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ΡΟΛΟΓΟΣ ΔΘΜΑΩΟΥ 

Υολφ ορκά, κατά τθ γνϊμθ μου, κεςμοκετικθκε με τον Ξϊδικα Διμων και 

Ξοινοτιτων (ΞΔΞ), Ρ. 3463/2006 (ΦΕΞ 114/2006 τ.Αϋ) θ ςφνταξθ των Επιχειρθςιακϊν 

Υρογραμμάτων (Ε.Υ.) των Διμων. Δυςτυχϊσ, όμωσ, οι πρόνοιεσ των νομοκετικϊν 

ρυκμίςεων δεν ζλαβαν υπόψθ τουσ τισ δυνατότθτεσ & τισ εμπειρίεσ των ΣΨΑ να τα 

αξιοποιιςουν ωσ εργαλεία τουσ και να τα εντάξουν ςτθν προςπάκεια τουσ για τθν ενίςχυςθ 

και τθν υποςτιριξθ των αναπτυξιακϊν τουσ πολιτικϊν και του Δθμοκρατικοφ 

Υρογραμματιςμοφ.  

Πάλλον, ο κεςμόσ, ειςιχκθ, ωσ μζςο ελζγχου τθσ διαχείριςθσ των ΣΨΑ. 

Θ κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ πρζπει να βαςίηεται ςτον 

κακοριςμό των ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΣΨΑ, ςτθν επιλογι των ςτόχων και των 

προτεραιοτιτων. Αςφαλϊσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ του όποιου επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ, είναι θ αποςαφινιςθ των οικονομικϊν πόρων που διακζτει ο Διμοσ, ωσ 

βάςθ υλοποίθςθσ. 

Θ κακι οικονομικι ςυγκυρία που βιϊνουμε ωσ χϊρα ζχει επθρεάςει αρνθτικά 

ολόκλθρθ τθν κοινωνία και αςφαλϊσ τον Διμο μασ, ωσ οργανιςμό, ο οποίοσ ζχει ςτερθκεί 

κεςμοκετθμζνων πόρων και ζχει απολζςει ςθμαντικό μζροσ των ίδιων πόρων τουσ. Θ 

αποτελεςματικι και αποδοτικι αξιοποίθςθ αυτϊν των περιοριςμζνων τοπικϊν πόρων, 

απαιτεί και προχποκζτει από τθν πλευρά του Διμου τον ορκό προςδιοριςμό των 

ςτρατθγικϊν επιλογϊν, τθν αξιολόγθςθ και διάγνωςθ τθσ κοινωνικισ και οικονομικϊν 

κατάςταςθσ ςτθν περιοχι του Διμου, τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ ςτο εςωτερικό του 

κακϊσ και τθσ κατάςταςθσ του ευρφτερου περιβάλλοντοσ (περιφερειακό, εκνικό και 

ευρωπαϊκό). 

Χκοπόσ και επιδίωξθ μασ είναι να προκφψει από το ςτρατθγικό ςχζδιο, ζνα ζγκυρο 

πρόγραμμα δράςθσ του Διμου. Σ προγραμματικόσ ρόλοσ του Διμου κα επιτευχκεί μόνο αν 

δθμιουργθκοφν ςτο εςωτερικό του Διμου, δομζσ προγραμματιςμοφ ουςιαςτικζσ, που κα 

ςτελεχϊνονται από κατάλλθλα καταρτιςμζνο προςωπικό, ςε μόνιμθ βάςθ. 

Επιδιϊκουμε και ςτοχεφουμε το Ε.Υ. να αποτελζςει εργαλείο ςφγχρονθσ διοίκθςθσ 

των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, εργαλείο βελτίωςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτουσ 

δθμότεσ και παράλλθλα μζςο για να ενιςχυκεί ο κοινωνικόσ ζλεγχοσ, αφοφ ςυμβάλλει ςτθ 

δθμοςιοποίθςθ των ςτόχων τθσ δθμοτικισ αρχισ και παρζχει δυνατότθτεσ αξιολόγθςθσ. 

Ψο Ε.Υ. κα βοθκιςει να γίνουν ουςιαςτικζσ και αποτελεςματικζσ παρεμβάςεισ και ο 

ςχεδιαςμόσ του Διμου να ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. Αυτό κα 

επιτευχκεί και κα υποςτθριχκεί με τθν κακιζρωςθ διαδικαςιϊν ςυμμετοχισ, 
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παρακολοφκθςθσ, αξιολόγθςθσ του Ε.Υ. από τθν τοπικι κοινωνία ςε ςυνεργαςία με τον 

Διμο. Ζτςι, το Ε.Υ. κα αποκτιςει ουςιαςτικι υπόςταςθ και νόθμα και δεν κα εξελιχκεί ςε 

μια ακόμθ τυπικι γραφειοκρατικι υποχρζωςθ του Διμου. 

Θ 1θ Ενότθτα του Ε.Υ. (υφιςτάμενθ κατάςταςθ – Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ) 

ολοκλθρϊκθκε μετά από πολφ κόπο & προςπάκεια και κάτω από αντίξοεσ ςυνκικεσ και ς 

αυτό βοικθςαν τα μζλθ τθσ Διεπιςτθμονικισ Σμάδασ Ζργου, το Γραφείο Υρογραμματιςμοφ 

του Διμου και οι Ειδικοί Χφμβουλοι του Δθμάρχου, ςτουσ οποίουσ εκφράηω τισ ευχαριςτίεσ 

μου.  

 

Γοφρνεσ 14/10/2011 

Ο Διμαρχοσ 

 

Ηαχαρίασ Εμμ. Δοξαςτάκθσ 
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ΕΛΣΑΓΫΓΘ 

Α. Κεςμικό πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ (γενικό και ειδικό) 

 

Θ ςυγκυρία τθσ νομοκζτθςθσ του ςφγχρονου πλαιςίου για τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν 

αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ, μζςα από το Ρ 3852/10, αλλά και θ αδιαμφιςβιτθτα αρνθτικι 

δθμοςιονομικι κατάςταςθ του κράτουσ, παρά τισ δυςκολίεσ, μποροφν να δθμιουργιςουν 

ςυνκικεσ αυςτθροποίθςθσ και προτυποποίθςθσ του αναπτυξιακοφ προγραμματιςμοφ τθσ 

χϊρασ ςε όλα τα επίπεδα. Θ ζλλειψθ πόρων, θ προγραμματικι ανεπάρκεια ςτθν τοπικι 

κλίμακα και θ απουςία ουςιαςτικοφ ελζγχου των δαπανϊν ζχουν δθμιουργιςει ζνα άκρωσ 

αρνθτικό περιβάλλον για τθ ςφγχρονθ τοπικι αυτοδιοίκθςθ, που καλείται τϊρα να ςθκϊςει 

το μεγάλο βάροσ τθσ μεταρρφκμιςθσ, αλλά και τθσ επανεκκίνθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 

προωκϊντασ βιϊςιμεσ τοπικζσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ.  

 

Ψα Επιχειρθςιακά Υρογράμματα των Διμων, δφναται να παίξουν ζνα ρόλο ιδιαίτερα 

ςθμαντικό ςτθν προςπάκεια των ΣΨΑ να ιεραρχιςουν τισ ανάγκεσ του, να αξιολογιςουν τθ 

δράςθ τουσ και να επιτφχουν τθν ωρίμανςθ διαδικαςιϊν και ζργων για τθν περιοχι 

αναφοράσ του. Αυτό κα ςυμβεί μονάχα όταν από κοινοφ, οι δθμοτικζσ αρχζσ, οι υπθρεςίεσ 

και τα νομικά πρόςωπα του Διμου, αλλά και οι πολίτεσ αποφαςίςουν να ςυμμετάςχουν 

ςτθ ςφνταξθ και  υιοκζτθςθ ενόσ εργαλείου «μποφςουλα» που χαράςςει ςτρατθγικι και 

μεκοδεφει τθν υλοποίθςθ ζργων και παρεμβάςεων με προκακοριςμζνο ορίηοντα. 

 

Πε βάςθ τον Ξϊδικα Διμων & Ξοινοτιτων (ΞΔ&Ξ, Ρ. 3463/2006 - ΦΕΞ 114 - 08.06.2006)  

προβλζπεται θ υποχρεωτικι εκπόνθςθ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων - Χχεδίων (Επ.Υ) για 

ΣΨΑ με πλθκυςμό πάνω από 10.000 κατοίκουσ και προαιρετικι για τουσ υπόλοιπουσ, με 

βάςθ και προδιαγραφζσ που εκπόνθςε το ΥΡΕΣΔΔΑ ςε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΨΑΑ. Υαρά τθν 

υποχρεωτικι εκπόνθςθ δεν υφίςταται καμία δζςμευςθ για τθν χρθματοδότθςθ των 

δράςεων που περιγράφουν, από κανζνα από τα διακζςιμα χρθματοδοτικά μζςα είτε 

εκνικισ, είτε ευρωπαϊκισ προζλευςθσ. Κεματικά κινοφνται ςτθν τεκμθρίωςθ δράςεων που 

κα κλθκεί να υλοποιιςει ζνασ ΣΨΑ ςτουσ τομείσ τθσ αρμοδιότθτάσ του, αλλά και ςτθν 

περιγραφι δράςεων που εκτιμάται ότι είναι ςκόπιμεσ να υλοποιθκοφν από άλλουσ φορείσ 

που ζχουν ωσ χϊρο δράςθσ τα όρια του κάκε ΣΨΑ. Θ προβλεπόμενθ διάρκεια υλοποίθςισ 

τουσ είναι με βάςθ τον Ξϊδικα θ διάρκεια μιασ δθμαρχιακισ κθτείασ.  
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Χτο Ρ 3852/2010, επιχειρείται θ μετεξζλιξθ του κεςμοφ του Ε.Υ. των ΣΨΑ και αναφζρεται 

ρθτά θ υποχρζωςθ όλων των Διμων (325) ςτθν εκπόνθςθ Υενταετοφσ Επιχειρθςιακοφ 

Χχεδίου και των αντιςτοίχων Ετθςίων Χχεδίων Δράςθσ αυτοφ. Ωςτόςο, θ εμπειρία από τθν 

πρϊτθ εφαρμογι του κεςμοφ, όπωσ αυτόσ περιγραφόταν ςτον ΞΔΞ - αλλά και ςτισ 

μετζπειτα κανονιςτικζσ αποφάςεισ επί του περιεχομζνου που εξζδωςε το ΩΥΕΧ - 

παρατθρικθκε θ απαξίωςθ του ρόλου του και θ μικρι προςτικζμενθ αξία του ωσ εργαλείο 

ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ τθσ ανάπτυξθσ των τοπικϊν κοινωνιϊν των υπό μελζτθ 

περιοχϊν. Ξφρια χαρακτθριςτικά αυτισ τθσ ανεπιτυχοφσ εφαρμογισ του κεςμοφ, 

αποτζλεςε μεταξφ άλλων θ ζλλειψθ δεςμευτικότθτασ υλοποίθςθσ από τθ μια, αλλά και τθσ 

μθ εξαςφάλιςθσ των πόρων που περιγραφόταν ςε αυτό. Θ εμπειρία τθσ εφαρμογισ του 

κεςμοφ κατζδειξε, επίςθσ,  τθν απαξίωςθ του ωσ βαςικό εργαλείο ςχεδιαςμοφ, λόγω τθσ 

υπερ-ρφκμιςθσ των προδιαγραφϊν εκπόνθςθσ, δθμιουργϊντασ ςυγχφςεισ και κάνοντασ το 

Χχζδιο τελικά δυςνόθτο από τισ υπθρεςίεσ του ΣΨΑ, ακυρϊνοντασ ζτςι τον χαρακτιρα του 

«ΕΓΧΕΛΦΛΔΛΣΩ» ςχεδιαςμοφ που το πνεφμα του νομοκζτθ του 3463/06, ικελε να προςδϊςει 

ςτα ΕΥ των ΣΨΑ. Ψθν τρζχουςα περίοδο, το ΩΥΕΧ εξζδωςε το 89/2011 ΥΔ που τροποποιεί το 

αντίςτοιχο 185/2007 ΥΔ που αφορά ςτισ προδιαγραφζσ των ΕΥ με βάςθ τον ΞΔΞ (3463/06) 

και προςδιορίηονται νζεσ προδιαγραφζσ εκπόνθςθσ, προςαρμοςμζνεσ ςτα νζα δεδομζνα 

του Ξαλλικράτθ. Σ Σδθγόσ εκπόνθςθσ από τθν ΕΕΨΑΑ δεν αποτελεί νομικι δζςμευςθ επί 

των αναφερομζνων ςε αυτιν, παρά μόνον οι διατάξεισ του ΥΔ με τισ προδιαγραφζσ και τισ 

διαδικαςίεσ που ζχει εκδϊςει το ΩΥΕΧ (Διεφκυνςθ αναπτυξιακϊν προγραμμάτων).  

 

Σ ολοκλθρωμζνοσ χαρακτιρασ ενόσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου οποιουδιποτε ΣΨΑ, κρίνεται 

από το κατά πόςο: 1) καταφζρνει να ενςωματϊςει τισ υπερκείμενεσ προβλζψεισ και 

πολιτικζσ που παράγονται από τα ςχζδια ανωτζρων χωρικά επιπζδων και 2) αν επιτυγχάνει 

να ςυνδυάςει τισ πολιτικζσ και τα μζςα που ο εκνικόσ αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ του 

προςφζρει (ΥΔΕ, ΕΧΥΑ, ςφγχρονα εργαλεία όπωσ Jessica κ.α.), προσ όφελοσ τθσ 

δραςτθριότθτασ του και εν γζνει τθσ τοπικισ οικονομίασ και κοινωνίασ που αντιπροςωπεφει. 

Θ διαγραμματικι απεικόνιςθ των επιπζδων του αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ και 

προγραμματιςμοφ, όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα που ακολουκεί, εμφανίηει μια πλθρότθτα 

καλφπτοντασ όλα τα χωρικά επίπεδα (εκνικό, περιφερειακό και υπο-περιφερειακό).  

 

Υίνακασ ςχεδίων & προγραμμάτων αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 

Επίπεδο Είδοσ Σχεδίου ι Ρρογράμματοσ Κεςμικό Ρλαίςιο  

Εκνικό Εκνικό Ρρόγραμμα Στακερότθτασ και Ψο προβλζπει το άρκρο 4 του 
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Ανάπτυξθσ (περιλαμβάνει και το 

Υρόγραμμα Πεταρρυκμίςεων)  

Ξανονιςμοφ 1466/97 του ΕΞ 

Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 

(ΕΣΡΑ) 

Ψο κεςμικό πλαίςιο που διζπει 

το ΕΧΥΑ και τα ΨΕΥ είναι: 

- Ρ. 3614/2007 (ΦΕΞ Α 267) 

- Ρ. 3840/2010 (ΦΕΞ Α 53) 

- ΩΑ 14053/ΕΩΧ 1749/27-3-

2008  (ΦΕΞ Β 540) 

Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 

(ΤΕΡ), Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 

(ΡΑΑ), ΕΡ «Αλιείασ» 

Αναπτυξιακόσ - Επενδυτικόσ Νόμοσ  Ρ. 3908/2011  

Ρεριφερειακό 

Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό  Ρρόγραμμα 

(ΡΕΡ) 

Ψο κεςμικό πλαίςιο που διζπει 

τα ΥΕΥ είναι:  

- Ρ. 3614/2007 (ΦΕΞ Α 267) 

- Ρ. 3840/2010 (ΦΕΞ Α 53) 

- ΩΑ 14053/ΕΩΧ 1749/27-3-

2008  (ΦΕΞ Β 540) 

Ρενταετι Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 

(αιρετϊν Ρεριφερειϊν) Ρ. 3852/2010 (άρκρο 268) 

Ετιςια Ρρογράμματα Δράςθσ 

Κατϊτερο του 

Ρεριφερειακοφ 

(τοπικό) 

Ρενταετι Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα 

ΟΤΑ ά βακμοφ 

 

Ρ. 3463/2006 – ΞΔΞ (άρκρο 

203) 

Ρ. 3852/2010 (άρκρο 266) 

 

Ετιςια Ρρογράμματα Δράςθσ 

ΝΟΜΛΚΘ ΒΑΣΘ 

ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΟΥ 

ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΥ 

Ρ 1622/1986 – ΦΕΞ Α 92/ 14.07.1986, Ρ. 3614/2007 – ΦΕΞ Α 267/ 03.12.2007, Ρ. 

