμός ημερών με ρύπανση : 

Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 

348 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Διοξείδιο του αζώτου 

Αριθμός ημερών με ρύπανση : 

Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 

355 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 
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Όζον 

Αριθμός ημερών με ρύπανση : 

6.1.1 Χαμηλή 
Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 

 361(98,9) 4(1,1) 0 (0,0) 0 (0,0) 

 

Αιωρούμενα σωματίδια (PM10) 

Αριθμός ημερών με ρύπανση : 

Χαμηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή 

350 (97,8) 8 (2,2) 0(0,0) 0 (0,0) 

 

 
Ανηγμένες ενώσεις θείου – TRS (δύσοσμες ενώσεις, όπως υδρόθειο, μερκαπτάνες, κ.λ.π.) 
Για τις ενώσεις αυτές δεν έχουν θεσπιστεί όρια. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να ανιχνεύσουν το 

υδρόθειο από την οσμή του ακόμα και σε συγκέντρωση 0,5ppb. To 50% των ανθρώπων ανιχνεύουν 

το υδρόθειο από την οσμή του σε συγκέντρωση πάνω από 8ppb, ενώ πάνω από το 90% των 

ανθρώπων ανιχνεύουν  το υδρόθειο σε συγκέντρωση 50ppb. 

Η μέση ετήσια τιμή των TRS για το 2017 ήταν 2,3ppb και η μέγιστη 10/λεπτη 13,4ppb. 

Από τις 49.995 10/λεπτες τιμές μόνο οι 6 (δηλαδή το 0,1‰) ήταν μεγαλύτερες από 8ppb.  

 
 

Ελευσίνα  …/../2019 

 

Ο προϊστάμενος του τμήματος 

 

Δρ. Αναστάσιος  Χρηστίδης 
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Περιβαλλοντικές Δράσεις Δήμου Ελευσίνας 

 

       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ,  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, Τ.Κ. 19200 

Πληρ.: Δρ. Αν. Χρηστίδης 

Τηλ.:2105537248 

Fax:2105537269 

e-mail:grper@elefsina.gr  

Ελευσίνα  20/12/2016 

           Αρ.πρωτ.: οίκ.  

       ΠΡΟΣ: 11ο, 2ο, 7ο & 8ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας  

       ΚΟΙΝ.:  

 

  ΘΕΜΑ: Εκδήλωση Luna Park Ανακύκλωσης για δημοτικά σχολεία  

  ΣΧΕΤ.:  

 

Ο Δήμος μας, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

(Ε.Ε.Α.Α.), εφαρμόζει πρόγραμμα πρότυπης ανακύκλωσης με σκοπό την αύξηση της 

ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στην Ελευσίνα και Μαγούλα και τη 

μείωση της ποσότητας του υπολείμματος στον μπλε κάδο. Η επιτυχία του προγράμματος θα 

έχει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 
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Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα 

ανακύκλωσης πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στους μικρούς μαθητές. 

 

Στα πλαίσια του προγράμματος της πρότυπης ανακύκλωσης η Ε.Ε.Α.Α. σε συνεργασία με 

τον Δήμο Ελευσίνας διοργανώνει, μεταξύ άλλων, εκδήλωση Luna Park ανακύκλωσης , η οποία 

απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία και περιλαμβάνει διάφορα ευχάριστα παιχνίδια . Σκοπός της 

δράσης είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ιδέα της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ μέσα από το 

παιχνίδι, να εκπαιδευτούν για το ποια υλικά ανακυκλώνονται και να παροτρύνουν τους 

μεγαλύτερους για ενεργό και συνειδητή συμμετοχή με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της 

ζωής όλων μας. 

 

Η συγκεκριμένη δράση του Luna Park προγραμματίζεται να γίνει την Παρασκευή 

27/1/2017 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 7ου Δημ. Σχολείου (Θεοτοκοπούλου 56) 

από ώρα 09:00 π.μ. μέχρι 13:00 περίπου. Οι μαθητές θα προσέρχονται κατά σχολείο και η 

εκδήλωση θα διαρκεί περίπου μία (1) ώρα για το κάθε σχολείο.  

 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε (με e-mail ή Fax) μέχρι την Παρασκευή 23/12/2016 

για τη συμμετοχή του σχολείου σας. 

 

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ   ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καθαριότητας, Ανακύκλωσης,  
Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
Τμήμα Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης  
και Πολιτικής Προστασίας 
Χατζηδάκη 41 & Δήμητρος, Τ.Κ. 19200 
Πληρ.: Δρ. Αν. Χρηστίδης 
Τηλ.:2105537248 
Fax:2105537269 
e-mail:grper@elefsina.gr  

 

       ΠΡΟΣ: Δημοτικά Σχολεία Μαγούλας (1ο, 2ο & 3ο) 
       ΚΟΙΝ.:  

 
  ΘΕΜΑ: Εκδήλωση Luna Park Ανακύκλωσης για δημοτικά σχολεία  

  ΣΧΕΤ.:  

 
Ο Δήμος μας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 

(Ε.Ε.Α.Α.) εφαρμόζει πρόγραμμα πρότυπης ανακύκλωσης με σκοπό την αύξηση της 
ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στην Ελευσίνα και Μαγούλα και την 
μείωση της ποσότητας του υπολείμματος στον μπλε κάδο. Η επιτυχία του προγράμματος 
θα έχει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 

 
Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για θέματα 

ανακύκλωσης πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στους μικρούς μαθητές. 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος της πρότυπης ανακύκλωσης η Ε.Ε.Α.Α. σε συνεργασία 

με τον Δήμο Ελευσίνας διοργανώνει, μεταξύ άλλων, εκδήλωση Luna Park ανακύκλωσης , η 
οποία απευθύνεται σε δημοτικά σχολεία και περιλαμβάνει διάφορα ευχάριστα παιχνίδια. 
Σκοπός της δράσης είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με την ιδέα της Ανακύκλωσης μέσα 
από το παιχνίδι, να εκπαιδευτούν για το ποια υλικά ανακυκλώνονται και να παροτρύνουν 
τους μεγαλύτερους για ενεργό και συνειδητή συμμετοχή με στόχο την αναβάθμιση της 
ποιότητας της ζωής όλων μας. 

 
Η συγκεκριμένη δράση του Luna Park προγραμματίζεται να γίνει την Πέμπτη 

11/4/2019 στο πάρκο Μαγούλας/θεατράκι (Ηρώων Πολυτεχνείου) ή σε περίπτωση 
δυσμενών καιρικών συνθηκών στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Μαγούλας από ώρα 09:30 π.μ. μέχρι 13:00 περίπου. Οι μαθητές θα προσέρχονται 
σε ομάδες των 100 περίπου και η εκδήλωση θα διαρκεί μία (1) ώρα για την κάθε ομάδα.  

 
Παρακαλούμε να ενημερώσετε την υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 3/4/2019 για τη 

συμμετοχή του σχολείου σας. 
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 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ -ΣΑΒΒΑΤΟ 5-12-2015  

 

Το Σάββατο 5-12-2015 και από ώρα 11:00 μέχρι 16:00 στην πλατεία Ηρώων συνεχίζονται από 

την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας οι 

ενημερωτικές δράσεις ανακύκλωσης με σύνθημα : 

"Ελάτε να μάθουμε όλοι πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι ανακυκλωτές" . 