3299/2004 – ΦΕΞ 261 - 23.12.2004, Ρ 3463/2006 – ΦΕΞ 114 - 08.06.2006   

Υθγι: ιδία επεξεργαςία 

 

Ψο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα του Διμου Χερςονιςου, λοιπόν, πρζπει να απαντά με ςαφι 

και τεκμθριωμζνο τρόπο ςτα ακόλουκα, ενδεικτικά, πλθν όμωσ καίρια, ερωτιματα: 

 Υοφ βρίςκεται ςιμερα ο Διμοσ, ςε ςφγκριςθ και ςε ςχζςθ με τον υπόλοιπο Ρομό ι 

τθν Υεριφζρεια, με τα εκνικά και τα ευρωπαϊκά ι και, ευρφτερα ακόμθ, με τα 

διεκνι δεδομζνα και επίπεδα ανάπτυξθσ; 

 Υοια είναι τα πλεονεκτιματα και τα μειονεκτιματά του Διμου; Υοια τα ιςχυρά και 

τα αδφνατα ςθμεία του; Υοιεσ οι ευκαιρίεσ και ποιοι οι περιοριςμοί που δρουν ςτθν 

αναπτυξιακι διαδικαςία και προοπτικι του Διμου; 
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 Ωσ Διοίκθςθ και ωσ Υολίτεσ-Δθμότεσ αυτοφ του τόπου: Υοφ κζλουμε να πάμε; 

Υοιζσ είναι οι αξίεσ μασ; Υοιοί είναι οι ςτόχοι μασ;  

 Υοιό είναι το όραμά μασ και με ποιόν τρόπο κα μπορζςουμε να το πετφχουμε;  

 Υοιεσ είναι οι προτεραιότθτζσ μασ; Χε ποιουσ τομείσ πρζπει να δϊςουμε βαρφτθτα; 

 Υοια είναι τα μζςα (οργανωτικά, επιχειρθςιακά, λειτουργικά, οικονομικά) που 

μποροφμε να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ και πϊσ μποροφμε να τα αξιοποιιςουμε 

κατά τον καλφτερο / βζλτιςτο δυνατό τρόπο για να εξυπθρετιςουμε αυτζσ τισ 

προτεραιότθτεσ;  

 Ψι αποτελζςματα κα ζχουμε; Υοιουσ δείκτεσ κα εφαρμόςουμε για να 

αξιολογιςουμε τα αποτελζςματα, για να παρακολουκιςουμε και αποτιμιςουμε 

τθν υλοποίθςθ των ςτόχων μασ; 

 

Θ Εκτελεςτικι Επιτροπι του Διμου (ωσ κακ’ φλθν και εκ του νόμου αρμόδια) ζχει 

προγραμματίςει τθ ςφνταξθ ενόσ Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου, όχι με απλά κανονιςτικι – 

διεκπεραιωτικι διάςταςθ, αλλά ενόσ ςχεδίου με επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ ςτρατθγικι 

και παρεμβάςεισ. Επιτυχθμζνο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα, είναι το ΕΥ εκείνο που 

καταφζρνει να διαγνϊςει τισ τοπικζσ ανάγκεσ, να τισ ιεραρχιςει, να περιγράψει τθ 

διαδικαςία ωρίμανςθσ του ζργου και τζλοσ να ςυνδζςει το ζργο με τισ υφιςτάμενεσ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ. Επιπρόςκετα, θ ςυμβολι του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, ςυνίςταται 

μεταξφ άλλων:   

 Χτθν εξειδίκευςθ των αναπτυξιακϊν κατευκφνςεων και ςτρατθγικϊν ςτόχων του 

ΥΕΥ τθσ Χωρικισ Ενότθτασ Ξριτθσ 2007-2013 για τθν περιοχι του Διμου 

Χερςονιςου, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα τισ αναγκαίεσ ςυνζργιεσ τόςο με τα λοιπά 

Επιχειρθςιακά Υρογράμματα του ΕΧΥΑ 2007-2013 όςο και με τισ παράλλθλεσ 

πολιτικζσ και προγράμματα, εκνικά και ευρωπαϊκά, 

 Χτον εντοπιςμό των υλοποιοφμενων και των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων ςτισ 

περιοχζσ αυτζσ και ςτθν εκτίμθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ και δυνατότθτασ ζνταξθσ τουσ 

προγραμματιςμό τθσ περιόδου 2007-2013 

 Χτο να προτείνει παρεμβάςεισ - δράςεισ ςε ςυνζργεια με όλα τα διαρκρωτικά 

ταμεία (Ε.Ξ.Ψ., κ.λ.π.) 

 Χτθν αποτίμθςθ των καλϊν πρακτικϊν και τθν αξιολόγθςθ τθσ χρθςιμότθτασ τουσ 

για τθ ςυγκεκριμζνθ περιοχι, λαμβάνοντασ υπόψθ και τισ εξελίξεισ ςτισ ευρωπαϊκζσ 

πολιτικζσ (π.χ. Territorial Agenda) 
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 Χτθν πρόταςθ κατάλλθλθσ ςτόχευςθσ τθσ αναπτυξιακισ προςπάκειασ ςτθν περιοχι 

και ςτισ επιμζρουσ χωρικζσ ενότθτεσ τθσ 

 Χτον εντοπιςμό και τθν οργάνωςθ (ςχεδιαςτικά) ςκόπιμων και εφικτϊν 

αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων που δεν ζχουν μζχρι ςτιγμισ προτακεί, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τισ τεχνικζσ, χρθματοδοτικζσ και οργανωτικζσ - διαχειριςτικζσ προχποκζςεισ. 

  

Πε τα άρκρα 203-207 του Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων (Ρ. 3463/2006), κεςπίςτθκε για 

πρϊτθ φορά, θ υποχρζωςθ κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ 

πρωτοβάκμιουσ Σ.Ψ.Α. .  

 

Πε το άρκρο 266 Ρ. 3852/2010 (Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ) επιβεβαιϊνεται θ υποχρζωςθ 

κατάρτιςθσ Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων από τουσ Σ.Ψ.Α. α βακμοφ. 

 

Ψο Ωπουργείο Εςωτερικϊν (ΩΥ.ΕΧ.Δ.Δ.Α) με ςχετικζσ υπουργικζσ αποφάςεισ και εγκυκλίουσ 

που εξζδωςε ζδωςε κατευκφνςεισ ςτουσ ΣΨΑ α βακμοφ για τθν κατάρτιςθ των Ε.Υ., όπωσ 

με: 

1. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 18183/2007 (ΦΕΞ 534/τ.Β’/13_4_2007) ςτθν οποία 

κακορίςτθκε θ δομι και το περιεχόμενο των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των 

Σ.Ψ.Α. 

2. τθν αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν για το ςκοπό, 

τθ διάρκρωςθ και τουσ ςτόχουσ των Ε.Υ. 

3. τθν αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκφκλιο του Ωφυπουργοφ Εςωτερικϊν, ςχετικά με τισ 

διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων ΣΨΑ αϋ βακμοφ  

4. το Υροεδρικό Διάταγμα 185/2007 «Τργανα και διαδικαςία κατάρτιςθσ, 

παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων των 

Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) α’ βακμοφ» με το οποίο κακορίςτθκε 

θ διαδικαςία κατάρτιςθσ των επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων. 

5. τθν Ωπουργικι Απόφαςθ 5694/3-2-2011 ςφμφωνα με τθν οποία τροποποιείται θ ΩΑ 

18183/13-4-2007 

6. το Υροεδρικό Διάταγμα 89/11 με το οποίο τροποποιείται το ΥΔ185/2007 «Τργανα 

και διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ των επιχειρθςιακϊν 

προγραμμάτων των Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Σ.Ψ.Α.) α’ βακμοφ». 
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Σι προθγοφμενεσ κεςμικζσ ρυκμίςεισ αποςκοποφν ςτθν ειςαγωγι μόνιμων εςωτερικϊν 

διαδικαςιϊν και ςυςτθμάτων προγραμματιςμοφ ςτουσ ΣΨΑ. Χτόχοσ είναι θ διαδικαςία του 

προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ και τθσ μζτρθςθσ των αποτελεςμάτων των 

δράςεων των Σ.Ψ.Α., να αποτελζςει μια ςτακερι εςωτερικι λειτουργία, ςτθν οποία κα 

ςυμμετζχει ςε όλεσ τισ φάςεισ, με ςυγκεκριμζνο ρόλο, το ανκρϊπινο δυναμικό τουσ. 

 

Β. Σκοποί των πενταετϊν Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων 

 

Θ διεκνισ εμπειρία καταδεικνφει ςυνεχϊσ, μζςα από μελζτεσ και πρακτικζσ εφαρμογζσ, ότι 

θ ζννοια και θ πρακτικι τθσ «ανάπτυξθσ» ςτθρίηεται πλζον ςτον ςχεδιαςμό, ςτθν ζρευνα, 

ςτθν αναηιτθςθ τθσ καινοτομίασ και ςτον προςδιοριςμό του είδουσ τθσ ανάπτυξθσ που 

επιδιϊκει να πετφχει θ κάκε πόλθ ι περιοχι. Σ ςχεδιαςμόσ προςδιορίηεται με βάςθ τρεισ 

αλλθλζνδετεσ παραμζτρουσ: οργανωμζνθ προςπάκεια, διερεφνθςθ εναλλακτικϊν ςεναρίων 

και επίτευξθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων. 

 

Αποτελεί μια διαδικαςία κακοριςμοφ μακροπρόκεςμων ςτόχων και επιλογισ ςτρατθγικϊν 

και πολιτικϊν υλοποίθςθσ, θ οποία βαςίηεται ςτθν επιςτθμονικι ανάλυςθ, τθ διεκνι 

εμπειρία, τισ ςυμμετοχικζσ διαδικαςίεσ και τισ ειδικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν 

οικονομία, ςτθν κοινωνία και τισ υποδομζσ κάκε περιοχισ. 

 

Αξιοποιείται θ ανάλυςθ SWOT   που αφορά μεκοδολογικό εργαλείο αξιολόγθςθσ τόςο ςτο 

εςωτερικό (internal situation audit) όςο και ςτο εξωτερικό περιβάλλον (external situation 

audit). 

 

Βαςικι αποςτολι του επιχειρθςιακοφ είναι να αποτελζςει επιχειρθςιακό εργαλείο 

ςχεδιαςμοφ, ανάλυςθσ, αξιολόγθςθσ και υλοποίθςθσ δράςεων και πολιτικϊν που να 

ςυμβάλλουν ςτθ βιϊςιμθ και μακροχρόνια ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου. Ψαυτόχρονα, 

το επιχειρθςιακό πρόγραμμα κακίςταται αναγκαίο για τθν χρθματοδότθςθ όλων των 

προτεινόμενων- ςε Ξοινοτικά ι Εκνικά Υρογράμματα- παρεμβάςεων για τθν ανάπτυξθ τθσ 

περιοχισ, κακϊσ και για τθν προετοιμαςία του Διμου Χερςονιςου με ςτόχο τθν 

διαμόρφωςθ τθσ αναπτυξιακισ του ςτρατθγικισ ςτθν προγραμματικι περίοδο που 

προςδιορίηεται από το Εκνικό Χτρατθγικό Υλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013.  

 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 16 από 457 

Σι γενικοί ςκοποί των Επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων είναι θ προϊκθςθ τθσ τοπικισ και 

εςωτερικισ ανάπτυξθσ των ΣΨΑ, ςε εναρμόνιςθ με τισ κατευκφνςεισ αναπτυξιακοφ 

ςχεδιαςμοφ ςε περιφερειακό και εκνικό επίπεδο. 

 

Προώκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ 

 

Ψο επιχειρθςιακό πρόγραμμα κατά κφριο λόγο κα προςδιορίηει τισ νζεσ δραςτθριότθτεσ που 

κα πρζπει να εκτελζςει ο Διμοσ ςτα πλαίςια των κεςμοκετθμζνων αρμοδιοτιτων του, με 

απϊτερουσ ςκοποφσ: 

A) Ψθν προςταςία και αναβάκμιςθ του φυςικοφ και δομθμζνου περιβάλλοντοσ που 

ςυνεπάγεται τθν ενεργοποίθςθ του Διμου ςτουσ τομείσ: 

 Ψθσ προςταςίασ και τθσ αειφόρου διαχείριςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

 Ψθσ βελτίωςθσ του οικιςτικοφ περιβάλλοντοσ 

 Ψων τεχνικϊν υποδομϊν και των δικτφων εξυπθρζτθςθσ 

 

Θ δραςτθριοποίθςθ του Διμου ςτουσ παραπάνω τομείσ γίνεται κυρίωσ μζςω τθσ 

καταςκευισ τεχνικϊν ζργων, τθσ παροχισ υπθρεςιϊν ςυντιρθςθσ των τεχνικϊν υποδομϊν 

και τθσ κζςπιςθσ κανονιςτικϊν όρων και ρυκμίςεων. 

 

Αποδζκτεσ των δράςεων αυτϊν είναι οι γεωγραφικζσ ενότθτεσ του Διμου (Δθμοτικά ι 

τοπικά διαμερίςματα, ςυνοικίεσ ι γειτονιζσ). 

B) Ψθν βελτίωςθ τθσ ευθμερίασ των κατοίκων που ςυνεπάγεται τθν παροχι και 

βελτίωςθ υπθρεςιϊν ςτουσ τομείσ: 

 Ψθσ Ξοινωνικισ Υολιτικισ 

 Ψθσ Υαιδείασ/ Υολιτιςμοφ/ Ακλθτιςμοφ 

 Ψθσ Σικονομικισ ανάπτυξθσ και απαςχόλθςθσ 

 

Σι αποδζκτεσ των δράςεων αυτϊν είναι οι διάφορεσ κοινωνικο- οικονομικζσ ομάδεσ των 

κατοίκων τθσ περιοχισ του Διμου Χερςονιςου (π.χ. νζοι, παιδιά, θλικιωμζνοι, αγρότεσ, 

άνεργοι κ.τ.λ.) 

Ψα τρία ςτρατθγικά ερωτιματα ςτα οποία κα πρζπει να δοκοφν απαντιςεισ είναι τα εξισ: 

 Υρϊτο: Υροςδιοριςμόσ των χαρακτθριςτικϊν και του επιπζδου ανάπτυξθσ ςτο 

οποίο βρίςκεται ο Διμοσ Χερςονιςου κατά τθν ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδο. 
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 Δεφτερο:  Υροςδιοριςμόσ του ςτόχου, δθλαδι ςε ποιο τφπο ι επίπεδο ανάπτυξθσ 

επιδιϊκει να φτάςει ο Διμοσ Χερςονιςου. 

 Ψρίτο: Υροςδιοριςμόσ του τρόπου, δθλαδι ποια μζςα κα χρθςιμοποιιςει ο Διμοσ 

Χερςονιςου για να φτάςει ςτο επίπεδο ανάπτυξθσ που επιδιϊκει. 

 

Βαςικόσ ςτόχοσ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ είναι να δϊςει απαντιςεισ ςτα τρία 

ανϊτερα ερωτιματα, προκειμζνου να προςδιοριςτοφν με ςαφινεια οι κατευκφνςεισ και οι 

αντίςτοιχεσ δράςεισ οι οποίεσ κα οδθγιςουν το Διμο Χερςονιςου ςτο επικυμθτό 

αναπτυξιακό αποτζλεςμα. 

 

Σι επιμζρουσ ςτόχοι του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ αφοροφν ςτα εξισ: 

 Υροςανατολιςμόσ ςτο τρίπτυχο «οικονομία- κοινωνία- περιβάλλον», βαςικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, 

 Υροϊκθςθ του αναπτυξιακοφ και κοινωνικοφ ρόλου του Διμου Χερςονιςου, 

 Βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ τθσ λειτουργίασ του Διμου 

Χερςονιςου, 

 Αποδοτικότερθ και αποτελεςματικότερθ κατανομι και αξιοποίθςθ των πόρων, 

 Αναηιτθςθ και προςζλκυςθ πρόςκετων οικονομικϊν πόρων, 

 Υεριοριςμό τθσ αποςπαςματικισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων, και 

 Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ όλων των δθμιουργικϊν δυνάμεων και φορζων του 

Διμου Χερςονιςου (Επιχειριςεισ- Δθμόςιοι Ψοπικοί Φορείσ- Ξάτοικοι) ςε 

διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και εφαρμογισ δράςεων ανάπτυξθσ. 

 

Εςωτερικι ανάπτυξθ του ΟΣΑ ωσ οργανιςμοφ 

 

Εκτόσ από τισ δράςεισ για τθν προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ το επιχειρθςιακό 

πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα για τθ βελτίωςθ τθσ διοικθτικισ ικανότθτασ 

του ΣΨΑ ωσ δθμόςιου οργανιςμοφ (ωσ φορζα παροχισ ςυλλογικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν 

αλλά και ωσ κοινωνικοφ και πολιτικοφ κεςμοφ), με ςκοποφσ τθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ, τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ νομιμοποίθςθσ τθσ λειτουργίασ του. 

Ειδικότερα οι ςχετικζσ δράςεισ αποςκοποφν : 

 ςτθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ των 

δραςτθριοτιτων και ςτθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του πολίτθ 
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 ςτθ βελτίωςθ τθσ παραγωγικισ ικανότθτασ των ΣΨΑ μζςω του μεςοπρόκεςμου 

προγραμματιςμοφ προςλιψεων, τθσ ανάπτυξθσ του υφιςτάμενου προςωπικοφ, τθσ 

μθχανοργάνωςθσ, τθσ προμικειασ εξοπλιςμοφ και τθσ εξαςφάλιςθσ γθσ και 

κτιριακϊν εγκαταςτάςεων  

 ςτθ βελτίωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ των ΣΨΑ, μζςω του μεςοπρόκεςμου 

οικονομικοφ προγραμματιςμοφ, τθσ παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ των 

παρεχόμενων υπθρεςιϊν και τθσ ορκολογικότερθσ οικονομικισ διαχείριςθσ 

 

Ανάπτυξθ των ςυνεργαςιών του ΟΣΑ και τθσ επιρροισ άλλων φορζων   

 

Υολλζσ τοπικζσ αρχζσ κεωροφν ότι ο ρόλοσ ενόσ ΣΨΑ δεν πρζπει να περιορίηεται ςτισ 

οριοκετθμζνεσ από το κεςμικό πλαίςιο αρμοδιότθτζσ του και ότι οι ΣΨΑ είναι 

υποχρεωμζνοι να μεριμνοφν για τθ ςυνολικι ευθμερία  τθσ περιοχισ τουσ. Θ διοίκθςθ ενόσ 

ΣΨΑ γίνεται αντιλθπτι όχι μόνο ωσ  διοίκθςθ τθσ παροχισ οριςμζνων πάγιων δθμοτικϊν 

υπθρεςιϊν, αλλά ωσ μζριμνα για το ςφνολο των τοπικϊν υποκζςεων. Χ' αυτι τθν 

κατεφκυνςθ το επιχειρθςιακό πρόγραμμα ενόσ ΣΨΑ κα πρζπει να επιςθμαίνει τθ ςυμβολι 

που μποροφν να ζχουν ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του ΣΨΑ : 

 Σι τοπικοί κοινωνικοί και οικονομικοί φορείσ (ιδιωτικζσ επιχειριςεισ, ςφλλογοι και 

μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ  

 Σι γειτονικοί ΣΨΑ 

 Σι λοιποί φορείσ του πολιτικο-διοικθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ (Ξεντρικοί 

φορείσ, Υεριφζρεια) 

 

Επομζνωσ, το επιχειρθςιακό πρόγραμμα εκτόσ από τισ υπθρεςίεσ, τα ζργα και τισ ρυκμίςεισ 

για τα οποία είναι αρμόδιοσ ο ΣΨΑ, είναι δυνατό να εντοπίηει δραςτθριότθτεσ που ανικουν 

ςτθν αρμοδιότθτα άλλων δθμόςιων φορζων και να προςδιορίηει τισ αναγκαίεσ ενζργειεσ 

ςυνεργαςίασ και επιρροισ των φορζων αυτϊν από τον ΣΨΑ.  

 

Ψο πρόγραμμα εκτόσ των άλλων ςτοχεφει επίςθσ, ςτθν αναβάκμιςθ του επιπζδου 

ςυνεργαςίασ των ΣΨΑ με φορείσ του ιδιωτικοφ, δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα, για τθ 

ςυντονιςμζνθ προϊκθςθ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ και τθν από κοινοφ παροχι τοπικϊν 

υπθρεςιϊν. 
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Γ. Διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ Α Ενότθτασ «Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ Διμου Ωερςονιςου» - 

Μεκοδολογικι Ρροςζγγιςθ 

 

Ρλαίςιο και Στόχοι του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ 

 

Χτα πλαίςια τθσ εκπλιρωςθσ του ςτόχου, αυτοφ θ μεκοδολογία εκπόνθςθσ του 

ολοκλθρωμζνου Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου Χερςονιςου περιλαμβάνει τθν 

ολοκλιρωςθ τριϊν διακριτϊν ςταδίων : 

1. Υροετοιμαςία και Σργάνωςθ  

2. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ ( α’ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ) 

3. Επιχειρθςιακόσ & Σικονομικόσ Υρογραμματιςμόσ (β’ Φάςθ του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ) 

 

Θ ςειρά ολοκλιρωςθσ των παραπάνω ςταδίων, κακϊσ επίςθσ και το περιεχόμενο τουσ ςε 

πρϊτο επίπεδο ανάλυςθσ παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα ροισ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψα οφζλθ από τθν εκπόνθςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου εκτιμάται ότι 

κα είναι: 

1. Υροςταςία και Αναβάκμιςθ του Φυςικοφ Υεριβάλλοντοσ 

2. Βελτίωςθ τθσ Ξοινωνικισ και Σικονομικισ Ευθμερίασ 

3. Βελτίωςθ τθσ Αποδοτικότθτασ και Αποτελεςματικότθτασ του Διμου 

4. Βελτίωςθ τθσ Υαραγωγικισ Λκανότθτασ του Διμου 

5. Βελτίωςθ τθσ Λκανοποίθςθσ των Δθμοτϊν 

6. Βελτίωςθ τθσ Σικονομικισ Ξατάςταςθσ του Διμου  

ΡΟΕΤΟΛΜΑΣΛΑ & 
ΟΓΑΝΫΣΘ 

ΣΤΑΤΘΓΛΚΟΣ 
ΣΩΕΔΛΑΣΜΟΣ 

ΕΡΛΩΕΛΘΣΛΑΚΟΣ ΚΑΛ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΣ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΣ  

Υροπαραςκευαςτικζσ 
ενζργειεσ 

Υεριγραφι και Αξιολόγθςθ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

Ξατάρτιςθ ςχεδίων δράςθσ 
Υενταετισ προγραμματιςμόσ δράςεων 

Σικονομικόσ προγραμματιςμόσ 
Ξακοριςμόσ δεικτϊν παρακολοφκθςθσ 
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Μεκοδολογία που ακολουκείται 

Θ μεκοδολογία που ακολουκείται για τθν εκπόνθςθ του ΕΥ, βαςίηεται ςτθν ανάγκθ 

επίτευξθσ του τελικοφ αποτελζςματοσ, που αφορά ςτθ ςφνταξθ και αποδοχι ενόσ 

προγραμματιςμοφ που ανταποκρίνεται ςτθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ και που μπορεί να 

λειτουργιςει μζςα ςτα πλαίςια τόςο τθσ κεςμικισ κατοχφρωςθσ,  όςο και των 

χρθματοδοτικϊν δυνατοτιτων που παρζχονται. 

 

Θ μεκοδολογία που ακολουκικθκε για τθν κατάρτιςθ τθσ Ά φάςθσ του ΕΥ. περιζλαβε τα 

ακόλουκα: 

 Χυγκρότθςθ διεπιςτθμονικισ ομάδασ ζργου με απόφαςθ Δθμάρχου (αρ. Απόφαςθσ 

52) ςτισ 19/8/2011.   

 Υροετοιμαςία και αποςτολι ενθμερωτικϊν επιςτολϊν και ςχετικϊν 

ερωτθματολογίων ςυμπλιρωςθσ ςε υπθρεςίεσ Διμου, ΡΥΔΔ, Δθμοτικζσ & Ψοπικζσ 

Ξοινότθτεσ και δθμοτικζσ παρατάξεισ τθσ μειωψθφίασ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου 

ςτισ 26/8/2011. Απεςτάλθςαν 4 επιςτολζσ και 2 διαφορετικά ερωτθματολόγια. 

 Θ Διεπιςτθμονικι Σμάδα ζργου ςυνεδρίαςε ςτισ 01/09/2011 παρουςία Δθμάρχου ο 

οποίοσ και παρουςίαςε τισ γενικζσ αρχικζσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν Ψοπικι 

και Εςωτερικι Ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου ςτα πλαίςια τθσ εκπόνθςθσ του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου.  

 Χυλλογι ςτοιχείων υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ Διμου (χωρικι ενότθτα και 

Σργανιςμόσ) μζςω των ερωτθματολογίων, τθσ βοικειασ των υπθρεςιϊν και ειδικϊν 

ςυνεντεφξεων. Σ χρόνοσ που απαιτικθκε ιταν από 26/8/2011 μζχρι και   

05/10/2011. Ξατά το διάςτθμα αυτό θ Διεπιςτθμονικι Σμάδα ζργου ςυνεδρίαςε 5 

φορζσ με αντικείμενο τθν ενθμζρωςθ προόδου ςε ςχζςθ με τθν ςυλλογι ςτοιχείων 

τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

 Χτισ 3/10/2011 και λόγω τθσ ζκδοςθσ του Υ.Δ 89/2011 (ΦΕΞ 30/09/2011) 

πραγματοποιικθκε τελικι ςυνάντθςθ τθσ Διεπιςτθμονικισ Σμάδασ ζργου μαηί με 

το αρμόδιο ςε κζματα προγραμματιςμοφ αυτοτελζσ γραφείο του Διμου. Ζγινε 

ενθμζρωςθ και ανάλυςθ των νζων δεδομζνων – βθμάτων που πρζπει να 

ακολουκθκοφν ςε ςχζςθ με τθν κατάρτιςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ και 

παραδόκθκαν τα μζχρι τότε ςυλλεγμζνα ςτοιχεία και ερωτθματολόγια τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ. 

 Θ εκτελεςτικι Επιτροπι παρακολοφκθςε και ςυντόνιςε τισ εργαςίεσ τθσ 

διεπιςτθμονικισ ομάδασ ζργου του Ε.Υ. του Διμου. 
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 Ψο τμιμα Υρογαρμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου ςυνζταξε τθν 

Ενότθτα 1: Χτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθν οποία κα  παρζδωςε ςτθν εκτελεςτικι 

επιτροπι ςτισ  14/10/2011 
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ΚΕΨΑΛΑΛΟ 1 ΡΕΛΓΑΨΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΤΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ 

1.1 Θ περιγραφι τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ χωρικισ ενότθτασ του Διμου 

Ωερςονιςου  

1.1.1 Βαςικά γεωγραφικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου  

Σ Διμοσ Χερςονιςου, όπωσ ςυςτάκθκε από το Ρ. 3852/2010 (Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ), αποτελείται 

από τουσ πρϊθν Διμουσ Χερςονιςου, Γουβϊν, Παλίων και Επιςκοπισ και ζχει ωσ ζδρα του, 

τον οικιςμό Γουρνϊν, τθσ Δθμοτικισ κοινότθτασ Ανϊπολθσ. Σ Διμοσ βρίςκεται ςτο βορειο-

ανατολικό τμιμα τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Θρακλείου και ςε κεντροβαρι κζςθ ςε ςχζςθ 

με τον περιφερειακό αναπτυξιακό άξονα που ορίηεται από τον ΒΣΑΞ. Σ νεοςφςτατοσ Διμοσ 

Χερςονιςου καλφπτει ςυνολικά πλζον μια ζκταςθ 271,580 τετραγωνικϊν χιλιομζτρων με 

ακτογραμμι που ξεπερνά τα 38 χιλιόμετρα  και γεωγραφικά ςυνορεφει με τουσ Διμουσ 

Θρακλείου και Αρχανϊν- Αςτερουςίων ςτα δυτικά, με το Διμο Αγίου Ρικολάου ανατολικά, 

με τουσ Διμουσ Σροπεδίου Οαςικίου (περ. Ενότθτασ Οαςικίου) και Πίνωα Υεδιάδοσ ςτα 

νότια.  

Χάρτθσ 1 Χωροταξικι ζνταξθ του Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφζρεια Ξριτθσ  

 

Χάρτθσ 2 Χωροταξικι ζνταξθ Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου 
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Ψο 1990 ςυςτάκθκε ο Διμοσ Γουβϊν με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Γοφβεσ από τθν 

Ξοινότθτα Γουβϊν και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου (ΦΕΞ 48Α - 02/04/1990), ενϊ με 

το ίδιο ΦΕΞ καταργοφνται και ςυνενϊνονται με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Γουβϊν, Ξαλοφ 

Χωρίου, Ξόξαρθσ και Χαραςςοφ. Χτθ ςυνζχεια ςφμφωνα με το ΦΕΞ - 17/03/1991 

αναγνωρίηονται και προςαρτϊνται ςτο Διμο οι οικιςμοί Αγία Υελαγία και Υελεκθτά, ενϊ με 

το ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997 καταργοφνται και ςυνενϊνονται με το Διμο και οι Ξοινότθτεσ 

Ανωπόλεωσ, Ξάτω Βακείασ, Ελαίασ και Επάνω Βακείασ. Ψζλοσ με το ΦΕΞ - 18/03/2001 ο 

οικιςμόσ Βραχόκθποσ αναγνωρίηεται και προςαρτάται ςτο Ψοπικό Διαμζριςμα Ξάτω 

Βακείασ. 

 

Χάρτθσ 3  Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Γουβϊν ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου 
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Σ πρϊθν Διμοσ Επιςκοπισ ςυςτάκθκε το 1997 με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Επιςκοπι 

από τθν Ξοινότθτα Επιςκοπισ και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου, ενϊ καταργικθκαν 

και ςυνενϊκθκαν με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Αϊτανίων, Χγουροκεφαλίου, Ξαινοφργιου 

Χωριοφ, Γαλίφασ και Επιςκοπισ. 

 

Χάρτθσ 4 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Επιςκοπισ ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου 
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Σ πρϊθν Διμοσ Παλίων ςυςτάκθκε το 1986 με το ΦΕΞ 123Α - 19/08/1986, όταν και ο 

οικιςμόσ Πάλια αποςπάςτθκε από τθν Ξοινότθτα Παλίων και ορίςτθκε ζδρα του Διμου, 

ενϊ καταργικθκαν και ςυνενϊκθκαν με αυτόν οι Ξοινότθτεσ Παλίων και Ξραςίου. Επίςθσ 

με το ΦΕΞ - 17/03/1991 καταργικθκαν οι οικιςμοί Αγία Υελαγία, Άγιοσ Δθμιτριοσ και Άγιον 

Υνεφμα, ενϊ το ίδιο ςυνζβθ και με τθν Ξοινότθτα Ποχοφ (ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997). 

 

Χάρτθσ 5 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Παλίων ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου 

 

 

Σ πρϊθν Διμοσ Χερςονιςου ςυςτάκθκε βάςει του ΦΕΞ 244Α - 04/12/1997 με τθν 

απόςπαςθ του οικιςμοφ Οιμιν Χερςονιςου από τθν Ξοινότθτα Οιμζνοσ Χερςονιςου και τον 

οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου. Ψαυτόχρονα με το ίδιο ΦΕΞ καταργικθκαν και 

ςυνενϊκθκαν με το Διμο οι Ξοινότθτεσ Υοταμιϊν, Οιμζνοσ Χερςονιςου, Ξεράσ, 

Χερςονιςου, Γωνιϊν Υεδιάδοσ και Αβδοφ. Ψζλοσ το 2001 (ΦΕΞ - 18/03/2001) καταργοφνται 

οι οικιςμοί Υαναγία και Χαραντάρθσ. 

 

Χάρτθσ 6 Χωροταξικι ζνταξθ πρϊθν Διμου Χερςονιςου ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου 
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1.1.2 Βαςικά πλθκυςμιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου 

 

Χτθ παρακάτω ενότθτα παρουςιάηονται χαρακτθριςτικά του Διμου Χερςονιςου, που 

αφοροφν ςτθν πλθκυςμιακι εξζλιξθ, τθν θλικιακι διάρκρωςθ (ςφνολο και  ανά φφλο), 

όπωσ επίςθσ και το επίπεδο εκπαίδευςθσ και μόρφωςθσ. 

 

Υίνακασ 1 Εξζλιξθ Υλθκυςμοφ Διμου Χερςονιςου 

  

Υλθκυςμόσ 
% νζου Διμου για 
τουσ παλιοφσ  

1991 2001 

2011 
Υροςωρινά 
Αποτελζςματα 1991 2001 

Ρζοσ Δ. Χερςονιςου 19.472 25.003 

 
 
27.080* - - 

Διμοσ Παλίων 4.510 6.212 - 23,16% 24,85% 

Διμοσ Επιςκοπθσ 2.640 2.533 - 13,56% 10,13% 

Διμοσ Γουβϊν 4.918 7.761 - 25,26% 31,04% 

Διμοσ Χερςονιςου 7.404 8.497 - 38,02% 33,98% 
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Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και 2001. Υροςωρινά αποτελζςματα απογραφισ 2011 

 

* Αναφζρεται ςτο μόνιμο πλθκυςμό. Σ πραγματικόσ πλθκυςμόσ είναι 27.080 + 25.257 

(προςωρινά διαμζνοντεσ τθν τουριςτικι περίοδο) = 52.337  

 

 

 

Διάγραμμα 1 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ του πλθκυςμοφ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υίνακασ 2 Υοςοςτό Υλθκυςμοφ Διμου ςε ςχζςθ με Ρομό Θρακλείου και Υεριφζρεια Ξριτθσ 

  1991 2001 

% πλθκυςμοφ Ρομοφ 
για το νζο Δ. 
Χερςονιςου 7,35% 8,55% 

% πλθκυςμοφ 
Υεριφζρειασ για το 
νζο Δ. Χερςονιςου 3,61% 4,16% 

Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και 2001. Υροςωρινά αποτελζςματα απογραφισ 2011 

 

Σ πλθκυςμόσ του Ρζου Διμου Χερςονιςου, ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2001, είναι 

25.003 κάτοικοι το οποίο αντιπροςωπεφει το 8,55% του ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ 

Υεριφερειακισ ενότθτασ Θρακλείου και το 4,16% τθσ περιφζρειασ Ξριτθσ. Από τθν 

απογραφι του 1991 ςε ςχζςθ με το 2001, ο πλθκυςμόσ του Ρζου Διμου αυξικθκε κατά 

28,4%. Επίςθσ από το 2001 ςε ςχζςθ με τα προςωρινά αποτελζςματα του 2011 ο 

πλθκυςμόσ αυξικθκε κατά 8,3%.  
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Χε ότι αφορά τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ - πρϊθν Διμουσ (Πάλια, Επιςκοπι, Γοφβεσ, 

Χερςόνθςοσ) θ μόνθ δθμοτικι ενότθτα που παρουςιάηει μείωςθ από το 1991 ςτο 2001 

είναι ο πρϊθν διμοσ Επιςκοπισ με ποςοςτό  4,22%. Σι υπόλοιπεσ δθμοτικζσ ενότθτεσ -  

πρϊθν διμοι παρουςιάηουν αφξθςθ από το 1991 ςτο 2001 (πρϊθν διμοσ Παλίων 37,7%, 

πρϊθν διμοσ Γουβϊν 57,8%, πρϊθν διμοσ Χερςονιςου 14,76%). 

 

Χε ότι αφορά τθν πλθκυςμιακι κατανομι για τθν απογραφι του 2001 παρατθρείται μεγάλθ 

ςυγκζντρωςθ ςτα δθμοτικά διαμερίςματα των Παλίων 25% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ, 

των Γουβϊν 31% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ, τθσ Χερςονιςου 34% επί ςυνόλου του 

πλθκυςμοφ και τζλοσ  μόνο το 10% επί ςυνόλου του πλθκυςμοφ για τθν δθμοτικι ενότθτα 

τθσ Επιςκοπισ. 

 

Υίνακασ 3 Θλικιακι Διάρκρωςθ του Υλθκυςμοφ 
 Σφνολο 0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 και 

άνω 

1991 Ελλάδα 10.259.900 1.974.867 1.558.017 2.132.007 1.890.529 1.300.128 1.094.030 310.322 

Ξριτθ 540.054 115.130 82.942 108.161 91.030 61.380 61.476 19.935 

Υεριφερειακι 

Ενότθτα Θρακλείου 

264.906 59.446 42.660 53.274 46.212 28.712 26.374 8.228 

Ρζοσ Δ.Χερςονιςου 19.472 3.683 2.689 4.510 3.431 2.171 2.264 724 

Διμοσ Παλίων 4.510 869 646 949 849 538 492 167 

Διμοσ Επιςκοπθσ 2.640 459 387 396 466 370 431 131 

Διμοσ Γουβϊν 4.918 1.059 724 981 813 570 588 183 

Διμοσ Χερςονιςου 7.404 1.296 932 2.184 1.303 693 753 243 

2001 Ελλάδα 10.964.020 1.664.085 1.565.320 2.509.011 2.188.585 1.205.479 1.500.974 330.566 

Ξριτθ 601.159 101.975 88.908 141.227 111.863 59.396 76.546 21.216 

Υεριφερειακι 

Ενότθτα Θρακλείου 

292.489 50.201 44.877 68.827 55.040 29.153 35.177 9.214 

Ρζοσ Δ.Χερςονιςου 25.003 4.277 3.337 6.585 4.631 2.423 2.936 814 

Διμοσ Παλίων 6.212 1.040 815 1.687 1.174 641 672 183 

Διμοσ Επιςκοπθσ 2.533 358 278 466 431 345 521 134 

Διμοσ Γουβϊν 7.761 1.479 1.040 2.016 1.505 699 796 226 

Διμοσ Χερςονιςου 8.497 1.400 1.204 2.416 1.521 738 947 271 

Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και 2001. 
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Διάγραμμα 2 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ τθσ χϊρασ  

 

 

Διάγραμμα 3 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ τθσ Ξριτθσ 
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Διάγραμμα 4 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ του Θρακλείο 
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Διάγραμμα 5 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ θλικιακισ διάρκρωςθσ του Υλθκυςμοφ του νζου Διμου 
Χερςονιςου 

 

 

 

Υίνακασ 4 Δείκτεσ Γιρανςθσ και Ενεργοφ Υλθκυςμοφ 
Γεωγραφικι ενότθτα Δείκτθσ γιρανςθσ Δείκτθσ ενεργοφ πλθκυςμοφ 

 1991 2001 1991 2001 

Ελλάδα 71,11 110,06 67,06 68,12 

Ξριτθ 70,71 95,87 63,61 66,77 

Υερ. Ενότθτα Θρακλείου 58,21 88,43 64,50 67,66 

Ρζοσ Δ. Χερςονιςου 81,13 87,68 65,74 67,90 

Υθγι ΕΧΩΕ, Απογραφζσ πλθκυςμοφ 1991 και 2001. 