Όσοι συμμετάσχουν θα κερδίσουν μικρά συμβολικά δώρα και λάβουν μέρος στην κλήρωση δύο 

ποδηλάτων. 
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Περιγραφή Δημοτικού Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 

Ελευσίνας 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΚΔΑΥ) 
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

 
Το Κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) του Δήμου Ελευσίνας λειτουργεί από 
το 2005 και είναι ΜΟΝΑΔΙΚΟ σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.  
Διαθέτει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και άδεια λειτουργίας. 
 
Στο ΚΔΑΥ οδηγούνται τα ογκώδη οικιακά απόβλητα (π.χ. παλιά έπιπλα, στρώματα, 
κλαδιά, κλπ), τα οποία αποθέτουν οι κάτοικοι σε 100 περίπου μεταλλικούς κάδους (Skipper) 
των 7 κ.μ. εγκατεστημένους στην Ελευσίνα και στη Μαγούλα. 
  
Πολλές φορές, τα ογκώδη απόβλητα είναι αναμεμειγμένα με μπάζα (κακή πρακτική). Στους 
δημότες δίνεται η δυνατότητα να μεταφέρουν οι ίδιοι μικροποσότητες μπάζων στο ΚΔΑΥ ή 
για μεγαλύτερες ποσότητες μπορεί ο Δήμος να μεταφέρει (έναντι χρέωσης) τα μπάζα στο 
ΚΔΑΥ. Επίσης, στο ΚΔΑΥ γίνεται προσωρινή αποθήκευση μεταχειρισμένων ελαστικών, 
άχρηστων ηλεκτρικών - ηλεκτρονικών συσκευών καθώς και λυχνιών. Ουσιαστικά, το ΚΔΑΥ 
είναι ένα "πράσινο σημείο". 
 
Από το περιεχόμενο των skipper γίνεται στο ΚΔΑΥ διαλογή των διαφόρων ανακυκλώσιμων 
υλικών (όπως χαρτόνι, μέταλλα, πλαστικό, γυαλί, ξυλεία, ελαστικά αυτοκινήτων, ηλεκτρικές 
και ηλεκτρονικές συσκευές, κλπ), τα οποία συγκεντρώνονται σε κατάλληλα containers και 
στη συνέχεια παραδίδονται σε αδειοδοτημένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης 
αποβλήτων.  
Το υπόλοιπο (μη ανακυκλώσιμο) περιεχόμενο των Skipper τεμαχίζεται σε κατάλληλο 
τεμαχιστή. (Shredder) και στη συνέχεια κοσκινίζεται. Από το κοσκίνισμα προκύπτει ένα 
λεπτόκοκκο κλάσμα, το οποίο αποτελείται κυρίως από χώμα (μπάζα) και άλλο κλάσμα 
χονδρόκοκκο, αποτελούμενο από τα υπόλοιπα τεμαχισμένα υλικά. Το πρώτο κλάσμα 
διατίθεται σε αδειοδοτημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης με πολύ μικρή χρέωση (σε 
σχέση με τη χρέωση στον ΧΥΤΑ) ή χωρίς χρέωση στον ΧΥΤΑ ως υλικό επικάλυψης και το 
δεύτερο κλάσμα (με μειωμένο όγκο άρα και λιγότερα δρομολόγια) οδηγείται για τελική 
διάθεση (ταφή) στον ΧΥΤΑ.  
Μπάζα μη αναμεμειγμένα με άλλα υλικά παραδίδονται, επίσης, σε αδειοδοτημένο σύστημα 
εναλλακτικής διαχείρισης (με μικρή και πάλι χρέωση). 
Επίσης ένα σημαντικό ποσοστό επιλεγμένων μπάζων διατίθεται στον ΧΥΤΑ Φυλής για 
επικάλυψη. 
 
Τα πράσινα απόβλητα (κλαδέματα) διατίθενται χωρίς χρέωση στο ΕΜΑΚ Λιοσίων για 
κομποστοποίηση. 
Η ξυλεία τεμαχίζεται και διατίθεται στην τσιμεντοβιομηχανία ως εναλλακτικό καύσιμο (ο 
δήμος εισπράττει 15€/τόνο τεμαχισμένης ξυλείας από την POLYECO).  
 
Η λύση του δημοτικού ΚΔΑΥ έχει για τον Δήμο και τους κατοίκους περιβαλλοντικό 
και οικονομικό όφελος. 
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Στο δημοτικό ΚΔΑΥ ο δήμος διαχειρίζεται 5-6 χιλ. τόνους αποβλήτων ετησίως (άνω του 
1/3 του συνόλου των στερεών αποβλήτων του δήμου). 
 

Τα ποσοστά ανακύκλωσης/αξιοποίησης υλικών στο δημοτικό ΚΔΑΥ ήταν 23% το 2013, 49% 

το 2014, 72% το 2015, 81% το 2016 και 78 το 2017. Ο στόχος για το 2020 είναι 95%! 

 

Να σημειωθεί τέλος ότι το 2015 το δημοτικό ΚΔΑΥ έλαβε ΧΡΥΣΟ ΒΡΑΒΕΙΟ. 

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στα πλαίσια της διοργάνωσης WASTE & RECYCLING AWARDS 

2015 σε επιχειρήσεις (ιδιωτικές ή δημόσιες), Δημόσιους Οργανισμούς και ΟΤΑ, που έχουν 

εφαρμόσει επιτυχημένες πρακτικές για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων.  

Επίσης το δημοτικό ΚΔΑΥ έλαβε βραβείο από τον θεσμό Bravo Sustainability Awards 

(κατηγορία περιβάλλον). Ο Θεσμός Bravo Sustainability Awards της πρωτοβουλίας 

SUSTAINABLEGREECE2020 υλοποιείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό QualityNet 

Foundation. 
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6.2 Ερωτηματολόγιο 



Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας Φάση Α 

Β.1 Παραδοτέο  

 

 

 

66 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 
2019 

Εργαστήριο Οικονομικής Περιβάλλοντος 

και Αειφόρου Ανάπτυξης 
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6.2.1 ΕΞΥΠΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (SMART ECONOMY) 

 

Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και ένα νέο κύμα καινοτομικής επιχειρηματικότητας. 

Το κύμα αυτό προέρχεται από νέους ανθρώπους με ταλέντα και δεξιότητες που 

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, από επιχειρήσεις που μετασχηματίζουν το 

επιχειρηματικό τους μοντέλο, καθώς και από νέους επιστήμονες που μετατρέπουν τις 

ιδέες τους σε εμπορεύσιμη υπηρεσία ή προϊόν μέσω του αντίστοιχου Business Plan και 

ξεκινούν τη δική τους επιχείρηση με διεθνή ορίζοντα. Για όλους αυτούς, η Ελευσίνα 

μπορεί να γίνει ένα πρότυπο κέντρο ανάπτυξης καινοτομικών προϊόντων επικοινωνίας, 

εφαρμογών και υπηρεσιών. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό παίζουν τα θετικά χαρακτηριστικά 

του ευρύτερου περιβάλλοντος και οι παρεμβάσεις που ευνοούν τη δημιουργία 

οικοσυστημάτων καινοτομίας στην καρδιά της πόλης, απ’ όπου μπορεί να εξαπλωθεί ένα 

δημιουργικό κύμα επανεκκίνησης της  οικονομικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την 

τεχνογνωσία, την εμπειρία, τη διάθεση, το χρόνο και την φυσική παρουσία των 

επιχειρηματιών, ερευνητών, ακαδημαϊκών και κάθε δημιουργικής και δραστήριας ομάδας 

νέων. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι δράσεις αυτές ικανοποιούν μια διεθνώς αναγνωρισμένη 

διαδικασία ,την «τετραπλή έλικα» δηλ. την συνεργασία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων, των Επιχειρήσεων και των Πολιτών. 