 

Χτουσ παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηεται θ θλικιακι διάρκρωςθ του Ρζου Διμου ςε ςχζςθ 

με τθν Ελλάδα, τθν Ξριτθ και τον Ρομό Θρακλείου. Αυτό που διαπιςτϊνεται είναι ότι ςε 

ςφνολο Ρζου Διμου για το 2001 οι ομάδεσ με το μεγαλφτερο αρικμό κατοίκων είναι οι 

ομάδεσ με θλικίεσ(κατά αρικμό κατοίκων) 25-39, 40-54, 0-4, 15-24, 65-79, ενϊ το μικρότερο 

αρικμό κατοίκων ςυναντάμε ςτθν ομάδα με θλικία 80 και πάνω.  Αν ςυγκρίνουμε το 1991 

με το 2001 ςτο κομμάτι των μεταβολϊν ςτισ  ομάδεσ θλικιϊν ζχουμε: 

 

Υίνακασ 5 Πεταβολζσ Θλικιακϊν Σμάδων 1991-2001 

  Μεταβολζσ Θλικιακϊν Ομάδων 1991-2001 
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0-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 

80 και 
άνω 

Ελλάδα -15,74% 0,47% 17,68% 15,77% -7,28% 37,20% 6,52% 

Ξριτθ -11,43% 7,19% 30,57% 22,89% -3,23% 24,51% 6,43% 

Υεριφερειακι 
Ενότθτα 
Θρακλείου -15,55% 5,20% 29,19% 19,10% 1,54% 33,38% 11,98% 

Ρζοσ 
Δ.Χερςονιςου 

16,13% 24,10% 46,01% 34,98% 11,61% 29,68% 12,43% 

Διμοσ 
Παλίων 19,68% 26,16% 77,77% 38,28% 19,14% 36,59% 9,58% 

Διμοσ 
Επιςκοπθσ -22,00% -28,17% 17,68% -7,51% -6,76% 20,88% 2,29% 

Διμοσ 
Γουβϊν 39,66% 43,65% 105,50% 85,12% 22,63% 35,37% 23,50% 

Διμοσ 
Χερςονιςου 

8,02% 29,18% 10,62% 16,73% 6,49% 25,76% 11,52% 

 

Χε ςφνολο Ρζου Διμου παρατθροφμε ότι τθν μεγαλφτερθ αφξθςθ ομάδασ θλικιϊν από το 

1991-2001 είχαμε ςτθν ομάδα θλικιϊν 25-39(46,01%) ςε αντίκεςθ με τθν υπόλοιπθ 

Ελλάδα(17,68%, ), τθν Ξριτθ(30,57%) και τον Ρομό Θρακλείου 29,19% για τθν ίδια ομάδα 

θλικιϊν. 

Αφξθςθ ςε ςφνολο Ρζου Διμου από το 1991-2001 παρατθροφμε ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ 55-

64(11,61%) και 80-άνω(12,43%) ςε αντίκεςθ με το ςφνολο τθσ Ξριτθσ και τθσ χϊρασ πουα 

τα ποςοςτά αυτά είναι ςε χαμθλότερα επίπεδα.  

 

Αν δοφμε τϊρα τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ αξίηει να αναφζρουμε τθν μείωςθ που παρατθρείται 

από το 1991-2001 ςτισ θλικιακζσ ομάδα 0-4(-22%), 15-24(-28,17%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα 

Επιςκοπισ  όπωσ επίςθσ και τθν αφξθςθ ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ 25-39(105,50%) και 40-

54(85,12%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα των Γουβϊν. Πεγάλθ αφξθςθ παρατθρείται και ςτθν 

θλικιακι ομάδα 25-39(77,77%) ςτθ δθμοτικι ενότθτα των Παλίων. 

 

Υίνακασ 6 Επίπεδο εκπαίδευςθσ/μόρφωςθσ 1991 
  Ρζοσ 

Δ.Χερςονιςου 

Δ. 

Παλίων 

Δ. 

Επιςκοπισ 

Δ. 

Γουβϊν 

Δ. 

Χερςονιςου 

Σφνολο 8.554 1.918 975 2.083 3.578 

Ξάτοχοι Πεταπτυχιακοφ - Διδακτορικοφ 

Ψίτλου 

573 115 60 109 289 

Υτυχιοφχοι Ανωτάτων Χχολϊν 174 30 20 47 77 
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Υτυχιοφχοι ΨΕΛ (ΞΑΨΕ ΞΑΨΕΕ) 100 17 6 29 48 

Υτυχιοφχοι Ανωτζρων Χχολϊν 183 41 16 36 90 

Απόφοιτοι Πζςθσ εκπαίδευςθσ 3.050 738 252 676 1.384 

Ψελείωςαν τθ Γ' τάξθ Γυμναςίου 1.682 420 178 433 651 

Απόφοιτοι Χτοιχειϊδουσ Εκπαιδεφςεωσ 603 149 61 145 248 

Δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά γνωρίηουν 

γραφι και ανάγνωςθ 

1.690 298 281 475 636 

Αγράμματοι (μθ γνωρίηοντεσ γραφι και 

ανάγνωςθ) 

499 110 101 133 155 

 

Σι παραπάνω πίνακεσ παρουςιάηουν ςτοιχεία του 1991 που αφοροφν τθν εκπαίδευςθ και 

ςυγκεκριμζνα το επίπεδο κατάρτιςθσ που ζχουν οι κάτοικοι τθσ περιοχισ του Ρζου Διμου. 

Ειδικότερα, υπάρχουν ςτοιχεία και για κάκε δθμοτικι ενότθτα(πρϊθν διμοι). Αυτό που 

διαπιςτϊνεται είναι τα μεγαλφτερα ποςοςτά ςε ςφνολο Ρζου Διμου τα ςυναντάμε ςτουσ 

απόφοιτουσ μζςθ εκπαίδευςθσ, ςε αυτοφσ που τελείωςαν το δθμοτικό αλλά γνωρίηουν 

γραφι και ςε αυτοφσ που τελείωςαν τθν Γ’ τάξθ Γυμναςίου. 
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Υίνακασ 7 Επίπεδο εκπαίδευςθσ/μόρφωςθσ 1991-2001 

Γεωγραφικι 

ενότθτα 
Ζτοσ Σφνολο 

Κάτοχοι 

Μεταπτυχια

κοφ - 

Διδακτορικο

φ Τίτλου 

Ρτυχιοφχοι 

Ανωτάτων 

Σχολϊν 

Ρτυχιοφχοι 

ΤΕΛ (ΚΑΤΕ, 

ΚΑΤΕΕ) 

Ρτυχιοφχοι 

Ανϊτερων 

Σχολϊν 

Απόφοιτοι 

Μζςθσ 

εκπαίδευςθσ 

Τελείωςαν τθ 

Γ' τάξθ 

Γυμναςίου 

Απόφοιτοι 

Στοιχειϊδου

σ 

Εκπαιδεφςθ

σ 

Δεν τελείωςαν 

το Δθμοτικό 

αλλά 

γνωρίηουν 

γραφι και 

ανάγνωςθ 

Αγράμματοι 

(μθ 

γνωρίηοντεσ 

γραφι και 

ανάγνωςθ) 

Ελλάδα 

 

1991 9.039.479 
36.865 

(0,41%) 

564.011 

(6,24%) 

122.913 

(1,36%) 

62.165 

(0,69%) 

2.118.244 

(23,43%) 

973.618 

(10,77%) 

3.583.297 

(39,64%) 

960720 

(10,63%) 

617.646 

(6,83%) 

2001 9.887.737 
82.690 

(0,84%) 

830.355 

(8,40%) 

284.320 

(2,88%) 

43.043 

(0,44%) 

2.704.822 

(27,36%) 

1.164.250 

(11,77%) 

3.152.144 

(31,88%) 

864.533 

(8,74%) 

374.191 

(3,78%) 

Ξριτθ 

 

1991 259.412 
23.575 

(9,09%) 
6.334 (2,44%) 2.929 (1,13%) 

13.351 

(5,15%) 

80.315 

(30,96%) 

49.372 

(19,03%) 

18.962 

(7,31%) 

51.473 

(19,84%) 

13.101 

(5,05%) 

2001 521.168 
2.760 

(0,53%) 
38.093 (7,31%) 

19.288 

(3,70%) 

16.186 

(3,11%) 

131.210 

(25,18%) 

68.325 

(13,11%) 

194.283 

(37,28%) 
32.374 (6,21%) 

18.649 

(3,58%) 

Υερ. Ενότθτα 

Θρακλείου 

 

1991 124.006 
11.686 

(9,42%) 
3.210 (2,59%) 1.377 (1,11%) 5.846 (4,71%) 

37.370 

(30,14%) 

23.620 

(19,05%) 

8.176 

(6,59%) 

26.043 

(21,00%) 

6.678 

(5,39%) 

2001 254.381 
1.559 

(0,61%) 
18.471 (7,26%) 9.927 (3,90%) 8.124 (3,19%) 

60.117 

(23,63%) 

32.547 

(12,79%) 

94.683 

(37,22%) 
17.388 (6,84%) 

10.565 

(4,15%) 

Ρζοσ Δ. 

Χερςονιςου 

 

1991 8.554 573 (6,70%) 174 (2,03%) 100 (1,17%) 183 (2,14%) 3.050 (35,66%) 1.682 (19,66%) 603 (7,05%) 1.690 (19,76%) 499 (5,83%) 

2001 21.582 88 (0,41%) 1.155 (5,35%) 728 (3,37%) 753 (3,49%) 5.498 (25,47%) 3.138 (14,54%) 
8565 

(39,69%) 
1.061 (4,92%) 596 (2,76%) 
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Χτο παραπάνω πίνακα παρουςιάηονται τα αποτελζςματα 1991-2011 για Ελλάδα, Ξριτθ, 

Θράκλειο και Ρζο Διμο Χερςονιςου. Χε ςφνολο Ρζου Διμου παρατθροφμε αφξθςθ(~550%) 

ςτουσ πτυχιοφχουσ Ανωτάτων Χχολϊν, ςτουσ πτυχιοφχουσ ΨΕΛ(ΞΑΨΕ, ΞΑΨΕΕ) αφξθςθ(~610%), 

ςτουσ πτυχιοφχουσ ανϊτερων ςχολϊν αφξθςθ(~300%) και τζλοσ ςτουσ αποφοίτουσ μζςθσ 

εκπαίδευςθσ αφξθςθ(~80%). Άξιο αναφοράσ είναι θ αφξθςθ των αποφοίτων ςτοιχειϊδουσ 

εκπαίδευςθσ με ποςοςτό τθσ τάξεωσ 1300%. 

 

Πείωςθ παρουςιάηεται ςτον αρικμό των πολιτϊν που δεν τελείωςαν το Δθμοτικό αλλά 

γνωρίηουν γραφι και ανάγνωςθ από το 1991-2001. Θ μείωςθ είναι τθσ τάξθσ του 58%. 

 

Χυνολικά διαπιςτϊνεται μια βελτίωςθ του επιπζδου εκπαίδευςθσ από το 1991-2001, ςε 

επίπεδο νζου διμου, Ξριτθσ και περιφερειακισ ενότθτασ, γεγονόσ που διαςφαλίηει 

καλφτερεσ ςυνκικεσ για τθν μελλοντικι κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ.  

 

1.1.3 Βαςικά κοινωνικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου 

 

1.1.3.1 Κοινωνικζσ υπθρεςίεσ 

 

Πε βάςθ το Ρ. 3825/2010 «ΧΧΕΔΛΣ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ», οι ΣΨΑ, ςτα πλαίςια των νζων 

αρμοδιοτιτων τουσ, καλοφνται να ανταπεξζλκουν ςε νζεσ κοινωνικζσ προκλιςεισ και 

ελλείμματα υλοποιϊντασ τοπικζσ πολιτικζσ που κα εντάςςονται ςε πλαίςια ευρφτερθσ 

ςθμαςίασ.  

 

Θ ςυμμετοχι του Διμου Ωερςονιςου ςτον ςχεδιαςμό περιφερειακϊν και εκνικϊν 

πολιτικϊν αλλά και ο ρόλοσ του ςτθν άςκθςθ κοινωνικϊν πολιτικϊν ςε τοπικό επίπεδο 

διαμορφϊνεται με βάςθ:  

 τθν ιςχυρι πολιτικι βοφλθςθ.  Θ ευκφνθ του ςχεδιαςμοφ τθσ άςκθςθσ κοινωνικισ 

πολιτικισ ςτουσ ΣΨΑ ανικει καταρχιν ςτα πολιτικά πρόςωπα. Σι αποφάςεισ 

δθλαδι λαμβάνονται από τα πολιτικά όργανα όπωσ ο Διμαρχοσ, ο κεματικόσ 

Αντιδιμαρχοσ, το Δθμοτικό Χυμβοφλιο και θ Εκτελεςτικι Επιτροπι. 

 τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν του. Χυγκεκριμζνα, με αρμοδιότθτεσ ςε κζματα 

κοινωνικισ πολιτικισ ςτον Διμο Χερςονιςου λειτουργοφν τα εξισ τμιματα: α) 

Ψμιμα Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ που υπάγεται ςτθ Δ/νςθ 
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Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν του Διμου Χερςονιςου κακϊσ και  β) το Αυτοτελζσ Ψμιμα 

Υρογραμματιςμοφ Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου . 

 τισ ςυνεργαςίεσ που ζχει αναπτφξει για τον ςκοπό αυτό. Σ Διμοσ Χερςονιςου ζχει 

αναπτφξει πλικοσ ςυνεργαςιϊν με φορείσ και αρχζσ εντόσ και εκτόσ των ςυνόρων 

τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ προκειμζνου να εξειδικεφει τθν κοινωνικι του πολιτικι, να 

ανταλλάςει τεχνογνωςία και καλζσ πρακτικζσ, να ςυμμετζχει ενεργά ςε ευρφτερουσ 

πολιτικοφσ ςχεδιαςμοφσ και διοργανϊςεισ που μασ αφοροφν. Ενδεικτικά, 

αναφζρονται παρακάτω φορείσ με τουσ οποίουσ ςυνεργάηεται ο Διμοσ 

Χερςονιςου γι αυτόν τον ςκοπό, ωσ εξισ:  

  - ΞΣΛΡΩΥΣΟΛΨΕΛΑ ΞΦΘΨΘΧ 

  - ΔΛΑΔΘΠΣΨΛΞΣ ΔΛΞΨΩΣ ΩΓΕΛΑΧ ΕΟΟΑΔΑΧ 

  - ΑΛΠΑΨΣΞΦΛΨΘΧ  

  - ΞΕΧΑΡ  

 τθ λειτουργία των νομικϊν προςϊπων τα οποία ζχει ςυςτιςει για τον ςκοπό 

αυτό. Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου Ρομικά Υρόςωπα Δθμοςίου και 

Λδιωτικοφ Δικαίου και Επιχειριςεισ, τα οποία διακζτουν πλεονεκτιματα και 

μειονεκτιματα που ςχετίηονται κυρίωσ με τθν ευελιξία κατά τθ λειτουργία τουσ. 

Επίςθσ, βαςικόσ ςκοπόσ για τθ ςφςταςθ τουσ είναι θ δυνατότθτα ανάλθψθσ 

αναπτυξιακϊν πρωτοβουλιϊν και θ εφαρμογι ειδικϊν προγραμμάτων. 

- ΡΣΠΛΞΣ ΥΦΣΧΩΥΣ ΔΘΠ. ΔΛΞΑΛΣΩ ΓΛΑ ΨΘΡ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑ ΞΑΛ 

ΑΟΟΘΟΕΓΓΩΘ  

- ΞΣΛΡΩΦΕΟΘΧ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

 το λόγο και τθν άποψθ και τθ δράςθ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. Σ ρόλοσ τθσ 

κοινωνίασ των πολιτϊν του Διμου Χερςονιςου είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ και 

λαμβάνεται υπόψθ ςτα πλαίςια ςχεδιαςμοφ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ του Διμου 

και κυρίωσ ςτθν υλοποίθςθ των τοπικϊν πολιτικϊν. Ψο Ψοπικό Χυμβοφλιο Ρζων, τα 

ςωματεία, οι πολιτιςτικοί και κοινωνικοί ςφλλογοι, οι άτυπεσ ομάδεσ ειδικοφ 

ενδιαφζροντοσ και άλλοι που ςυνιςτοφν τθν κοινωνία των πολιτϊν, ςυμπράττουν 

ςτο ζργο του Διμου Χερςονιςου, ςυχνά ζχουν ςυμβουλευτικό ρόλο κακϊσ και 

ρόλο διαςφνδεςθσ των δθμοτικϊν πολιτικϊν με τθν τοπικι κοινωνία. 

 

Υαρακάτω ακολουκεί θ παράκεςθ των αρμοδιοτιτων του τμιματοσ κοινωνικισ πολιτικισ 

του Δθμου Χερςονιςου.   
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Α. Αρμοδιότθτεσ  Σχεδιαςμοφ / Συντονιςμοφ / Ραρακολοφκθςθσ Κοινωνικϊν Ρολιτικϊν 

1. Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι 

κοινωνικϊν πολιτικϊν ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ 

και κοινωνικι φροντίδα τθσ βρεφικισ και παιδικισ θλικίασ και τθσ τρίτθσ θλικίασ, με 

τθν ίδρυςθ και λειτουργία νομικϊν προςϊπων, ιδρυμάτων και επιχειριςεων 

(παιδικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κζντρα 

ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ, ψυχαγωγίασ και αναψυχισ 

θλικιωμζνων, γθροκομείων κλπ).  

2. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετζχει 

ςε προγράμματα και δράςεισ για τθν ζνταξθ ακίγγανων, παλιννοςτοφντων 

ομογενϊν, μεταναςτϊν, και προςφφγων ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι 

ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

3. Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι 

κοινωνικϊν πολιτικϊν που αφοροφν τθν κοινωνικι φροντίδα τθσ οικογζνειασ, του 

παιδιοφ, των εφιβων, των θλικιωμζνων, των ατόμων με αναπθρία κακϊσ και 

ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 

4. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν ι 

ςυμμετζχει ςε δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ και φροντίδα τθσ υγείασ 

των δθμοτϊν με τθν ίδρυςθ και λειτουργία εγκαταςτάςεων για τθν  παροχι 

υπθρεςιϊν υγείασ και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ (με τθ δθμιουργία 

δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων, κζντρων αγωγισ υγείασ, κζντρων υποςτιριξθσ 

και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία, κζντρων ψυχικισ υγείασ, κζντρων 

ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των κυμάτων τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ κατά 

ςυνοικοφντων προςϊπων και κζντρων πρόλθψθσ κατά εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. 

5. Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιϊν που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν περιοχι 

του Διμου, με τθ δθμιουργία Ψοπικϊν Χυμβουλίων Υρόλθψθσ Υαραβατικότθτασ. 

6. Περιμνά για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ με τθ δθμιουργία τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 

εκελοντικϊν οργανϊςεων και ομάδων εκελοντϊν. 

7. Χυντονίηει, παρακολουκεί και αξιολογεί τθν άςκθςθ Ξοινωνικισ Υολιτικισ ςε τοπικό 

επίπεδο (πχ μζςω τθσ εκπόνθςθσ και περιοδικισ αναπροςαρμογισ ενόσ «Ψοπικοφ 

Χυμφϊνου Ξοινωνικισ Υολιτικισ») 
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8. Σργανϊνει, παρακολουκεί και αξιολογεί τθ δικτφωςθ τοπικϊν φορζων Ξοινωνικισ 

Φροντίδασ, όπωσ: 

 οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου 

 οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Ρομικϊν Υροςϊπων του Διμου 

 οι Π.Ξ.Σ 

 οι υπθρεςίεσ και δομζσ Ξοινωνικισ προςταςίασ τθσ Υεριφζρειασ και 

του Ξράτουσ 

 τα αντιπροςωπευτικά ςϊματα των ομάδων-χρθςτϊν 

Β. Αρμοδιότθτεσ Εποπτείασ και Ελζγχου 

1. Χορθγεί άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν παιδικϊν ι 

βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν.  

2. Αςκεί ζλεγχο και εποπτεία ςτα ιδρφματα παιδικισ προςταςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί) και ευκφνεται για τθ λειτουργία των παιδικϊν εξοχϊν.  

3. Χορθγεί άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδρυμάτων παιδικισ πρόνοιασ ςε ιδιϊτεσ, 

κακϊσ και ςε ςυλλόγουσ ι ςωματεία που επιδιϊκουν φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.  Αςκεί εποπτεία επί των φιλανκρωπικϊν ςωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει  τον  

προχπολογιςμό τουσ και  παρακολουκεί και  ελζγχει τισ επιχορθγιςεισ, που 

δίδονται ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου με κοινωφελείσ ςκοποφσ.  

5. Περιμνά για τον διοριςμό των μελϊν διοικθτικϊν ςυμβουλίων και  εποπτεφει και 

ρυκμίηει κζματα λειτουργίασ ιδρυμάτων προςταςίασ και αγωγισ οικογζνειασ του 

παιδιοφ, (όπωσ Ξζντρων Υαιδικισ Πζριμνασ, Υαιδικϊν Χτακμϊν, Υαιδικϊν Εξοχϊν, 

παραρτθμάτων ΥΛΞΥΑ και ΞΕΥΕΥ).  

6. Χορθγεί άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν επιχειριςεων περίκαλψθσ 

θλικιωμζνων ι ατόμων, που πάςχουν ανίατα από κινθτικι αναπθρία.  

7. Περιμνά για τον οριςμό μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου των Ψαμείων Υρόνοιασ 

και Υροςταςίασ Υολυτζκνων, όταν θ ζδρα των Ψαμείων είναι ςτο Διμο. 

 

Γ. Αρμοδιότθτεσ  εφαρμογισ κοινωνικϊν πολιτικϊν  

Ωλοποιεί δράςεισ και προγράμματα κοινωνικισ πολιτικισ ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ 

και τα προγράμματα κοινωνικισ πολιτικισ που υλοποιοφνται από τα Ρομικά πρόςωπα του 

Διμου. Χτο πλαίςιο αυτό ενδεικτικά : 

1. Διενεργεί κοινωνικζσ ζρευνεσ για τθ χοριγθςθ των επιδομάτων πρόνοιασ,   

2. Αςκεί κοινωνικι εργαςία με άτομα, οικογζνειεσ και κοινωνικζσ ομάδεσ. 

3. Οειτουργεί μονάδεσ ςυμβουλευτικισ, ψυχολογικισ και κοινωνικισ υποςτιριξθσ. 
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4. Χυνεργάηεται με τα ςχολεία τθσ περιοχισ για ενθμζρωςθ ςε κοινωνικά κζματα 

(AIDS, ναρκωτικά κλπ) και ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυλλόγουσ γονζων διοργανϊνει 

Χχολζσ Γονζων. 

5. Ωλοποιεί προγράμματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ψυχοκοινωνικϊν και 

οικονομικϊν προβλθμάτων (προςφφγων, μεταναςτϊν, παλιννοςτοφντων, 

φυλακιςμζνων, υπερθλίκων κ.λ.π.) 

6. Ωλοποιεί δράςεισ προςταςίασ περικαλπομζνων ςε ιδρφματα κλειςτισ περίκαλψθσ 

7. Ωλοποιεί δράςεισ προςταςίασ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν 

 

Δ. Αρμοδιότθτεσ Εφαρμογισ Ρρογραμμάτων Κοινωνικισ Ρροςταςίασ                              

Περιμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων Ξοινωνικισ Υρόνοιασ που ςτοχεφουν ςτθ 

ςτιριξθ αςτζγων και οικονομικά αδυνάτων πολιτϊν. Χτο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ 

δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ : 

 Περιμνά για τθν παροχι οικονομικισ ενίςχυςθσ των αυτοςτεγαηομζνων, 

για τθ ςχετικι μίςκωςθ ακινιτων, τθ ρφκμιςθ διαφόρων κεμάτων 

κοινωνικισ κατοικίασ και τθν επιβολι κυρϊςεων για παραβάςεισ τθσ 

οικείασ νομοκεςίασ. 

 Εκδίδει  πιςτοποιθτικά οικονομικισ αδυναμίασ. 

 Περιμνά για τθν καταβολι επιδομάτων ςε τυφλοφσ, κωφάλαλουσ, 

αναςφάλιςτουσ παραπλθγικοφσ, τετραπλθγικοφσ και ακρωτθριαςμζνουσ, 

διανοθτικά κακυςτερθμζνουσ, ανίκανουσ προσ εργαςία, υποφζροντεσ 

από εγκεφαλικι παράλυςθ (ςπαςτικοφσ), απροςτάτευτουσ ανιλικουσ, 

υποφζροντεσ από αιμολυτικι αναιμία και βαριά ανάπθρουσ, κακϊσ και 

ςε λοιπά άτομα δικαιοφμενα παροχισ κοινωνικισ προςταςίασ, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, κακϊσ και των οικείων 

κανονιςτικϊν ρυκμίςεων. 

 Αποφαςίηει για τθν δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ οικθμάτων ζνεκα 

απορίασ ι για άλλουσ ςοβαροφσ λόγουσ. 

 Υροβαίνει ςτθν αναγνϊριςθ δικαιοφχων ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ. 

 Ειςθγείται τθν ζκδοςθ αποφάςεων παροχισ κοινωνικισ προςταςίασ. 

 Ειςθγείται τθν χοριγθςθ αδειϊν διενζργειασ λαχειοφόρων αγορϊν, 

εράνων και φιλανκρωπικϊν αγορϊν. 

 Χορθγεί κάρτεσ αναπθρίασ ζπειτα από γνωμάτευςθ τθσ Επιτροπισ 

Υιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ 
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Επιμελείται των κεμάτων που αφοροφν αςφαλιςμζνουσ του ΣΓΑ δθμότεσ και εκδίδει 

βιβλιάρια και βεβαιϊςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει τουσ 

αςφαλιςμζνουσ αυτοφσ. 

 

Ε. Αρμοδιότθτεσ Ρολιτικϊν Λςότθτασ των φφλων 

Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και μζτρων που 

ςτοχεφουν ςτθν ιςότθτα γυναικϊν και ανδρϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ. Χτο πλαίςιο αυτό 

μεριμνά για :    

 τθ λιψθ μζτρων για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν 

και των παιδιϊν 

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν ςτερεότυπων με 

βάςθ το φφλο 

 τθν ανάπτυξθ ειδικϊν προγραμμάτων για ευπακείσ ομάδεσ γυναικϊν 

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν 

απαςχόλθςθ 

 τθ λιψθ μζτρων για τθν εναρμόνιςθ επαγγελματικϊν και οικογενειακϊν 

υποχρεϊςεων  

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν κοινωνικι και πολιτικι ςυμμετοχι των γυναικϊν και 

τθν προϊκθςι τουσ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 

 

ΣΤ. Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Ρολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Νζασ Γενιάσ 

Χχεδιάηει, ειςθγείται  και μεριμνά για τθν εφαρμογι πολιτικϊν, προγραμμάτων και 

δράςεων ςτον τομζα του πολιτιςμοφ για τθν προςταςία του τοπικοφ πολιτιςμοφ, τθν 

προβολι των πολιτιςτικϊν αγακϊν και των πολιτιςτικϊν ζργων που παράγονται ςε τοπικό 

επίπεδο. Υεριλαμβάνονται  πολιτικζσ, προγράμματα και δράςεισ όπωσ : 

 Δθμιουργία πολιτιςτικϊν και πνευματικϊν κζντρων, μουςείων, πινακοκθκϊν, 

κινθματογράφων και κεάτρων, φιλαρμονικϊν και ςχολϊν διδαςκαλίασ μουςικισ, 

ςχολϊν χοροφ, ηωγραφικισ, γλυπτικισ κλπ. 

 Διοργάνωςθ και εφαρμογι  πολιτιςτικϊν προγραμμάτων (κεατρικζσ παραςτάςεισ, 

ςυναυλίεσ και άλλεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ). 

 Υροςταςία μουςείων, μνθμείων, ςπθλαίων κακϊσ και αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν 

χϊρων τθσ περιοχισ. 

 Επιςκευι, ςυντιρθςθ και αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν και ιςτορικϊν ςχολικϊν 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωροφνται ςτο Διμο από τρίτουσ. 
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 Υροϊκθςθ πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

 Υροϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ. 

 

Πελετά και ειςθγείται για τθ ρφκμιςθ τοπικϊν πολιτιςτικϊν κεμάτων. Χτο πλαίςιο αυτό και 

ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ:  

 Ειςθγείται για τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου του Διμου ςτθν οργανωτικι επιτροπι 

φεςτιβάλ τοπικισ εμβζλειασ. 

 Ειςθγείται για τθν επιχοριγθςθ ΡΥΛΔ τα οποία αναπτφςςουν πολιτιςτικοφ 

χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του Διμου. 

 Ειςθγείται για τθ χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν μουςικϊν 

ιδρυμάτων (Ωδείων, μουςικϊν ςχολϊν, χορωδιϊν, ςυμφωνικϊν ορχθςτρϊν και 

ςυγκροτθμάτων μουςικισ δωματίου). 

 

Χχεδιάηει, ειςθγείται  και μεριμνά για τθν εφαρμογι πολιτικϊν, προγραμμάτων και 

δράςεων για τθν προϊκθςθ του τοπικοφ ακλθτιςμοφ και τθν παροχι δυνατοτιτων  

άκλθςθσ ςτουσ κατοίκουσ.  

 

Περιμνά για τθν οργάνωςθ και εφαρμογι προγραμμάτων που απευκφνονται ςτουσ νζουσ, 

ςε ςυνεργαςία με τουσ ςχεδιαςμοφσ και τα προγράμματα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρζασ 

Γενιάσ. 

 

Υαρακολουκεί  τθ λειτουργία και δράςθ δθμοτικϊν δομϊν και νομικϊν προςϊπων που 

εφαρμόηουν προγράμματα και δράςεισ ςτουσ τομείσ του πολιτιςμοφ και του ακλθτιςμοφ 

και Ρζασ Γενιάσ. 

 

Ωλοποιεί δράςεισ και προγράμματα ςτουσ τομείσ του Υολιτιςμοφ, του Ακλθτιςμοφ και τθσ 

Ρζασ Γενιάσ, ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ και τα προγράμματα που υλοποιοφνται από 

τα Ρομικά Υρόςωπα του Διμου. 

Αντίςτοιχα, ςτα κζματα Κοινωνικισ Ρολιτικισ εςτιάηει θ δράςθ του Αυτοτελοφσ Τμιματοσ  

Ρρογραμματιςμοφ, Οργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου  του Διμου Ωερςονιςου, μζςα 

ςτο γενικό πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του που είναι το εξισ: 

 

Είναι αρμόδιο για τθν υποςτιριξθ των οργάνων διοίκθςθσ, των υπθρεςιϊν και των νομικϊν 

προςϊπων του Διμου κατά τισ διαδικαςίεσ ςφνταξθσ, παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ 
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των αποτελεςμάτων των περιοδικϊν Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων και των Ετθςίων 

Υρογραμμάτων Δράςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ των 

υπθρεςιϊν του Διμου κατά τθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων του και τον ςχεδιαςμό και 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων του Διμου 

υπό ςυνκικεσ διαςφάλιςθσ  του επικυμθτοφ επιπζδου ποιότθτασ των παρεχομζνων κάκε 

είδουσ υπθρεςιϊν. Επίςθσ είναι αρμόδιο για τθ διαςφάλιςθ τθσ ζνταξθσ των πολιτικϊν 

ιςότθτασ των φφλων ςτισ τοπικζσ πολιτικζσ. 

 

1.1.3.2 Μετανάςτεσ 

 

Με ςχετικι απόφαςθ του το Δθμοτικό Συμβοφλιο του Διμου Ωερςονιςου κατόπιν 

ειςιγθςθσ του Ρροζδρου του Δ.Σ. και του Τμιματοσ Ρρογραμματιςμοφ ςυνεςτικθ το 

Συμβοφλιο Ζνταξθσ Μεταναςτϊν ςφμφωνα με το άρκρο 78 Ν.3852/2010 «ΣΩΕΔΛΟ 

ΚΑΛΛΛΚΑΤΘΣ». Αντικείμενο του Χυμβουλίου Ζνταξθσ Πεταναςτϊν αποτελεί θ καταγραφι 

και θ διερεφνθςθ προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι μετανάςτεσ που κατοικοφν μόνιμα 

ςτον Διμο ωσ προσ τθν ζνταξι τουσ ςτθν τοπικι κοινωνία και τθν επαφι τουσ με δθμόςιεσ 

υπθρεςίεσ ι τθ δθμοτικι αρχι. Επίςθσ, το Χυμβοφλιο Ζνταξθσ Πεταναςτϊν μπορεί να 

υποβάλλει ειςθγιςεισ προσ το Δθμοτικό Χυμβοφλιο για τθν ανάπτυξθ τοπικϊν δράςεων 

προϊκθςθσ τθσ ομαλισ κοινωνικισ ζνταξθσ των μεταναςτϊν κακϊσ και να διοργανϊςει ςε 

ςυνεργαςία με το Διμο εκδθλϊςεισ με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ενίςχυςθ τθσ 

κοινωνικισ ςυνοχισ του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

 

1.1.3.3 Ιςότθτα των δφο φφλων 

 

Επίςθσ, κατόπιν ειςιγθςθσ του Ψμιματοσ Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ 

Ελζγχου και απόφαςθσ του Δ.Χ., ςυνεςτικθ Επιτροπι για τθν Κατάρτιςθ του Τοπικοφ 

Σχεδίου για τθν Λςότθτα των δφο Ψφλων και εξουςιοδοτικθκε ο Διμαρχοσ για τθν 

υπογραφι τθσ Ευρωπαϊκισ Ωάρτασ για τθν ιςότθτα. 

1.1.3.4 Νεολαία  

 

Επίςθσ, με τθν 16/2011 απόφαςθ του Δθμάρχου Ωερςονιςου ορίςτθκε ο εντεταλμζνοσ 

ςφμβουλοσ ςε κζματα νεολαίασ ζνα από τα νεαρότερα μζλθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου, 

γεγονόσ που υποδθλϊνει τθν πολιτικι βοφλθςθ τθσ δθμοτικισ αρχισ. 
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Πε τθν ευκφνθ του Ψμιματοσ Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου 

λειτουργεί ςτα πλαίςια τθσ επίςθμθσ ιςτοςελίδασ του Διμου Χερςονιςου τμιμα 

ενθμζρωςθσ τθσ νεολαίασ του Διμου ςχετικά με ςεμινάρια και ςχζδια κατάρτιςθσ ςτθν 

Ελλάδα και ςτο εξωτερικό, δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ ςε προγράμματα ανταλλαγισ νζων, 

κζςεισ απαςχόλθςθσ, ευρωπαϊκά νζα και άλλα που ενδιαφζρουν τουσ νζουσ.  

 

Ψο Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου ςε ςυνεργαςία με τον 

εντεταλμζνο ςφμβουλο ςε κζματα νεολαίασ κατάρτιςε και ζχει ανακοινωκεί το Σχζδιο 

Δράςθσ ζτουσ 2011 του Διμου Ωερςονιςου ςε κζματα νεολαίασ. 