Οι υποκατηγορίες της έξυπνης οικονομίας εντοπίζονται στα παρακάτω: 

6.2.1.1 Πνεύμα Καινοτομίας (Innovative Spirit) 

a) Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει θεσπίσει πολιτικές για την προώθηση 

επιχειρηματικών, θεσμικών και / ή κυβερνητικών καινοτομιών; 

Εάν ναι, ποια είναι η κατάσταση αυτών των πολιτικών; (τσέκαρε 

ένα) 

 

☐ Καμία πολιτική 

☐ Μόνο διοικητική καθοδήγηση 

☐ Στο πλαίσιο συζήτησης / επανεξέτασης από το Δημοτικό 

Συμβούλιο 

☐ Εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο 

☐ Δημοσιευμένη ως έγγραφο δημόσιας πολιτικής 

 

b) Αν ναι, παρέχετε το σημαντικότερο παράδειγμα καινοτομίας που 

παράγεται από μια συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων, της 

κυβέρνησης και των θεσμών του δήμου. Η καινοτομία μπορεί να 
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δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις, να υποστηρίξει την ανάπτυξη 

υφιστάμενων επιχειρήσεων, να αντιμετωπίσει κοινωνικές 

προκλήσεις ή προκλήσεις υποδομής και / ή να βελτιώσει την 

ποιότητα ζωής του δήμου. Παρακαλείστε να συμπεριλάβετε: 

• Ονομάστε την οργάνωση ή το έργο που προκύπτει από τη συνεργασία. 

• Αναφέρετε το έτος κατά το οποίο ξεκίνησε. 

• Προσδιορίστε τους οργανισμούς-εταίρους που συμμετέχουν στη 

συνεργασία. 

• Περιγράψτε την καινοτομία που προκύπτει από τη συνεργασία. 

• Προσδιορίστε τις πηγές χρηματοδότησης του έργου. 

• Περιγράψτε τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. 

 

(Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα hackathons, Entrepreneurship εκπαίδευση 

και mentoring, incubator για start-up εταιρείες, angel investments, Venture 

capital investment, maker space, επιδείξεις τεχνολογίας για τοπικές 

επιχειρήσεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής 

επιτάχυνσης και υποστήριξης, κ.α.). 
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c) Ο αριθμός των καταχωρημένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των 

οποίων οι εφευρέτες δήλωσαν στην αίτηση για δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας τον τόπο κατοικίας στην πόλη της Ελευσίνας.  

☐ Αριθμός αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας: ________ 

 

6.2.1.2 Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship) 

a) Ποια από τα παρακάτω προγράμματα επιχειρηματικότητας είναι 

διαθέσιμα στον Δήμο σας; 

☐ Hackathons, mashups, apps contests and related innovation events 

☐ Entrepreneurship training and mentoring 

☐ Business incubator for start-ups 

☐ Business accelerator for young companies 

☐ Technology district or technology pilot program (e.g., autonomous 

vehicles, IoT, big data) 

☐ Matchmaking between new and established businesses 

☐ Angel investment 

☐ Financing from the public sector or institutions (local, county, 

state, national) 

☐ Venture capital investment 

☐ Technology demonstration site for local businesses 

☐ Maker space 

☐      Άλλο: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

b) Για κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα 

επιχειρηματικότητας που είναι Διαθέσιμα στο Δήμο σας 

συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία: 
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c) Ποιο είναι το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων ως προς ο 

συνολικό αριθμό των εργαζομένων στην πόλη; 

☐ Αυτοαπασχολούμενοι:  ______________ 

☐ Εργαζόμενοι:    ______________ 

☐ Ποσοστό:    ______________ 

 

d) Ποιο είναι το μερίδιο των νεοεμφανιζόμενων επιχειρήσεων στο 

σύνολο των εταιρειών στην πόλη; 

☐ Νεοεμφανιζόμενες:   ______________ 

☐ Εταιρείες:    ______________ 

☐ Ποσοστό:    ______________ 

 

6.2.1.3 Οικονομική Εικόνα και Εμπορικά Σήματα (economic image and 

trademarks) 

a) Ποιος είναι ο αριθμός των αναγνωρισμένων διεθνών εμπορικών 

σημάτων για εταιρείες με έδρα στην πόλη; 

☐ Εμπορικά Σήματα:   ______________ 

6.2.1.4 Παραγωγικότητα (Productivity) 

a) Ποια είναι η αναλογία μεταξύ της προστιθέμενης αξίας και του 

αριθμού των εργαζομένων σε όλες τις εταιρείες με έδρα στην 

πόλη; 

☐ Παραγωγικότητα εργασίας:   ______________ 

 

b) Το μερίδιο των μισθωτών εργαζομένων με μερική απασχόληση 

και του συνολικού αριθμού των εργαζομένων σε όλες τις 

εταιρείες που εδρεύουν στην πόλη. (Ποσοστό απασχόλησης με 

μερική απασχόληση) 

☐ Ημιαπασχολούμενοι:    ______________ 

☐ Συνολικός Αριθμός εγαζομένων:  ______________ 
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6.2.1.5 Ευελιξία της αγοράς εργασίας (Flexibility of labor market) 

a) Το ποσοστό των ανέργων στην πόλη στο σύνολο του πληθυσμού 

σύμφωνα με την απογραφή του 2011.  

☐ Ποσοστό ανεργίας:    ______________ 

 

b) Ο λόγος του αριθμού των απασχολουμένων και του αριθμού των 

ανέργων στην πόλη. 

☐ Ένταση απασχόλησης:   ______________ 

6.2.1.6 Διεθνής ενσωμάτωση (International embeddedness) 

a) Ποιος είναι ο αριθμός των εταιρειών που εδρεύουν στην πόλη και 

είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.  

☐ Αριθμός Εταιρειών:    ______________  

 

b) Ποια είναι τα μερίδια των εσόδων από τις εξαγωγές στα συνολικά 

έσοδα όλων των εταιρειών που εδρεύουν στην πόλη; 

☐ Έσοδα:     ______________ 

 

c) Ποια είναι η ένταση ξένου κεφαλαίου στην πόλη; (Οι δείκτες των 

εσόδων των επιχειρήσεων με μερίδιο ξένου κεφαλαίου που 

υπερβαίνουν το 49% των συνολικών εσόδων όλων των εταιρειών 

που εδρεύουν στην πόλη.) 