 

Ψο Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου ενθμερϊνει, ενκαρρφνει 

και υποςτθρίηει τεχνικά τισ άτυπεσ ομάδεσ νζων αλλά και κεςμικοφσ φορείσ για τισ 

δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ ευρωπαϊκϊν ςυνεργαςιϊν ςτα πλαίςια επίτευξθσ κοινϊν ςκοπϊν 

κακϊσ και για τισ δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ πρωτοβουλιϊν. Ιδθ, είναι ςε αξιολόγθςθ 

πρόταςθ τθσ «άτυπθσ ομάδασ νζων Διμου Χερςονιςου» με τίτλο ΓΕΦΩΦΕΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ ΓΛΑ 

ΨΣ ΠΕΟΟΣΡ που κα πραγματοποιθκεί ςτον Διμο Χερςονιςου το 2012 με εταίρουσ από τθν 

Ψουρκία, τθν Λταλία, τθν Υορτογαλία και τθν Λςπανία. 

 

Ψζλοσ, για τον τομζα τθσ ΡΕΣΟΑΛΑΧ χουν επιτευχκεί διακρατικζσ ςυμφωνίεσ για τθν 

πραγματοποίθςθ ανταλλαγϊν νζων ςτθν Ευρϊπθ ςτισ οποίεσ θ ςυμμετοχι τθσ ομάδασ 

νζων του Διμου Χερςονιςου κα αποτελοφν τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτο εταιρικό ςχιμα. 

 

ΚΕΣΜΟΣ ΚΟΛΝΫΝΛΚΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ  

 

Θ κοινωνικι εργαςία απευκφνεται ςε άτομα τα οποία λόγω οικονομικϊν δυςκολιϊν 

αδυνατοφν να αποπλθρϊςουν τισ χρθματικζσ ποινζσ που τουσ ζχουν επιβλθκεί, με 

αποτζλεςμα (μζχρι πρότινοσ) να βρίςκονται αντιμζτωπα με τθν απειλι τθσ φυλάκιςθσ. Ξάκε 

θμζρα φυλάκιςθσ μετατρζπεται ςε κοινωνικι εργαςία 4 ωρϊν θμερθςίωσ, το δικαςτιριο 

ωςτόςο, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ προςωπικζσ ςυνκικεσ του καταδικαςκζντοσ, μπορεί να 

ορίςει τθν κοινωνικι εργαςία από 2 ζωσ και 6 ϊρεσ θμερθςίωσ. Ζτςι, ο παραβάτθσ δεν 

αποκόπτεται από τθν κοινότθτά του, διατθρεί τθν επαγγελματικι, οικογενειακι και 

κοινωνικι του ηωι και ςυμβολικά αποηθμιϊνει το κοινωνικό ςφνολο μζςω των υπθρεςιϊν 

που προςφζρει. 
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Σ Διμοσ Χερςονιςου βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ φορείσ που υποδζχονται αυτιν τθν ομάδα 

πλθκυςμοφ, οι οποίοι πρζπει να είναι κρατικοί φορείσ, που ζχουν πιςτοποιθκεί από το 

υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων. Για τθν επιλογι του 

είδουσ τθσ εργαςίασ που παρζχεται, λαμβάνονται υπ' όψιν θ φφςθ και οι ςυνκικεσ τζλεςθσ 

τθσ αξιόποινθσ πράξθσ, θ θλικία και θ υγεία του καταδικαςμζνου, θ επαγγελματικι  

κατάρτιςθ και οι δεξιότθτεσ τουσ. 

 

1.1.4  Υγεία –  Ακλθτιςμόσ 

 

1.1.4.1 Πρωτοβάκμια Φροντίδα ςτον Διμο Χερςονιςου 

 

Με το Ν. 2889/2001 επιτεφχκθκε θ εκπλιρωςθ ενόσ από τα πάγια αιτιματα των Ελλινων 

για τθν εκ βάκρων αλλαγι ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ, κυρίαρχο ςτοιχείο τθσ οποίασ είναι 

θ αποκζντρωςθ.  

 

Ψα Ξζντρα Ωγείασ και τα Υεριφερειακά Λατρεία λειτουργοφν ωσ αυτοτελείσ μονάδεσ, 

ανεξαρτθτοποιθμζνα (διοικθτικά και οικονομικά) από τα Ροςοκομεία του Ρομοφ.  

 

Θ αποκζντρωςθ ςε ελλθνικό επίπεδο αντανακλά το μοντζλο που επικρατεί ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, το οποίο κρίνεται ωσ πετυχθμζνο κακϊσ, ςυν τοισ άλλοισ, ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ 

λαμβάνονται υπόψθ οι ειδικζσ ςυνκικεσ και τα ειδικά γεωγραφικά, πλθκυςμιακά κ.α. 

χαρακτθριςτικά τθσ κάκε περιφζρειασ.  

Τα Κζντρα Υγείασ και τα Ρεριφερειακά Λατρεία αποτελοφν, λοιπόν, τισ εγγφτερεσ ςτον 

πολίτθ, δθμόςιεσ δομζσ υγείασ, όπου εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ των πολιτϊν για 

πρωτοβάκμια φροντίδα.  

 

Θ εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ των πολιτϊν του Διμου 

Ωερςονιςου γίνεται από το Ξζντρο Ωγείασ Ξαςτελλίου Υεδιάδοσ και τα Υεριφερειακά 

Λατρεία που λειτουργοφν δομθμζνα ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Γουβϊν, Επιςκοπισ, Παλίων 

και Χερςονιςου κακϊσ και ςτθ Δθμοτικι Ξοινότθτα Ποχοφ, τα οποία υπάγονται ςτο Ξζντρο 

Ωγείασ Ξαςτελλίου.  

 

 Ψο Ξζντρο Ωγείασ Ξαςτελλίου 
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Ψο Ξζντρο Ωγείασ Ξαςτελλίου (Ξ.Ω.Ξ.) Υεδιάδοσ βρίςκεται ςτο Ξαςτζλλι Υεδιάδοσ του 

Διμου Πινϊα ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Θρακλείου και εποπτεφεται από το Γενικό 

Ροςοκομείο Θρακλείου Βενιηζλειο-Υανάνειο.  

 

Άρχιςε να λειτουργεί ςτισ 24/10/1988 και, όςον αφορά ςτον Διμο Χερςονιςου, ςε αυτό 

υπάγονται τα περιφερειακά ιατρεία:  

 Ρ.Λ. Μοχοφ 

 Ρ.Λ. Μαλίων 

 Ρ.Λ. Επιςκοπισ Ρεδιάδοσ 

 Ρ.Λ. Γουβϊν 

 Ρ.Λ. Λιμζνοσ Ωερςονιςου 

 

Το Κ.Υ.Κ. Ραρζχει υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ ςτον πλθκυςμό ευκφνθσ 

του. Χυνολικά, εξυπθρετεί 36.254 άτομα εκ των οποίων το μεγαλφτερο μζροσ αφορά ςτον 

πλθκυςμό του Διμου Χερςονιςου που ανζρχεται ςτα 25.003 άτομα (ςφμφωνα με τθν 

απογραφι πλθκυςμοφ του 2001 / ΦΕΞ τ.Βϋ1292/2010).  

 

Στο Κ.Υ.Κ. Ρεδιάδοσ ςτο οποίο ζχουν πρόςβαςθ οι πολίτεσ του Διμου Ωερςονιςου, 

λειτουργοφν ιατρεία διαφόρων ειδικοτιτων για τθν προςφορά πρωτοβάκμιασ φροντίδασ 

υγείασ. Σ παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει εποπτικά τα ιατρεία που λειτουργοφν ςτο Ξ.Ω.Ξ. 

και το αντίςτοιχο ωράριο λειτουργίασ.  

   

Υίνακασ 8 Εποπτικά ιατρεία ΞΩΞ Υεδιάδοσ  

Λατρείο Ϋράριο Λειτουργίασ* 

Γενικισ Λατρικισ/Ρακολογικό  
Ωράριο 8πμ ζωσ 2μμ και Ενεργισ 

Εφθμερίασ   

Οδοντιατρικό     

Ραιδιατρικό  
Ωράριο 8πμ ζωσ 2μμ και Πικτισ 

Εφθμερίασ   

Διαβθτολογικό  Ωράριο 8πμ ζωσ 2μμ   

Άλλο Λατρείο  

(Παςτοφ)  
Ωράριο 8πμ ζωσ 2μμ   

* Ενεργισ Εφθμερίασ: Ωπάρχει φυςικι παρουςία του προςωπικοφ επί 24ϊρου 

βάςεωσ  
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 Μικτι Εφθμερία: Ωπάρχει φυςικι παρουςία του προςωπικοφ μζχρι τισ 12μμ και 

μετά παραμζνει ςε ανοικτι γραμμι επικοινωνίασ και ςε περιοχι άμεςθσ 

πρόςβαςθσ ςτο ΞΩ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ  

  Εφθμερία Ετοιμότθτασ: Ωπάρχει φυςικι παρουςία του προςωπικοφ μζχρι τισ 2μμ 

και μετά παραμζνει ςε ανοικτι γραμμι επικοινωνίασ και ςε περιοχι άμεςθσ 

πρόςβαςθσ ςτο ΞΩ ςε περίπτωςθ ανάγκθσ. 

 

Επίςθσ, λειτουργεί Ψμιμα Βραχείασ Ροςθλείασ ενϊ ςτα Ψακτικά Λατρεία του Ξζντρου Ωγείασ 

λειτουργεί ςφςτθμα οριςμοφ ραντεβοφ. Τα εργαςτιρια που λειτουργοφν ςτο Κζντρο 

Υγείασ είναι: Μικροβιολογικό και Ακτινολογικό.  

 

Χτα πλαίςια των δραςτθριοτιτων πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, πραγματοποιοφνται 

επίςθσ από το ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό του Ξζντρου Ωγείασ κατ' οίκον 

επιςκζψεισ. Σι επιςκζψεισ αυτζσ γίνονται από γιατροφσ ι από επιςκζπτεσ υγείασ, μαίεσ, 

κοινωνικοφσ λειτουργοφσ κτλ του Ξζντρου Ωγείασ ςε άτομα που είναι κατακεκλιμζνα ι δεν 

μποροφν να προςζλκουν ςτο Ξζντρο Ωγείασ λόγω κατάκλιςθσ, κινθτικϊν προβλθμάτων 

ι/και μθ φπαρξθσ ςυγγενικϊν προςϊπων. Από το Ξζντρο Ωγείασ Ξαςτελλίου Υεδιάδοσ 

προςφζρονται επίςθσ υπθρεςίεσ κατ' οίκον νοςθλείασ. Υρόκειται για κατ' οίκον επιςκζψεισ 

που πραγματοποιοφνται από νοςθλευτζσ/τριεσ του Ξζντρου Ωγείασ για παροχι 

νοςθλευτικϊν υπθρεςιϊν ςε άτομα που χριηουν κατ' οίκον νοςθλευτικισ φροντίδασ.  

 

Χτο Ξ.Ω.Ξ. δραςτθριοποιείται ιατρικό προςωπικό των παρακάτω ειδικοτιτων:  

 Αγροτικόσ Λατρόσ  

 Γενικόσ Λατρόσ/ Ρακολόγοσ  

 Μικροβιολόγοσ  

 Οδοντίατροσ  

 Ραιδίατροσ  

 Γενικόσ Λατρόσ ςε κζςθ Αγροτικοφ  

 

Ωποςτθρικτικό ζργο προςφζρει ζνα ςφνολο άλλων επαγγελματιϊν υγείασ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο Ξ.Ω.Ξ.. Ειδικότερα, οι ειδικότθτεσ που υπάρχουν ςτο Ξζντρο Ωγείασ 

είναι:  

 Νοςθλευτισ/τρια  

 Ραραςκευαςτισ  
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 αδιολόγοσ/Ακτινολόγοσ  

 

Υίνακασ 9 Υεριφερειακά ιατρεία που λειτουργοφν ςτον Διμο Χερςονιςου (ανα δυναμικότθτα και 
ειδίκευςθ)   
Α/Α ΣΤΟΛΩΕΛΑ ΛΑΤΕΛΟΥ Α. ΥΡΘ. 

ΡΟΣ. 

ΕΛΔΛΚΕΥΣΘ 

1 Ρεριφερειακό Λατρείο Λ. Ωερςονιςου 

Χτεγάηεται ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από τον 

Διμο Χερςονιςου.  

Χτα πλαίςια λειτουργίασ του εντάςςεται θ 

λειτουργία των Λατρείων Υορείασ ςτουσ οικιςμοφσ: 

Αγριανά, Χερςόνθςο, Ανάλθψθ, Γωνιζσ, Υοταμιζσ, 

Αβδοφ και Ξερά ανά μία φορά τθν εβδομάδα. Θ 

ςτζγαςθ των Λατρείων Υορείασ γίνεται ςε δθμοτικζσ 

εγκαταςτάςεισ. 

3 1. Γενικόσ Λατρόσ, Επιμελθτισ ΑϋΕΧΩ 

2. Γενικόσ Λατρόσ, Επιμελθτισ ΑϋΕΧΩ 

3. Ροςθλεφτρια ΨΕ (με μετακίνθςθ 

από το Ξ.Ω. Ξαςτελλίου) 

2 Ρεριφερειακό Λατρείο Μαλίων Χτεγάηεται ςε χϊρο 

που ενοικιάηει ο Διμοσ Χερςονιςου. 

Χτα πλαίςια λειτουργίασ του εντάςςεται θ 

λειτουργία του Λατρείου Υορείασ ςτον οικιςμό 

Ξράςι όπου ςτεγάηεται ςε δθμοτικι εγκατάςταςθ.   

3  1. Γενικόσ Λατρόσ, Επιμελθτισ ΑϋΕΧΩ 

2. Γενικόσ Λατρόσ, Επιμελθτισ ΑϋΕΧΩ 

3. Ροςθλεφτρια ΨΕ (με μετακίνθςθ 

από το Ξ.Ω. Ξαςτελλίου) 

3. Ρεριφερειακό Λατρείο Γουβϊν Χτεγάηεται ςε χϊρο 

που ζχει παραχωρθκεί από τθν ΞΨΘΠΑΨΛΞΘ 

ΩΥΘΦΕΧΛΑ ΨΣΩ ΔΘΠΣΧΛΣΩ εντόσ τθσ Υ.Α.Β.Γ. 

Χτα πλαίςια λειτουργίασ του εντάςςεται θ 

λειτουργία των Λατρείων Υορείασ ςτουσ οικιςμοφσ: 

Υάνω Γοφβεσ, Χκοτεινό, Βορίτςιο, Χαραςό, Ξόξαρθ, 

Ξαλό Χωριό, Γοφρνεσ και Ξοκκίνθ Χάνι. ανά μία 

φορά τθν εβδομάδα. Θ ςτζγαςθ των Λατρείων 

Υορείασ γίνεται ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ και 

ειδικότερα το Λατρείο Ξοκκίνθ Χάνι, ςε χϊρο τθσ 

τοπικισ ενορίασ. 

3  1. Γενικόσ Λατρόσ, Επιμελθτισ ΑϋΕΧΩ 

2. Γενικι Λατρόσ, Επιμελιτρια ΑϋΕΧΩ 

3. Ροςθλεφτρια ΨΕ (με μετακίνθςθ 

από το Ξ.Ω. Ξαςτελλίου) 

4. Ρεριφερειακό Λατρείο Επιςκοπισ 

Χτεγάηεται ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από τον 

Διμο Χερςονιςου. 

Χτα πλαίςια λειτουργίασ του εντάςςεται θ 

λειτουργία των Λατρείων Υορείασ ςτουσ οικιςμοφσ: 

Ελιά, Υάνω και Ξάτω Βάκια, Ανϊπολθ, ανά μία 

φορά τθν εβδομάδα. Θ ςτζγαςθ των Λατρείων 

Υορείασ γίνεται ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ. 

3 1. Γενικι Λατρόσ, Επιμελιτρια ΑϋΕΧΩ 

2. Γενικι Λατρόσ, Επιμελιτρια ΑϋΕΧΩ 

3. Ροςθλεφτρια ΨΕ (με μετακίνθςθ 

από το Βενιηζλειο Ροςοκομείο) 

5. Ρεριφερειακό Λατρείο Μοχοφ 

Χτεγάηεται ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από τον 

3 1. Γενικόσ Λατρόσ, Επιμελθτισ ΑϋΕΧΩ 

2. Γενικόσ Λατρόσ, Επιμελθτισ ΑϋΕΧΩ 
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Διμο Χερςονιςου. 

 

 

3. Ροςθλεφτρια ΨΕ (με μετακίνθςθ 

από το Βενιηζλειο Ροςοκομείο) 

 

1.1.4.2 Ιατρεία Διακοπισ Καπνίςματοσ 

 

Ψα τελευταία χρόνια, ςτα Υεριφερειακά Λατρεία του Διμου Χερςονιςου παρζχονται 

υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ καπνιςτϊν για τθ διακοπι του καπνίςματοσ.  

 

Χυγκεκριμζνα, ςτο Υεριφερειακό Λατρείο Ο. Χερςονιςου και ςτο Υεριφερειακό Λατρείο 

Παλίων, λειτουργοφν αντίςτοιχα Λατρεία Διακοπισ Ξαπνίςματοσ. Χε ςυνεργαςία με τον 

αρμόδιο Λατρό δομείται το προςωπικό πρόγραμμα υποςτιριξθσ του κάκε ενδιαφερόμενου.  

Θ ςχζςθ του Συςτιματοσ Ρρωτοβάκμιασ Ψροντίδασ με τθν τοπικι κοινωνία 

 

Θ πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ αποτελεί το πρϊτο ςθμείο επαφισ του πολίτθ με το 

ςφςτθμα υγείασ τθσ χϊρασ, του οποίου αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ και υπθρετεί τουσ 

γενικοφσ και ειδικοφσ ςτόχουσ του. Ψα Ξ.Ω. και τα Υεριφερειακά Λατρεία διαςυνδζονται με 

τθν τοπικι κοινωνία με πολλοφσ τρόπουσ και ειδικότερα ςτον Διμο Χερςονιςου, με τουσ 

εξισ: 

 Χυνεργαςία με τον Διμο Χερςονιςου, τα πολιτικά όργανα και τισ υπθρεςίεσ για τον 

προγραμματιςμό και τθν υλοποίθςθ διαφόρων δράςεων. 

 Χυνεργαςία με τα τοπικά ΠΠΕ για ενθμερωτικοφσ ςκοποφσ 

 Χυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ φορείσ, τα ςωματεία και τα Ρομικά Υρόςωπα 

Δθμοςίου Δικαίου όπωσ: το Ξζντρο Ανοιχτισ Υροςταςίασ Θλικιωμζνων, με το 

Ξζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ Θλικιωμζνων, με τουσ Υαιδικοφσ Χτακμοφσ, τισ 

Εκπαιδευτικζσ Δομζσ, τουσ Υολιτιςτικοφσ Χυλλόγουσ, τα ακλθτικά ςωματεία και 

άλλουσ κοινωνικοφσ φορείσ 

 Υαροχι άλλων υπθρεςιϊν ψυχολογικισ υποςτιριξθσ, κοινωνικισ φροντίδασ ςε 

ατομικό και κοινωνικό επίπεδο ςτα πλαίςια τθσ ολιςτικισ προςζγγιςθσ υγείασ. 

 Πζςω τθσ εφαρμογισ προγραμμάτων προλθπτικισ ιατρικισ, ειδικότερα ςτον 

μακθτικό πλθκυςμό του Διμου Χερςονιςου και γενικότερα ςτον πλθκυςμό του 

Διμου.  

 Πζςω του διαμεςολαβθτικοφ τουσ ρόλου ςε ςχζςθ με το Ροςοκομείο και το 

Ωπουργείο Ωγείασ κυρίωσ για τθν διανομι εντφπου υλικοφ ςτουσ πολίτεσ.   
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1.1.4.3 Ιδιωτικι πρωτοβουλία ςτθν παροχι πρωτοβάκμιασ φροντίδασ  

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου αποτελεί ζνα από τα πιο ςθμαντικά τουριςτικά κζρετρα τθσ Ελλάδασ 

και το ςθμαντικότερο τθσ Ξριτθσ. Ωσ εκ τοφτου θ δυνατότθτα παροχισ υπθρεςιϊν υψθλισ 

ςτάκμθσ ςτουσ χιλιάδεσ τουρίςτεσ επιςκζπτεσ, κρίνεται επιβεβλθμζνθ, και το ότι παρζχεται, 

αποτελεί ςτοιχείο πολιτιςμοφ τθσ περιοχισ αλλά και τθσ χϊρασ μασ.  

 

Χτα τουριςτικά κζντρα Χερςονιςου και Παλίων που ςυνδζονται εφκολα με τουσ 

υπόλοιπουσ οικιςμοφσ εξυπθρετϊντασ τισ ανάγκεσ των κατοίκων τθσ περιοχισ, 

δραςτθριοποιοφνται: θ Λατρικι Βοικεια και  θ Λατρικι Φροντίδα Ξριτθσ από το 1995 με δφο 

διαγνωςτικά και τρία περιφερειακά ιατρεία. 

 Θ Λατρικι Βοικεια διακζτει ζνα διαγνωςτικό κζντρο ςτισ Ξάτω Γοφβεσ που 

δραςτθριοποιείται αποκλειςτικά κατά τθ κερινι περίοδο- κυρίωσ για τθν 

εξυπθρζτθςθ των τουριςτικϊν επιςκεπτϊν. Διακζτει ακτινολογικό 

εργαςτιριο και αςκενοφόρο. 

 Θ Λατρικι Φροντίδα Ξριτθσ είναι ζνα ιδιωτικό, άρτια εξοπλιςμζνο πολυϊατρείο που 

προςφζρει πρωτοβάκμιεσ υπθρεςίεσ υγείασ ςε 24ωρθ βάςθ, 365 θμζρεσ το χρόνο. 

Χκοπόσ τθσ ίδρυςισ τθσ είναι θ παροχι ιατρικϊν υπθρεςιϊν κάτω από άριςτεσ 

ςυνκικεσ, με φροντίδα, ςυνζπεια και επιςτθμονικι πλθρότθτα κυρίωσ ςτουσ 

τουρίςτεσ επιςκζπτεσ αλλά και ςε κάκε ενδιαφερόμενο. Ξαλφπτει ςχεδόν το ςφνολο 

των ειδικοτιτων τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ για τθν αντιμετϊπιςθ όλων των 

προβλθμάτων υγείασ, προςφζρει ζνα μεγάλο φάςμα διαγνωςτικϊν εξετάςεων, 

παρζχει υπθρεςίεσ βραχείασ νοςθλείασ κακϊσ και τμιμα εναλλακτικισ ιατρικισ.  

 

Αναφζρουμε (ενδεικτικά) τισ υπθρεςίεσ που διακζτει θ Λατρικι Φροντίδα Ξριτθσ : 

 Ειδικευμζνθ ομάδα γιατρϊν ςτον τομζα τθσ επείγουςασ ιατρικισ  

 Δφο άρτια εξοπλιςμζνων αςκενοφόρων που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ αςφαλοφσ 

και γριγορθσ μεταφοράσ των αςκενϊν από και προσ το νοςοκομείο, το ξενοδοχείο, 

ακόμα και το αεροδρόμιο, αν παραςτεί ανάγκθ  

 Ψμιμα ολοκλθρωμζνου προλθπτικοφ διαγνωςτικοφ ελζγχου 
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1.1.4.4 Επείγουςα προνοςοκομειακι ιατρικι – λειτουργία ςτακμοφ ΕΚΑΒ ςτο Διμο 

Χερςονιςου  

 

Ψο ΕΞΑΒ είναι αναπτυγμζνο πανελλαδικά ςε 12 Υαραρτιματα (Ακινα, Κεςςαλονίκθ, 

Υάτρα, Θράκλειο, Οάριςα, Ξαβάλα, Λωάννινα, Οαμία, Αλεξανδροφπολθ, Ψρίπολθ, Ξοηάνθ και 

Πυτιλινθ) και κάκε Υαράρτθμα αναπτφςςεται ςε Ψομείσ ςτισ διάφορεσ περιοχζσ τθσ 

χϊρασ. Θ ανάπτυξθ του ΕΞΑΒ δθμιουργεί ζνα ςφγχρονο ςφςτθμα υπθρεςιϊν Επείγουςασ 

Υρονοςοκομειακισ Λατρικισ και ςυμβάλει:  

 κακοριςτικά ςτθν ποιοτικι αναβάκμιςθ των παρεχόμενων ςυνολικά υπθρεςιϊν 

υγείασ. 

 ςτθν άμεςθ παροχι οργανωμζνων υπθρεςιϊν ΕΥΛ με ςυνζπεια τθν ελάττωςθ τθσ 

κνθτότθτασ, του χρόνου νοςθλείασ και τθσ ςυχνότθτασ προςωρινισ ι μόνιμθσ 

ανικανότθτασ και αναπθρίασ. 

 ςτθ μείωςθ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν υγείασ 

 ςτθ μείωςθ του βακμοφ μετανάςτευςθσ προσ τα μεγάλα αςτικά κζντρα με τθ 

δθμιουργία αιςκιματοσ αςφάλειασ ςτουσ κατοίκουσ τθσ περιφζρειασ.  

 ςτθ μείωςθ των αποτρζψιμων κανάτων (διεκνϊσ μόνο για τα ατυχιματα κατά 30%) 

 

Ψο ΕΞΑΒ ςιμερα διακζτει 735 απλά αςκενοφόρα, 102 Ξινθτζσ Πονάδεσ, 25 μοτοςικλζτεσ, 7 

επιβατικά αυτοκίνθτα, 2 αυτοκινοφμενα ςυντονιςτικά κζντρα, 2 οχιματα αντιμετϊπιςθσ 

καταςτροφϊν και 3 Ελικόπτερα.  Ωπάρχουν ακόμθ περίπου 350 αςκενοφόρα που 

χρθςιμοποιοφνται από Ροςοκομεία και Ξζντρα Ωγείασ όπου δεν ζχει αναπτυχκεί το ΕΞΑΒ. Θ 

κφρια δραςτθριότθτα του ΕΞΑΒ είναι θ άμεςθ ιατρικι και νοςθλευτικι φροντίδα ςε όλουσ 

τουσ πολίτεσ οπουδιποτε και οποτεδιποτε χρειαςτεί, κακϊσ και θ αςφαλισ και ταχεία 

μεταφορά τουσ ςε κατάλλθλεσ μονάδεσ παροχισ υπθρεςιϊν υγείασ. Αυτό επιτυγχάνεται με 

ανάπτυξθ και λειτουργία υπθρεςιϊν παροχισ επείγουςασ προνοςοκομειακισ ιατρικισ 

όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτον Σργανιςμό του ΕΞΑΒ. 

 

Θ αποτελεςματικι λειτουργία των υπθρεςιϊν του ΕΞΑΒ ςε κάκε Υεριφζρεια επιτυγχάνεται 

με τα εξισ: α) ςτελζχωςθ με κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό ιατρικό, νοςθλευτικό και 

πλθρϊματα αςκενοφόρων - διαςϊςτεσ κακϊσ και προςωπικό διοικθτικισ και τεχνικισ 

υποςτιριξθσ. β) επιχειρθςιακό κζντρο επικοινωνίασ και ςυντονιςμοφ  
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Ψο ΕΞΑΒ διακζτει ςτον Διμο Χερςονιςου και ειδικότερα ςτον νζο κόμβο Χερςονιςου 

ςτακμό από όπου είναι δυνατι θ αντιμετϊπιςθ επειγόντων περιςτατικϊν ςτθν περιοχι. Σ 

ςτακμόσ λειτουργεί 24 ϊρεσ τθν θμζρα για 365 θμζρεσ το χρόνο . 

 

1.1.4.5 Αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα υγείασσ του Διμου ωσ ΟΣΑ (πολιτικά όργανα – 

υπθρεςίεσ)   

 

Χτον Ρ. 3852/2010 «ΧΧΕΔΛΣ ΞΑΟΟΛΞΦΑΨΘΧ» προβλζπονται οι αρμοδιότθτεσ του Διμου ωσ 

ΣΨΑ ςε ςχζςθ με τον τομζα «υγεία». Σ Διμοσ διοικείται από το δθμοτικό ςυμβοφλιο, τθν 

οικονομικι επιτροπι, τθν επιτροπι ποιότθτασ ηωισ, τθν εκτελεςτικι επιτροπι και το 

διμαρχο. Υαρακάτω κα αναφερκοφμε ςυνοπτικά και ενδεικτικά ςτα όργανα του Διμου και 

ςτισ αρμοδιότθτεσ τουσ ςτον τομζα «Ωγεία». 

 

Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ. Θ επιτροπι ποιότθτασ ηωισ είναι αποφαςιςτικό και ειςθγθτικό 

όργανο άςκθςθσ των ςχετικϊν με τθν ποιότθτα ηωισ, τθν χωροταξία, τθν πολεοδομία και 

τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ αρμοδιοτιτων του διμου.  

 

Πε τθν υπ. αρικ. 145/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου και τθν 5076 Απόφαςθ 

του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ εγκρίκθκε ο Σργανιςμόσ 

Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ του Διμου Χερςονιςου (ΦΕΞ 1827/τ.Βϋ/16_08_2011), με τον οποίο 

κακορίηεται θ εςωτερικι διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν, οι αρμοδιότθτεσ κ.α. Υαρακάτω 

αναφερόμαςτε ενδεικτικά ςτισ αρμοδιότθτεσ του Ψμιματοσ Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, 

Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ που αφοροφν και ςτον τομζα «Ωγεία». 

 

Ψο τμιμα Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ με αρμοδιότθτεσ Υροςταςίασ 

και Υροαγωγισ τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ 

1) Χχεδιάηει, προγραμματίηει και μεριμνά για τθν εφαρμογι μζτρων για τθν 

προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ. Χτο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ 

που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ:  

(α) Περιμνά για τον υγειονομικό ζλεγχο των δθμοτικϊν δεξαμενϊν νεροφ.  

(β) Περιμνά για τον υγειονομικό ζλεγχο των καταςτθμάτων και επιχειριςεων,  

(γ) Περιμνά για τον ζλεγχο τθσ θχορφπανςθσ, τθσ κοινισ θςυχίασ και τθσ εκπομπισ 

ρφπων, κορφβων και άλλων επιβαρφνςεων του περιβάλλοντοσ από τροχοφόρα,  

(δ) Χορθγεί βιβλιάρια υγείασ ςτουσ εκδοροςφαγείσ. 
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(ε) Υαρζχει ςυνδρομι ςτο ζργο του Ε.Φ.Ε.Ψ. και  διενεργεί ελζγχουσ ι άλλεσ 

πράξεισ, που ηθτοφν τα εντεταλμζνα όργανα του Ε.Φ.Ε.Ψ. και ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ τουσ. (Χυνεργαςία με τον τομζα ηωικισ παραγωγισ τθσ υπθρεςίασ 

αγροτικισ παραγωγισ, όταν απαιτείται). 

(ςτ) Περιμνά για τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ ςτα δθμόςια και ιδιωτικά 

ςχολεία τθσ περιοχισ. 

2) Χχεδιάηει, προγραμματίηει μια μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων μζτρων 

για τθν προαγωγι τθσ δθμόςιασ υγείασ. Χτο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ 

δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ:  

(α) Περιμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων εμβολιαςμϊν. 

(β) Περιμνά για τθν υλοποίθςθ ι) προγραμμάτων δθμόςιασ υγιεινισ που 

οργανϊνονται από το Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι από άλλα 

Ωπουργεία, το κόςτοσ των οποίων βαρφνει απευκείασ τον προχπολογιςμό του 

αντίςτοιχου Ωπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δθμόςιασ υγείασ, τα οποία 

εκτελοφνται με ζκτακτθ χρθματοδότθςθ ιιι) προγραμμάτων δθμόςιασ υγείασ που 

χρθματοδοτοφνται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

(γ) Εκδίδει τοπικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ και  λαμβάνει μζτρα ςε κζματα δθμόςιασ 

υγιεινισ.  

(δ) Περιμνά για τθν πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κζματα δθμόςιασ υγείασ. 

(ε) Σργανϊνει αυτοτελϊσ ι ςε ςυνεργαςία με τισ αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ 

υπθρεςίεσ ειδικά προγράμματα για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ Δθμόςιασ 

Ωγείασ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Διμου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

3) Φυκμίηει διάφορα διοικθτικά ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ δθμόςια υγεία ςτθν 

περιοχι του Διμου. Χτο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που 

δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ:  

(α) Ειςθγείται τον οριςμό ιατρϊν προσ εξζταςθ επαγγελματιϊν και εργαηομζνων ςε 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ χοριγθςθ ςε αυτοφσ βιβλιαρίων 

υγείασ. 

(β) Ειςθγείται τθν επιβολι κυρϊςεων ςε ιατροφσ, οι οποίοι πωλοφν φάρμακα χωρίσ 

άδεια, κακϊσ και ςε βάροσ ιατρϊν και φαρμακοποιϊν για κατοχι ι πϊλθςθ 

δειγμάτων φαρμάκων. 

(γ) Ειςθγείται τον οριςμό ελεγκτι γιατροφ ΣΓΑ για τα Ρ.Υ.Δ.Δ. τθσ περιοχισ του 

Διμου. 
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Επίςθσ, ςθμειϊνουμε ότι αξίηει να αναφερκοφμε ςτισ κοινωνικζσ δράςεισ που 

αναπτφςςονται ςτον Διμο Χερςονιςου, ςτον τομζα «Ωγεία». Υαρακάτω αναφζρουμε 

ενδεικτικά το παράδειγμα ςφςταςθσ ομάδασ Ωγείασ του Διμου Χερςονιςου. 

 

Σμάδα Ωγείασ Διμου Χερςονιςου: Θ ανάγκθ ςφςταςθσ μίασ δθμοτικισ εκελοντικισ ομάδασ 

υγείασ προζκυψε από τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ δθμοτϊν κατά το ζτοσ 2003, 

και μετά τθν επιτυχθμζνθ ανοικτι εκδιλωςθ ςτο Διμο Χερςονιςου με κζμα «Υρϊτεσ 

Βοικειεσ και Αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων Ζκτακτθσ Ανάγκθσ» (12/03/2003). Αποτζλεςμα 

αυτοφ του ενδιαφζροντοσ ιταν θ ςυγκρότθςθ Ομάδασ Υγείασ ςε επίπεδο διμου, θ οποία 

απαρτίηεται από ευαιςκθτοποιθμζνουσ δθμότεσ μασ, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςε εκελοντικι 

βάςθ. Χρειάηεται να αναφερκεί ότι θ ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι δράςθ με τθν κινθτοποίθςθ 

και ςυμμετοχι πολιτϊν ςε Σμάδα Ωγείασ διμου πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά ςτον 

δικό μασ Διμο, γεγονόσ που το ίδιο το ΕΞΑΒ Ξριτθσ αναγνωρίηει ςε δθμοςίευμά του ςτον 

τοπικό τφπο ωσ «παράδειγμα προσ μίμθςθ» (Εφθμ. ΥΑΨΦΛΧ, 2-11-2003). Επίςθσ, θ εν λόγω 

δράςθ κοινωνικοφ χαρακτιρα κεωρικθκε «καινοτόμα» από τθν Επιτροπι Ξοινωνικισ 

Υολιτικισ τθσ Ξ.Ε.Δ.Ξ.Ε. και κα περιλθφκεί ωσ Ξαλι Υρακτικι Διμων τθσ χϊρασ ςτο πεδίο 

τθσ κοινωνικισ πολιτικισ με ςκοπό τθν εκπόνθςθ Σδθγοφ Ξοινωνικϊν Δράςεων. 