☐ Ένταση ξένου κεφαλαίου:   ______________ 
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6.2.2 ΕΞΥΠΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ( SMART MOBILITY) 

Ο σχεδιασμός δράσεων που υποστηρίζουν την έννοια της βιώσιμης κινητικότητας 

(sustainable mobility) αποτελεί τη βάση για τη στρατηγική διαμόρφωσης της 

μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον της Ελευσίνας. Η στρατηγική στον τομέα της 

κινητικότητας απαρτίζεται από 9 επιμέρους ενότητες (ακολουθώντας το πρότυπο της 

στρατηγικής ΒΑΚ) οι οποίες είναι οι εξής: Πεζή Μετακίνηση, Ποδήλατο, Συλλογικές 

Μετακινήσεις (ΜΜΜ & ΕΙΧ), Διαχείριση κυκλοφορίας και ιδιωτικό αυτοκίνητο, 

διαχείριση ταχύτητας και οδική ασφάλεια, Καινοτόμοι τρόποι μετακίνησης & 

Κοινόχρηστη πόλη, Ηλεκτροκίνηση- Καθαρά οχήματα,  Διαχείριση τροφοδοσίας καθώς 

και Εκπαίδευση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση. 

Οι υποκατηγορίες της έξυπνης κινητικότητας εντοπίζονται στα παρακάτω: 

6.2.3 Τοπική Προσβασιμότητα (Local Accessibility) 

a) Ποιο είναι η αναλογία του δικτύου δημόσιων συγκοινωνιών ανά 

κάτοικο στον Δήμο σας; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

b) Περιγράψτε το σημαντικότερο έργο που ξεκίνησε στον Δήμο σας, 

το οποίο προωθεί την έξυπνη μετακίνηση στο Δήμο σας. 

(Ενδεικτικά παραδείγματα είναι τα ηλεκτρικά ποδήλατα ή πατίνια, τα δίκτυα 

μεταφοράς με βελτιωμένα ενσωματωμένα συστήματα παρακολούθησης κι 

ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, οι ηλεκτρικοί σταθμοί φόρτισης, έξυπνη 

στάθμευση, no driver bus, ποδηλατόδρομοι, πιλοτικά προγράμματα για 

αυτόνομα οχήματα, Σύστημα παρακολούθησης λειτουργίας φωτεινών 

σηματοδοτών της πόλης όπου από ένα σημείο ελέγχου (controller) των 

κόμβων τοποθετείται ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ο οποίος ελέγχει αδιάκοπα τη 

λειτουργία του κόμβου, αναφέρει την πιθανή βλάβη, ενημερώνει για τη 

δυσλειτουργία λαμπτήρων σηματοδοτών ανά κατεύθυνση και σήμανση 

(κόκκινο – πορτοκαλί – πράσινο) και ενημερώνει online το κέντρο ελέγχου ή 

αποστέλλει sms στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο, κ.α.) 
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6.2.3.1 Διεθνής Προσβασιμότητα (Inter-national Accessibility) 

 

6.2.3.2 Διαθεσιμότητα δομής πληροφορικής (Availability of IT 

structure) 

Η ευρυζωνικότητα είναι η νέα βασική υπηρεσία, τόσο ζωτικής σημασίας όσο οι καλές 

οδικές αρτηρίες, το καθαρό νερό και η αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια. Οι ευφυείς 

κοινότητες εκφράζουν ένα ισχυρό όραμα για το ευρυζωνικό τους μέλλον, αναπτύσσουν 

στρατηγικές για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και υιοθέτησης και μπορούν να 

κατασκευάσουν δικές τους υποδομές. 

a) Ποια από τα παρακάτω ευρυζωνικά δίκτυα είναι διαθέσιμα στον 

Δήμο σας και πόσοι φορείς εκμετάλλευσης δικτύου υπάρχουν σε 

κάθε κατηγορία; (Σημαντικό: η ερώτηση αυτή απαιτεί τον αριθμό 

των φορέων των φυσικών δικτύων - τηλεφωνικές εταιρείες, 

φορείς εκμετάλλευσης καλωδιακής τηλεόρασης, φορείς 

εκμετάλλευσης δικτύων οπτικών ινών κ.λπ. - όχι τον αριθμό των 

καναλιών ή των παρόχων υπηρεσιών Ίντερνετ που παρέχουν 

υπηρεσίες μέσω του φυσικού δικτύου.)  

 

DSL    Αριθμός Παρόχων:  ____   

Fiber optics Αριθμός Παρόχων:  ____      

Cable modem Αριθμός Παρόχων: ____ 

Wireless ISP Αριθμός Παρόχων:  ____  

 

b) Αναφέρετε τη διαθεσιμότητα και την υιοθέτηση ευρυζωνικών 

συνδέσεων από τους κατοίκους και τους οργανισμούς. Η 

διαθεσιμότητα σημαίνει την δυνατότητα συνδρομής στην 

υπηρεσία ως ποσοστό των συνολικών χώρων, ενώ η υιοθεσία 

σημαίνει πραγματικές συνδρομές στην υπηρεσία ως ποσοστό του 

συνόλου των χώρων. Το ποσοστό διαθεσιμότητας πρέπει να είναι 

υψηλότερο από το ποσοστό υιοθεσίας. Σημείωση: εάν δεν 

υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε επίπεδο δήμου, παρακαλείσθε 

να αναφέρετε δεδομένα σε επίπεδο Περιφέρειας. 

 

 

Διαθεσιμότητα Υιοθεσία 
 

Εγκαταστάσεις:   _____ % _____ % ☐ Δεδομένα Δήμου 

☐ Δεδομένα Περιφέρειας  
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c) Εάν η τοπική αυτοδιοίκηση έχει δεσμευτεί ως ηγέτης ή 

συνεργάτης στην ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου, επιλέξτε τα 

πλαίσια που περιγράφουν καλύτερα τη δομή και την κατάσταση 

του δικτύου σας. 

☐ Δίκτυο μόνο για κυβερνητική και εκπαιδευτική χρήση (μη δημόσιο) 

☐ Σκούρες ίνες, ασύρματοι πύργοι ή αγωγούς για μίσθωση σε 

τηλεοράσεις, ISPs και επιχειρηματικούς / μη κερδοσκοπικούς χρήστες. 

☐ Ανοικτό δίκτυο πρόσβασης στο οποίο η κυβέρνηση ή ο εταίρος 

παρέχει υπηρεσίες στρώματος μεταφορών για τηλέφωνα, ISPs και 

επιχειρηματικούς / μη κερδοσκοπικούς χρήστες. 

☐ Ανταγωνιστικός τοπικός μεταφορέας που προσφέρει υπηρεσίες στο 

κοινό. 

 

d) Τι παροχές και υπηρεσίες προσφέρει η κοινότητά σας σε πολίτες 

που δεν έχουν τη δική τους πρόσβαση στο διαδίκτυο; (επιλέξτε 

όλα όσα ισχύουν): 

☐ Δωρεάν σημεία Wi-Fi 

☐ Δωρεάν πρόσβαση σε υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο (για 

παράδειγμα, στη δημοτική βιβλιοθήκη) 

☐ Δωρεάν ad hoc τεχνική υποστήριξη για τους χρήστες 

☐ Δωρεάν ή χαμηλού κόστους για τους χρήστες επίσημα μαθήματα 

σε ψηφιακές δεξιότητες  

☐ Τεχνολογικές εκθέσεις, διαγωνισμοί ή παρόμοια γεγονότα 

☐ Επικοινωνία και κατάρτιση σε περισσότερες από μία γλώσσες 

☐ Πρόγραμμα δωρεάς ή επιδότησης υπολογιστών για νοικοκυριά 

χωρίς υπολογιστή 

☐ Επιδοτήσεις ή προγράμματα έκπτωσης για ευρυζωνική πρόσβαση 

☐ Άλλο: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 
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e) Πόσα νοικοκυριά στον Δήμο σας έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

f) Πόσα νοικοκυριά στον Δήμο σας έχουν πρόσβαση σε ευρυζωνικό 

δίκτυο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

g) Περιγράψτε το σημαντικότερο έργο που ξεκίνησε στον Δήμο σας, 

το οποίο προωθεί μεγαλύτερη ευρυζωνική κάλυψη, υψηλότερες 

ευρυζωνικές ταχύτητες ή μεγαλύτερη υιοθέτηση ευρυζωνικών 

συνδέσεων από πολίτες ή επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς. 

Σημείωση: ορισμένοι δήμοι εξυπηρετούνται καλά από 

εμπορικούς μεταφορείς και δεν επενδύουν σε προγράμματα για 

να προωθήσουν την ανάπτυξη ευρυζωνικών συνδέσεων. Για κάθε 

έργο: 

• Εξηγήστε ποιο τμήμα του πληθυσμού στοχεύει: π.χ. αγροτικές περιοχές 

με χαμηλό εισόδημα. 

• Αναφέρετε το έτος κατά το οποίο ξεκίνησε. 

• Εκτιμήστε το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που αντιπροσωπεύει 

αυτό το τμήμα. 

• Εξηγήστε το πρόβλημα που το έργο επιδιώκει να λύσει και γιατί αυτό το 

πρόβλημα είναι σημαντικό. 

• Προσδιορίστε τις πηγές χρηματοδότησης του έργου. 

• Περιγράψτε το έργο. 

• Περιγράψτε τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. 
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(Ενδεικτικά παραδείγματα είναι το δίκτυο fiber στην πόλη, ασύρματο δίκτυο 

WIFI στον Δήμο,  η πλατφόρμα έξυπνης πόλης  όπου πρόκειται για ένα 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα του 

Internet of Things (IoT) και διαχειρίζεται τις επιμέρους εφαρμογές εποπτείας 

και ενημέρωσης, τροφοδοτώντας ταυτόχρονα τρίτα συστήματα, μέσα από 

ανοιχτά πρωτόκολλα διασύνδεσης (APIs). Η πλατφόρμα συγκεντρώνει, 

αποθηκεύει, κανονικοποιεί και οπτικοποιεί τα δεδομένα που παράγονται από 

τις παραπάνω υποδομές και εφαρμογές και τα διαθέτει προς ανάλυση σε 

όποιους ενδιαφέρονται να τα αξιοποιήσουν προς όφελος των πολιτών και των 

επιχειρήσεων της πόλης,   κ.α.). 
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Όνομα Έργου 
      

Έτος που ξεκίνησε 
      

% του πληθυσμού 

 

Συνεργάτες 

      

Πρόβλημα που λύνει 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 

Περιγραφή 

      

 

  

Αποτελέσματα μέχρι 

σήμερα 
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6.2.3.3 Βιωσιμότητα του συστήματος μεταφορών (Sustainability of the 

transport system) 

a) Ποιο είναι το μερίδιο πράσινης κινητικότητας (μεμονωμένη 

κίνηση χωρίς μηχανοκίνητα οχήματα); 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

b) Πόσα αυτοκινητιστικά ατυχήματα γίνονται ανά έτος και πόσα από 

αυτά είναι θανατηφόρα; 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

c) Χρήση «οικονομικών» αυτοκινήτων 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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6.2.4 ΕΞΥΠΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (SMART ENVIRONMENT) 

Τα έργα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας βελτιώνουν την τοπική ποιότητα ζωής, από το 

καθαρότερο αέρα και το νερό έως τη βελτίωση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και τη 

μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Οι δήμοι που χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους για τη 

δημιουργία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών είναι επίσης πιο αποτελεσματικές και 

παραγωγικές, πράγμα που είναι το κλειδί για τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

τους. Οι δήμοι που καθιστούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα έναν κοινό στόχο, 

συνήθως εμπλέκουν οργανισμούς, ομάδες κοινότητας και γειτονιές στην υπεράσπιση 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων αειφορίας. Αυτά συμβάλλουν στην υπερηφάνεια των 

πολιτών, στην τοπική ταυτότητα και στους κοινούς στόχους. 

Οι υποκατηγορίες του έξυπνου περιβάλλοντος εντοπίζονται στα παρακάτω: 

6.2.4.1 Περιβαλλοντικές Συνθήκες (Environmental Conditions) 

a) Παρακολουθεί η τοπική αυτοδιοίκηση τα ακόλουθα μέτρα 

βιωσιμότητας, που βασίζονται είτε στη δική της έρευνα είτε στην 

αναφορά από άλλους οργανισμούς; (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) 

 

Τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου του Δήμου; (όχι κρατική 

παρακολούθηση, επαρχιακή ή εθνική) 

☐        Ναι      ☐   Όχι 

 

Χρήση οικιακού και εμπορικού εσωτερικού νερού; 

☐ Ναι ☐   Όχι 

 

Ποσοστό των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται, 

λιπασματοποιούνται ή αποτεφρώνονται αντί της υγειονομικής ταφής; 

☐ Ναι ☐   Όχι  

 

Ανακύκλωση: ___%  Λιπασματοποίηση:___%  Αποτέφρωση: 

___% 

 

Μετακινήσεις στο δήμο που πραγματοποιούνται χωρίς αυτοκίνητο; 

☐ Ναι ☐   Όχι 
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b) Πόσα κιλά απορριμμάτων υπήρχαν στον Δήμο τα ακόλουθα 

χρόνια: 

2015:__________   2016:__________ 

2017:__________   2018:__________ 

c) Ποιο από τα παρακάτω υπάρχει στον Δήμο: 

☐   Κάδοι Απορριμάτων 

☐   Κάδοι Ανακύκλωσης 

☐   Γωνιές Ανακύκλωσης 

☐   Κάδοι Συλλογής Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρικών Συσκευών 

☐   Κάδοι Συλλογής Μαγειρικών Λαδιών 

☐   Κάδοι Συλλογής Μπαταριών 

☐   Κάδοι Οργανικών Οικιακών Απορριμμάτων 

 

d) Διαθέτει ο Δήμος κινητά Πράσινα Σημεία; (είναι αυτοκινούμενα 

ή ρυμουλκούμενα οχήματα, με κάδους ή container χωριστών 

ρευμάτων, που σταθμεύουν προσωρινά σε κοινόχρηστους 

χώρους) 

☐ Ναι ☐   Όχι 

 

e) Περιγράψτε το πιο σημαντικό πρόγραμμα ή σχέδιο βιωσιμότητας 

που αφορά: 

✓ Αειφόρο Διαχείριση Πόρων 

✓ Διαχείριση Ενέργειας 

✓ Οικολογική Συνείδηση 

Και εμπλέκεται στον Δήμο σας. Παρακαλούμε: 

•  Ονομάστε το πρόγραμμα ή το έργο. 

• Αναφέρετε το έτος κατά το οποίο ξεκίνησε. 
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• Εξηγήστε το πρόβλημα που το έργο επιδιώκει να λύσει και γιατί αυτό το 

πρόβλημα είναι σημαντικό. 

• Προσδιορίστε τις πηγές χρηματοδότησης του έργου. 

• Περιγράψτε το έργο δίνοντας έμφαση στις προσπάθειες συμμετοχής της 

κοινότητας στην κατανόηση του προβλήματος, δημιουργώντας λύσεις 

και συμβάλλοντας στην υλοποίησή τους. 

• Περιγράψτε τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. 

(Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η παρακολούθηση των εκπομπών των αερίων 

του θερμοκηπίου του Δήμου, το ποσοστό των αστικών αποβλήτων που 

ανακυκλώνονται, λιπασματοποιούνται ή αποτεφρώνονται αντί της 

υγειονομικής ταφής, την παρακολούθηση της μόλυνσης της ατμόσφαιρας 

μέσω της καταγραφής των ρύπων, την ανακύκλωση, τη μείωση της 

καταναλισκόμενης ενέργειας, τη χρήση ΑΠΕ για παραγωγή ενέργειας, έξυπνη 

αποκομιδή απορριμμάτων, έξυπνη άρδευση,  Σύστημα Έξυπνου Φωτισμού, 

μέσω του οποίου γίνεται διαχείριση του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και 

επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας έναντι των συμβατικών φωτιστικών 

συστημάτων, ενεργειακή καταγραφή και αξιολόγηση Δημοτικών κτηρίων, 

ενεργειακή απόδοση δημοσίων κτηρίων, η προστασία και η αύξηση του 

Αστικού Πρασίνου κ.α.) 
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6.2.4.2 Ποιότητα Αέρα (Μόλυνση) (Air Quality – No pollution) 

a) Παρακολουθεί η τοπική αυτοδιοίκηση τους ρύπους της 

ατμόσφαιρας του Δήμου; (όχι κρατική παρακολούθηση, 

επαρχιακή ή εθνική) 

☐ Ναι ☐   Όχι 

6.2.4.3 Οικολογική συνείδηση (Ecological Awareness) 

a) Πως προωθεί ο Δήμος σας την οικολογική συνείδηση; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________ 

 

6.2.4.4 Αειφόρος διαχείριση πόρων (Sustainable Resource 

Management) 

a) Έχει γίνει αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων 

κτηρίων της πόλης; 

☐ Ναι ☐   Όχι 
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6.2.5 ΕΞΥΠΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (SMART PEOPLE) 

Το εργατικό δυναμικό της γνώσης είναι ένα εργατικό δυναμικό που δημιουργεί 

οικονομική αξία μέσω των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητάς του να 

χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις πληροφορίες. Οι ευφυείς κοινότητες επιδεικνύουν την 

αποφασιστικότητα και την ικανότητα να αναπτύξουν ένα ανθρώπινο δυναμικό ικανό να 

εκτελεί εργασίες γνώσης από το εργοστάσιο μέχρι το ερευνητικό εργαστήριο και από το 

εργοτάξιο έως το τηλεφωνικό κέντρο ή την εταιρική έδρα. Από το δημοτικό σχολείο 

μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο εργατικό δυναμικό, δημιουργούν κλίμα 

ευκαιριών που προετοιμάζουν τους πολίτες για απασχόληση ή επιχειρηματικές ευκαιρίες 

στην τοπική ή περιφερειακή οικονομία. 

Οι ενεργές ομάδες των πολιτών είναι ουσιαστικός παράγοντας οργάνωσης και 

διαχείρισης των οραμάτων και των δράσεων των κατοίκων.  Έχουν και οι ίδιες κάτι να 

προτείνουν και χρειάζονται έναν τρόπο ενεργής συμμετοχής.  Η Τοπική αυτοδιοίκηση 

πρέπει να τους δώσει την δυνατότητα της συμμετοχής στο σχεδιασμό και στον έλεγχο της 

υλοποίησης. 

Θέλουμε οι ενεργές ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται γύρω από λύσεις και 

δράσεις της γειτονιάς, της πόλης ή του χωριού τους, που θέλουν να πάνε πέρα από τη 

διαμαρτυρία προτείνοντας δημιουργικές ιδέες βελτίωσης της ποιότητας ζωής να γίνουν 

οργανικό στοιχείο ενός συμμετοχικού οικοσυστήματος συμβολής στην βελτίωση του 

αστικού και του περιαστικού περιβάλλοντος.  Κάθε μεγάλη πολιτική για την Ελευσίνα οι 

πολίτες θα συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.  Θα 

επιδιώξουμε μια αμφίπλευρη σχέση σεβασμού και αυτονομίας με ρόλους διακριτούς 

μεταξύ των ενεργών ομάδων πολιτών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Οι υποκατηγορίες των έξυπνων ανθρώπων εντοπίζονται στα παρακάτω: 

6.2.5.1 Επίπεδο Εξειδίκευσης (Level of qualification) 

a) Υπάρχουν στον Δήμο σας: 

Ερευνητικά Κέντρα: ☐ Ναι ☐   Όχι 

Αν Ναι, ποια: _____________________________________________ 

Πανεπιστήμια: ☐ Ναι ☐   Όχι 

Αν Ναι, ποια: _____________________________________________ 

 

b) Ελέγξτε τα κουτιά που περιγράφουν προγράμματα στον δήμο σας, 

προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ δευτεροβάθμιων, τεχνικών / 

δημοτικών και προπτυχιακών / μεταπτυχιακών φορέων και 

τοπικών εργοδοτών. (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) 
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☐ Προγράμματα μελέτης/εργασίας που παρέχονται ως μέρος του 

προγράμματος σπουδών από τα σχολεία σε συνεργασία με τους 

εργοδότες. 

☐ Θερινά και μεταπτυχιακά προγράμματα πρακτικής άσκησης που 

παρέχονται σε συνεργασία μεταξύ σχολείων και εργοδοτών. 

☐ Τυποποιημένα προγράμματα μαθητείας. 

☐ Τυπική ομάδα εργασίας εκπαιδευτικού-εργοδότη, εταιρική σχέση 

ή ινστιτούτο που στοχεύει σε θέματα απασχόλησης. 

☐ Εκδηλώσεις καριέρας και open house events. 

☐ Προσαρμοσμένα προγράμματα κατάρτισης δεξιοτήτων που 

αναπτύσσονται για τους τοπικούς εργοδότες από τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. 

c) ☐ Άλλο:   

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________ 

 

 

6.2.5.2 Δια Βίου Μάθηση (Lifelong learning) 

a) Ποιο είναι το ποσοστό δανεισμού βιβλίων ανά κάτοικο από τη 

δημοτική βιβλιοθήκη; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

b) Διοργανώνει ο Δήμος μαθήματα ξένων γλωσσών για τους 

δημότες;  

☐ Ναι ☐   Όχι 

Αν ναι ποια είναι η συμμετοχή σε αυτά; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

6.2.5.3 Εθνική Πλειονοψηφία (Ethnic plurality) 

a) Ποιο είναι το ποσοστό των αλλοδαπών στον Δήμο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

b) Ποιο είναι το ποσοστό των υπηκόων που γεννήθηκαν στο 

εξωτερικό; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

6.2.5.4 Ανοικτό Πνεύμα (Open - mindness) 

a) Ποια είναι η συμμετοχή των   ψηφοφόρων στις Ευρωπαϊκές 

εκλογές; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

b) Ποια είναι η συμμετοχή σε εθελοντική εργασία; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________
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6.2.6 ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ (SMART LIVING) 

Ο τομέας της έξυπνης διαβίωσης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων μίας πόλης αποτελεί καθοριστικό τομέα της έξυπνης πόλης. Η Έξυπνη 

διαβίωση περιλαμβάνει πτυχές της ποιότητα ζωής, όπως ο πολιτισμός, η υγεία και 

πρόνοια, η ασφάλεια, ο τουρισμός, η στέγαση κ.α. Στόχος των διαδικασιών που 

πραγματοποιούνται στο πλαίσιο αυτής είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη, η 

βέλτιστη αξιοποίηση κοινωνικών  και πολιτιστικών υποδομών και πλήθος άλλων που σε 

περιπτώσεις επικαλύπτονται με άλλες παραμέτρους τις έξυπνης πόλης. Η επίτευξη των 

παραπάνω στόχων υλοποιείται μέσα από την εστίαση στους τρεις κύριους τομείς της 

έξυπνης διαβίωσης, σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα: 

Α) πολιτισμός και ποιότητα ζωής, 

Β) ασφάλεια, 

Γ) υγεία, πρόνοια. 

 

Ενίσχυση καινοτόμων μεθόδων και προώθηση του πολιτιστικού και τουριστικού 

προϊόντος του Δήμου. 

Δράσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα όσον αφορά την δυνατότητα 

σχεδιασμού νέων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των κατοίκων και  

επισκεπτών ακόμα και πριν την άφιξη αλλά και κατά την επίσκεψή τους στην Ελευσίνα. 

Η ταυτόχρονη προώθηση του τοπικού πολιτιστικού αποθέματος  και καινοτόμων 

δράσεων θα συμβάλει καθοριστικά στην δημιουργία ολοκληρωμένων πολιτικών 

προώθησης και αξιοποίησης της πολιτισμική κληρονομιάς. Προσπάθεια ανάπτυξης, 

ανάδειξης και διάχυσης καινοτομιών, για την  διασύνδεση του τοπικού πολιτιστικού και 

τουριστικού προϊόντος  με τεχνολογίες που συνδέονται με ευφυή περιβάλλοντα και 

ευφυείς πόλεις. 

Δράσεις στον τομέα αυτό θα διευκολύνουν την δημιουργία καθολικών εμπειριών μέσω 

ΤΠΕ διασυνδέοντας τεχνολογίες αιχμής με έξυπνες υποδομές και εφαρμογές. Με αυτόν 

τον τρόπο μπορεί να καταστεί δυνατή η πανταχού παρούσα πληροφόρηση μέσω 

εναλλακτικών καναλιών και μέσων. Δράσεις ανάπτυξης και επέκτασης υποδομών 

ευφυών πόλεων μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στις παρεχόμενες πολιτιστικές και 

τουριστικές υπηρεσίες. 

Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων και διαδικασιών, για την 

υποστήριξη  ειδικών μορφών τουρισμού (κρουαζιέρα, θρησκευτικός, καταδυτικός και 

θαλάσσιος , τουρισμός υπαίθρου). 

Οι υποκατηγορίες της έξυπνης διαβίωσης εντοπίζονται: 
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6.2.6.1 Πολιτιστικές Εγκαταστάσεις (Cultural Facilities) 

a) Ποιο είναι το ποσοστό παρακολούθησης  προβολών σινεμά ανά 

κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

b) Ποιο είναι το ποσοστό επισκέψεων σε μουσεία ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

c) Ποιο είναι το ποσοστό παρακολούθησης θεατρικών παραστάσεων 

ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

d) Ποιο είναι το ποσοστό παρακολούθησης μουσικών παραστάσεων 

ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

e) Ποιο είναι το ποσοστό παρακολούθησης εικαστικών δρώμενων 

ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

6.2.6.2 Συνθήκες Υγείας (Health Conditions) 

Στον τομέα της πρόνοιας οι νέες τεχνολογίες θα στοχεύσουν στη βέλτιστη διαχείριση 

παραδοσιακών και σύγχρονων ζητημάτων (π.χ. φτωχοποίηση, εντατικοποίηση κρίσης, 

πρόσβαση στο αγαθό της υγείας κ.λπ.) που αφορούν την υγεία των κατοίκων. 

a) Τι δομές Υγείας υπάρχουν στον Δήμο; 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________ 

b) Ποιος είναι ο αριθμός των νοσοκομειακών κλινών ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

c) Ποιος είναι ο αριθμός των γιατρών ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

6.2.6.3 Ατομική Ασφάλεια (Individual Security) 

Ο τομέας της ασφάλειας και πολιτικής προστασίας , στο πλαίσιο της έξυπνης πόλης,  

επικεντρώνει τις δράσεις του στην διασφάλιση της ζωής της πόλης σε περιπτώσεις 

εκτάκτου ανάγκης σε συνεργασία με τους βασικούς εμπλεκόμενους φορείς της πόλης 

όπως αστυνομία, πυροσβεστική μονάδες υγείας κτλ. 

a) Ποιο είναι το ποσοστό εγκληματικότητας στο Δήμο σας; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

6.2.6.4 Ποιότητα Στέγασης (Housing Quality) 

a) Ποιος είναι ο μέσος όρος διαβίωσης ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 
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1.1.1. Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις (Education Facilities) 

a) Ποιο είναι το ποσοστό των μαθητών ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

b) Πόσοι Δημόσιοι Παιδικοί Σταθμοί, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολεία έχει ο Δήμος; 

Παιδικοί Σταθμοί:   __________ 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:   __________ 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:  __________ 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

 

c) Ελέγξτε τα κουτάκια που δείχνουν τις προσφορές τεχνολογίας 

των δημόσιων σχολείων (στοιχειώδους έως δευτεροβάθμιας) 

στον Δήμο σας. (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) 

☐ Ενσωμάτωση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των 

επικοινωνιών - π.χ. έξυπνοι πίνακες, φορητοί υπολογιστές, tablet, 

ψηφιακά εγχειρίδια, διαδικτυακές διασκέψεις, κοινωνικά μέσα στην 

εκπαίδευση στην τάξη. 

☐ Διαδραστική διαδικτυακή πύλη για φοιτητές, καθηγητές και γονείς. 

☐ One to One φορητό υπολογιστή ή συσκευή χειρός. 

☐ Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

☐ Ειδικές τάξεις στον προγραμματισμό, τη ρομποτική, τα ψηφιακά 

μέσα και συναφή θέματα 



Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας Φάση Α 

Β.1 Παραδοτέο  

 

 

 

95 

☐Άλλο: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Πόσο διαδεδομένες είναι αυτές οι τεχνολογικές προσφορές στα 

δημόσια σχολεία; (τσέκαρε ένα) 

 

☐ Πιλοτικό Πρόγραμμα/τα. 

☐ Σε επιλεγμένα σχολεία. 

☐ Χρησιμοποιείται σε όλα τα σχολεία. 

☐ Πλήρως αναπτυγμένο σε όλα τα σχολεία. 

 

d) Περιγράψτε τα σημαντικότερα έργα που ξεκίνησε ο Δήμος σας 

για να βελτιώσετε την πρόσβαση στην εκπαίδευση, να βοηθήσετε 

τους μαθητές να κάνουν τη μετάβαση στην απασχόληση ή να 

βοηθήσουν τους μαθητές και τους πολίτες να αποκτήσουν 

δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να βρουν υψηλής ποιότητας 

απασχόληση. 

• Εξηγήστε ποιο τμήμα του πληθυσμού στοχεύει: π.χ. μαθητές. 

• Αναφέρετε το έτος κατά το οποίο ξεκίνησε. 

• Εκτιμήστε το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που αντιπροσωπεύει 

αυτό το τμήμα. 

• Εξηγήστε το πρόβλημα που το έργο επιδιώκει να λύσει και γιατί αυτό το 

πρόβλημα είναι σημαντικό. 

• Προσδιορίστε τις πηγές χρηματοδότησης του έργου. 

• Περιγράψτε το έργο. 

• Περιγράψτε τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα. 
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(Ενδεικτικά παραδείγματα που αφορούν το κεφάλαιο αυτό είναι κέντρα διά 

βίου μάθησης, προγράμματα εκπαίδευσης τρίτης ηλικίας, δράσεις κατάρτισης 

για την μείωση του ψηφιακού χάσματος, εκδηλώσεις καριέρας, open house 

events, διαδραστική διαδικτυακή πύλη για μαθητές, φοιτητές, καθηγητές και 

γονείς, one to one φορητός υπολογιστής, προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, Ειδικές τάξεις στον προγραμματισμό, τη ρομποτική, τα ψηφιακά 

μέσα και συναφή θέματα, Ενσωμάτωση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 

των επικοινωνιών - π.χ. έξυπνοι πίνακες, φορητοί υπολογιστές, tablet, 

ψηφιακά εγχειρίδια, διαδικτυακές διασκέψεις, κοινωνικά μέσα στην 

εκπαίδευση στην τάξη.  κ.α.) 
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Όνομα Έργου 
      

Έτος που ξεκίνησε 
      

% του πληθυσμού 

 

Συνεργάτες 

      

Πρόβλημα που λύνει 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 

Περιγραφή 

      

 

  

Αποτελέσματα μέχρι 

σήμερα 
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6.2.6.5 Τουρισμός (Touristic Attractiveness) 

a) Ποια είναι η σημασία του Δήμου ως τουριστική τοποθεσία 

(διανυκτερεύσεις, αξιοθέατα); 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________ 

 

b) Ποιο είναι το ποσοστό των διανυκτερεύσεων ανά κάτοικο; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

6.2.6.6 Οικονομική Ευημερία (Economic Welfare) 

a) Τι ποσοστό των κατοίκων του Δήμου ζει σε όρια κάτω της 

φτώχιας; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________ 

b) Τι ποσοστό των κατοίκων είναι: 

Απασχολούμενοι:  __________ 

Ζητάει Εργασία:   __________ 

Μαθητές / Φοιτητές:  __________ 

Συνταξιούχοι:   __________ 

Λοιπά:    __________
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6.2.7 ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (SMART GOVERNANCE) 

Η Διακυβέρνηση ως άξονας της έξυπνης πόλης είναι κεντρικής σημασίας επειδή εδώ 

υλοποιείται η επαφή του πολίτη με την Τοπική αρχή για την εξυπηρέτηση του αλλά και 

την συμμετοχή του στη ζωή της πόλης. 

Οι υποκατηγορίες της έξυπνης διακυβέρνησης εντοπίζονται: 

6.2.7.1 Συμμετοχή στα κοινά (Participation in Public Life) 

a) Με ποιον τρόπο επιδιώκει η τοπική αυτοδιοίκηση να εκπαιδεύσει 

και να εμπλέξει τους πολίτες και τους ηγέτες στην οικοδόμηση 

ενός καλύτερου μέλλοντος για τον Δήμο; (επιλέξτε όλα όσα 

ισχύουν) 

 

☐ Έρευνες πολιτών για θέματα πολιτών, σχεδιασμού και συναφή 

θέματα. 

☐ Ανοικτές κυβερνητικές συναντήσεις για θέματα πολιτικής, 

προγραμματισμού και συναφή θέματα. 

☐ Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσω email (newsletter) ή / και 

πρόσβασης σε μέσα ροής (streaming media). 

☐ Ηλεκτρονική αλληλεπίδραση μέσω κοινωνικών μέσων 

(Facebook, Twitter, LinkedIn κ.λπ.) ή / και εξειδικευμένων συστημάτων 

συνεργασίας. 

☐ Ανάπτυξη και δημοσίευση επίσημων στρατηγικών ή κεφαλαίων 

μέσω συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων-πολιτών. 

☐ Δημιουργία ομάδας εργασίας κυβέρνησης-πολίτη-οργανισμού, 

υπεύθυνη για τον μελλοντικό σχεδιασμό και υλοποίηση. 

☐ Πρόοδος στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα 

αποτελέσματα επίσημων στρατηγικών. 

☐ Άλλο: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 
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b) Ποιο είναι το ποσοστό των αντιπροσώπων της πόλης ανά 

κάτοικο; 

Κάτοικοι:     __________ 

Δημοτικοί Σύμβουλοι:   __________ 

Ποσοστό:    __________ 

   Γυναίκες Δημοτικοί Σύμβουλοι:  __________ 

6.2.7.2 Δημόσιες και Κοινωνικές Υπηρεσίες(Public and Social Services) 

a) Ποιο είναι το ποσοστό των παιδιών στην ημερήσια φροντίδα; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

b) Διαθέτει ο Δήμος σας κάποιο πρόγραμμα για ηλικιωμένους και 

άτομα με αναπηρίες που δεν διαθέτουν υποστηρικτικό 

οικογενειακό περιβάλλον; 

☐ Ναι ☐   Όχι 

 

Αν ναι, παρακαλώ περιγράψτε τα σημαντικότερα έργα που ξεκίνησε ο 

Δήμος: 
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Όνομα Έργου 
      

Έτος που ξεκίνησε 
      

% του πληθυσμού 

 

Συνεργάτες 

      

Πρόβλημα που λύνει 

 

Πηγές Χρηματοδότησης 

 

Περιγραφή 

      

 

  

Αποτελέσματα μέχρι 

σήμερα 
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c) Διαθέτει ο Δήμος σας κάποιο online σύστημα πληρωμών τελών 

Δήμου και λοιπών οφειλών; 

☐ Ναι ☐   Όχι 

Αν ναι παρακαλώ περιγράψτε: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

6.2.7.3 Διαφανής Διακυβέρνηση (Transparent Governance) 

a) Έχει site ο Δήμος; 

☐ Ναι ☐   Όχι 

 

b) Πώς γνωστοποιείτε την οικονομική και κοινοτική ανάπτυξη στο 

κοινό που ενδιαφέρεται; (επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) 

☐ Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου ενός ιστότοπου 

και ε κπομπής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email 

broadcasting). 

☐ Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn, Intstagram, etc.). 

☐ Εκτύπωση ή / και ψηφιακή διαφήμιση και άλλες δημοσιεύσεις. 

☐ Δημόσιες σχέσεις. 

☐ Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και συμβάσεις βιομηχανιών-

στόχων. 

☐ Συμμετοχή σε κρατικά, επαρχιακά, εθνικά ή πολυεθνικά 

αναπτυξιακά προγράμματα. 

☐ Εμπορικές αποστολές σε άλλες πόλεις και χώρες. 

☐ Άλλο: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________________________ 

 



Προγραμματική Σύμβαση ΕΜΠ – Δήμος Ελευσίνας Φάση Α 

Β.1 Παραδοτέο  

 

 

 

103 

 

6.2.8 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ 

Περιφέρεια: 

Πληθυσμός: 

Έκταση: 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αρμόδιου Εκπροσώπου του Δήμου 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:       

ΤΙΤΛΟΣ:        

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ:        

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:                Fax:        

Email:        
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