 

1.1.5 Ραιδεία – Εκπαίδευςθ   

 

1.1.5.1 Δθμοτικοί παιδικοί ςτακμοί  

 

Χιμερα, εντόσ των ορίων του Διμου, λειτουργοφν πζντε Υαιδικοί Χτακμοί. Χτα Πάλια, ςτον 

Ποχό, ςτο Οιμάνι Χερςονιςου, ςτισ Γοφβεσ και ςτθν Επιςκοπι. Σι παιδικοί ςτακμοί του 

Διμου Χερςονιςου που ςιμερα υπάγονται ςτο Ρομικό Υρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου που 

ζχει ςυςτιςει ο Διμοσ Χερςονιςου με ςκοπό τθν Ξοινωνικι Αλλθλεγγφθ, παρζχουν 

υπθρεςίεσ υψθλισ ποιότθτασ με προςιτό κόςτοσ, ενϊ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι οικογζνειεσ 

απαλλάςςονται από τθν υποχρζωςθ καταβολισ αντιτίμου.  

 Φιλοξενεί κακθμερινά περίπου  190 παιδιά.  

 

1.1.5.2 Ιδιωτικοί βρεφικοί – παιδικοί ςτακμοί  

 

Οαμβάνοντασ υπόψθ ότι ο Διμοσ Χερςονιςου αποτελεί ζνα ιδιαίτερα ςθμαντικό 

τουριςτικό κζρετρο με τθν εποχικι απαςχόλθςθ να κυριαρχεί και μάλιςτα ςε πολφ 
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ζντονουσ ρυκμοφσ, θ ανάγκθ ςτιριξθσ των οικογενειϊν με δομζσ βρεφικϊν – παιδικϊν 

ςτακμϊν αυξάνεται κάκε χρόνο ςθμαντικά. Υαράλλθλα με τουσ Δθμοτικοφσ Υαιδικοφσ 

Χτακμοφσ, λειτουργοφ δφο βρεφικοί – παιδικοί ςτακμοί : «ΨΑ ΗΣΩΗΣΩΡΑΞΛΑ» και «JUNIORS 

ACADEMY» ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Χερςονιςου και ειδικότερα ςτθ Δθμοτικι Ξοινότθτα 

Χερςονιςου. 

Δυναμικότθτα:  340* παιδιά (Θ δυναμικότθτα των ιδιωτικϊν παιδικϊν διπλαςιάηεται τθν 

κερινι- τουριςτικι περίοδο). 

 

1.1.5.3 Πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ   

 

Χκοπόσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι να ςυμβάλει ςτθν 

ολόπλευρθ, αρμονικι και ιςόρροπθ ανάπτυξθ των διανοθτικϊν και ψυχοςωματικϊν 

δυνάμεων των μακθτϊν, ϊςτε, ανεξάρτθτα από φφλο και καταγωγι, να ζχουν τθ 

δυνατότθτα να εξελιχκοφν ςε ολοκλθρωμζνεσ προςωπικότθτεσ και να ηιςουν δθμιουργικά. 

Θ πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ παρζχεται ςτα νθπιαγωγεία και ςτα δθμοτικά ςχολεία.  

 

Θ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ παρζχεται ςε δφο κφκλουσ. Σ πρϊτοσ κφκλοσ καλφπτεται από 

τα γυμνάςια και ο δεφτεροσ από τα λφκεια. Θ πρωτοβάκμια και θ δευτεροβάκμια 

εκπαίδευςθ παρζχεται από το κράτοσ δωρεάν. 

 

Σι δαπάνεσ λειτουργίασ των ςχολείων αντιμετωπίηονται με κρατικζσ επιχορθγιςεισ προσ 

τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, θ οποία ζχει τθν ευκφνθ τθσ διάκεςθσ και διαχείριςθσ των 

ςχετικϊν πιςτϊςεων.  

 

Πακθτζσ, που κατοικοφν μακριά από τθν ζδρα του ςχολείου, μπορεί να μεταφζρονται 

δωρεάν. 

 

Χτον Διμο Χερςονιςου λειτουργοφν οι κάτωκι δθμόςιου χαρακτιρα εκπαιδευτικζσ δομζσ 

πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
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Υίνακασ 10 Οειτουργοφςεσ εκπαιδευτικζσ υποδομζσ ςτο Διμο Χερςονιςου 

ΝΘΡΛΑΓΫΓΕΛΑ ΔΘΜΟΤΛΚΑ ΣΩΟΛΕΛΑ ΓΥΜΝΑΣΛΑ 

ΓΣΩΒΩΡ ΓΣΩΒΩΡ ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΓΣΩΒΩΡ 

ΓΣΩΒΩΡ ΞΑΨΩ ΓΣΩΦΡΩΡ ΓΩΠΡΑΧΛΣ Ο. ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

ΓΣΩΦΡΩΡ ΕΟΛΑΧ ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΠΑΟΛΩΡ 

ΓΩΡΛΩΡ ΕΥΛΧΞΣΥΘΧ ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΠΣΧΣΩ 

ΕΟΛΑΧ ΞΣΞΞΛΡΘ ΧΑΡΛ ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΓΩΠΡΑΧΛΣ 

ΕΥΛΧΞΣΥΘΧ 1ο Ο. ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ - ΓΩΠΡΑΧΛΣ 

ΞΑΦΨΕΦΣΩ 2ο Ο.ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ ΓΩΠΡΑΧΛΣ ΕΥΛΧΞΣΥΘΧ 

ΞΣΞΞΛΡΘ ΧΑΡΛ 1ο ΠΑΟΛΩΡ  

1ο Ο. ΧΕΦ/ΧΣΩ 2ο ΠΑΟΛΩΡ ΛΥΚΕΛΑ 

2ο Ο.ΧΕΦ/ΧΣΩ ΠΣΧΣΩ ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΓΣΩΒΩΡ 

1ο ΠΑΟΛΩΡ ΧΓΣΩΦΣΞΕΦΑΟΛΣΩ ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΕΥΛΧΞΣΥΘΧ 

2ο ΠΑΟΛΩΡ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ Ο. ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

3ο ΠΑΟΛΩΡ ΑΡΑΟΘΨΘΧ 

ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΠΑΟΛΩΡ 

ΠΣΧΣΩ  ΓΕΡΛΞΣ ΟΩΞΕΛΣ ΠΣΧΣΩ 

ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ  ΞΑΟΟΛΨΕΧΡΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ (ΟΩΞΕΛΑΞΕΧ ΨΑΕΛΧ) 

ΧΓΣΩΦΣΞΕΦΑΟΛΣΩ   

ΑΡΩΥΣΟΘΧ   

ΑΡΑΟΘΨΘΧ 

ΧΕΦ/ΧΣΩ 

 ΠΣΩΧΛΞΣ ΧΧΣΟΕΛΣ - ΟΩΞΕΛΑΞΕΧ ΨΑΕΛΧ 

 

Δυναμικότθτα:  3000 μακθτζσ 

 

1.1.5.4 Προγράμματα κατάρτιςθσ – δια βίου μάκθςθσ  

 

Θ Γενικι Γραμματεία Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων του Ωπουργείου Εκνικισ Υαιδείασ και 

Κρθςκευμάτων (ΩΥΕΥΚ) ζχει δθμιουργιςει τα Ξζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Ξ.Ε.Ε.) –

δομζσ δια βίου μάκθςθσ– που παρζχουν προγράμματα για ενιλικεσ. Θ λειτουργία τουσ 

υποςτθρίηεται από το Λνςτιτοφτο Διαρκοφσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Λ.Δ.ΕΞ.Ε.) τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων (Γ.Γ.Ε.Ε.). 
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Ψο ζργο «Ξζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων» εντάςςεται ςτο Ε.Υ.Ε.Α.E.Ξ.II (Επιχειρθςιακό 

Υρόγραμμα Εκπαίδευςθσ και Αρχικισ Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ) του Ωπουργείου Εκνικισ 

Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων (Πζτρο 1.1, Ενζργεια 1.1.2) και ςυγχρθματοδοτείται από το 

Ε.Ξ.Ψ. (Ευρωπαϊκό Ξοινωνικό Ψαμείο) και το Ε.Ψ.Υ.Α. (Ευρωπαϊκό Ψαμείο Υεριφερειακισ 

Ανάπτυξθσ) κατά 75%. 

 

Ψα Ξζντρα Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων αποτελοφν μια ςφγχρονθ προςζγγιςθ ςτον τομζα τθσ δια 

βίου μάκθςθσ, προωκοφν τθ ιςότθτα των ευκαιριϊν ςτθν εκπαίδευςθ και ανταποκρίνονται 

ςτισ νζεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ κάκε πολίτθ. Χυμβάλλουν ςτθν δια βίου ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ, τθν απαςχολθςιμότθτα και τθν πολιτιςμικι καλλιζργεια όλων των 

πολιτϊν ανεξάρτθτα από τθν κοινωνικο-οικονομικι κατάςταςθ και τθ χϊρα καταγωγισ 

τουσ. Ψα εκπαιδευτικά προγράμματα των Ξ.Ε.Ε. απευκφνονται, λοιπόν, ςε όλουσ τουσ 

ενιλικεσ τθσ χϊρασ. Υρωταρχικόσ ςτόχοσ είναι θ απόκτθςθ νζων βαςικϊν δεξιοτιτων και θ 

αναβάκμιςθ αυτϊν που ιδθ υπάρχουν. Θ λειτουργία των Ξ.Ε.Ε. υποςτθρίηεται από ζμπειρα 

και εξειδικευμζνα ςτελζχθ. Χτο πλαίςιο των προγραμμάτων των Ξ.Ε.Ε. λειτουργοφν ςτον 

Διμο Χερςονιςου τμιματα - ολιγομελείσ ομάδεσ, από το 2006.  Ψα εκπαιδευτικά 

προγράμματα είναι διάρκειασ 25, 50, 100 και 150 ωρϊν. Χτα προγράμματα μποροφν να 

ςυμμετζχουν δωρεάν όλοι οι ενιλικεσ. Θ ςυμμετοχι είναι υποχρεωτικι για όςουσ τα 

παρακολουκιςουν με ζνα όριο απουςιϊν 20% επί του ςυνολικοφ αρικμοφ ωρϊν κάκε 

προγράμματοσ. Επίςθσ, ο κάκε ενδιαφερόμενοσ μπορεί να υποβάλλει αίτθςθ ςε 2 

εκπαιδευτικά προγράμματα ανά εκπαιδευτικι περίοδο. Θ εκπαιδευτικι λειτουργία των 

Ξ.Ε.Ε. πραγματοποιείται ςε 2 εκπαιδευτικζσ περιόδουσ: 

 α) Από Χεπτζμβριο μζχρι Λανουάριο και 

 β) Από Φλεβάρθ μζχρι Λοφνιο. 

 

Ψα προγράμματα πραγματοποιοφνται ςε χϊρο ευκφνθσ του Διμου Χερςονιςου ι και με τθ 

ςυνεργαςία κοινωνικϊν / πολιτιςτικϊν φορζων τθσ περιοχισ κακϊσ και των τοπικϊν 

ενοριϊν. Σι θμζρεσ και οι ϊρεσ διεξαγωγισ των προγραμμάτων κα διαμορφωκοφν με βάςθ 

τισ ανάγκεσ των εκπαιδευομζνων.  

 

Πετά τθν ολοκλιρωςθ παρακολοφκθςθσ των προγραμμάτων του Ξ.Ε.Ε. χορθγοφνται ςτουσ 

εκπαιδευόμενουσ τα εξισ πιςτοποιθτικά, αναλόγωσ τθσ διάρκειασ των προγραμμάτων: 

Α) Πζχρι 75 ϊρεσ: «ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣ ΕΥΛΠΣΦΦΩΧΘΧ» 

Β) Πζχρι 250 ϊρεσ: «ΥΛΧΨΣΥΣΛΘΨΛΞΣ ΔΛΑ ΒΛΣΩ ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘΧ» 
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Υίνακασ 11 Οίςτα ενδιεκτικϊν εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων  

1. Αγγλικά ςτον Ψουριςμό (25Ω) 

2. Γαλλικά ςτον Ψουριςμό (25Ω) 

3. Πακθματικά τθσ Αγοράσ (25Ω) 

4. Ξαινοτομία – Επιχειρθματικότθτα – Επιχειριςεισ (50Ω) 

5. Πάρκετινγκ (25Ω) 

6. Σ Υολίτθσ ςτθν Ελλάδα και ςτθν Ευρϊπθ (50Ω) 

7. Σικονομικι Διαχείριςθ και Χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν ςτθ 

Διαχείριςθ του Ροικοκυριοφ (25Ω) 

8. Χωματικι και Ψυχικι Ωγεία: Κζματα Αιχμισ (25Ω) 

9. Διατροφι: Κζματα Αιχμισ (25Ω) 

10. Γενικζσ Αρχζσ τθσ Διαχείριςθσ Ξινδφνων και Ξρίςεων – 

Υρϊτεσ Βοικειεσ (25Ω) 

11. Κζατρο – Κεατρικι Υαιδεία (50Ω) 

12. Οαογραφία: Υαραδοςιακόσ Υολιτιςμόσ (25Ω) 

13. Φωτογραφία και Ξινθματογράφοσ (25Ω) 

14. Εικαςτικά: Ηωγραφικι, Αγιογραφία, Γλυπτικι, Χαρακτικι 

(50Ω) 

15. Υολιτιςτικόσ Ψουριςμόσ – Εναλλακτικζσ Πορφζσ Ψουριςμοφ 

(25Ω) 

16. Οογοτεχνία: Ζλλθνεσ και ζνοι Οογοτζχνεσ (50Ω) 

17. Ψυχαγωγία και Ενθμζρωςθ με τθ Χριςθ Ρζων Ψεχνολογιϊν 

(25Ω) 

18. Χυμβουλευτικι Υροςφφγων, Υαλιννοςτοφντων, 

Πεταναςτϊν και Αιτοφντων Άςυλο (50Ω). 

 

1.1.5.5 Σοπικό πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ  

 

Χιμερα, ςτα πλαίςια τθσ νζασ πολιτικισ για τθ Δια Βίου Πάκθςθ, οι Διμοι καλοφνται να 

αναλάβουν άλλο ζνα ςθμαντικό κοινωνικό – εκπαιδευτικό – πολιτιςμικό ζργο. Ρα 

καταρτίςουν και να υλοποιιςουν ζνα Ψοπικό Υρόγραμμα Δια Βίου Πάκθςθσ το οποίο κα 

είναι ςε ςυνάρτθςθ αφενόσ με το αναπτυξιακό τουσ ςχζδιο αλλά και με το Υεριφερειακό 

Υρόγραμμα Δια Βίου Πάκθςθσ και το Εκνικό Υρόγραμμα Δια Βίου Πάκθςθσ αντίςτοιχα.  
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Πε το νζο κεςμικό πλαίςιο όπωσ ζχει διαμορφωκεί ο νζοσ αυτόσ ρόλοσ τθσ Υεριφερειακισ 

αλλά κυρίωσ τθσ Ψοπικισ αυτοδιοίκθςθσ είναι εξαιρετικά ςθμαντικόσ και κρίςιμοσ.   

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου καλείται να καταρτίςει το Ψοπικό Υρόγραμμα Δια Βίου Πάκθςθσ, 

ςφμφωνα με τα παραπάνω, και με ςτόχο να περιλαμβάνει τα εξισ βαςικά:  

 Δραςτθριότθτεσ ςφνδεςθσ ςχολικϊν μονάδων με τθν κοινωνία 

 Δράςεισ επιμόρφωςθσ ενθλίκων, ιδίωσ ςε τομείσ τθσ δθμόςιασ υγείασ, του 

πολιτιςμοφ, του ακλθτιςμοφ, του περιβάλλοντοσ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των 

μεταναςτϊν και δράςεισ επιμόρφωςθσ τθσ νζασ γενιάσ και τθσ τρίτθσ θλικίασ κακϊσ 

και θ δθμιουργία ςχολϊν γονζων. 

 Δράςεισ προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ καινοτομίασ μζςω τθσ 

ςφνδεςθσ με τθν τοπικι κοινωνία. 

  

Θ εφαρμογι του τοπικοφ προγράμματοσ Δια Βίου Πάκθςθσ αναφζρεται: 

 Χτθν ίδρυςθ και λειτουργία κζντρων Δια Βίου Πάκθςθσ που οργανϊνονται ςτο 

πλαίςιο τθσ υπθρεςιακισ μονάδασ που αςκεί αρμοδιότθτεσ Δια Βίου Πάκθςθσ ι 

νομικοφ προςϊπου του Διμου. 

 Χτθν λειτουργία και διαχείριςθ τοπικϊν δομϊν και θ εφαρμογι προγραμμάτων τθσ 

Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ ςτο πλαίςιο προγραμματικϊν ςυμβάςεων. 

 Χε δράςεισ ςυλλογικοφ χαρακτιρα οι οποίεσ υποςτθρίηονται οικονομικά, 

επιςτθμονικά και διοικθτικά από τον Διμο και υλοποιοφνται από δθμόςιουσ 

κοινωνικοφσ φορείσ που ζχουν τθν ζδρα τουσ ι αςκοφν δραςτθριότθτεσ ςτθν 

περιφζρεια του Διμου. 

 Υολφ μεγάλθ ςθμαςία για τον Διμο Χερςονιςου ζχει θ αξιοποίθςθ των 

υφιςτάμενων και θ δθμιουργία νζων ςυνεργαςιϊν για τθν εξειδίκευςθ 

προγραμμάτων Δια Βίου Πάκθςθσ που πραγματικά κα λειτουργοφν αναπτυξιακά 

για το ίδιο το άτομο που ςυμμετζχει αλλά και για τθν κοινωνία ωσ ςφνολο.  

 

Υαράδειγμα: Χτα πλαίςια ςυμμετοχισ του Διμου Χερςονιςου ςτθν Ευρωπαϊκι Εκςτρατεία 

για τθν Βιϊςιμθ Ξινθτικότθτα θ ςυν εργαςία του Διμου Χερςονιςου με τον Φυςιολατρικό 

Χφλλογο Ρ. Θρακλείου ανζδειξε τον ςχεδιαςμό ενόσ προγράμματοσ με τίτλο «Γνωρίηω τον 

Διμο Χερςονιςου περπατϊντασ» που αποτελεί ζνα ιδανικό πρόγραμμα πεηοποριϊν και 

περιπάτων με ςκοπό τθν δια βίου μάκθςθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι, ςτα πλαίςια του 

αναπτυξιακοφ ςχεδίου του Διμου Χερςονιςου. 
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1.1.5.6 Οργανιςμόσ Σουριςτικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ ΟΣΕΚ 

 

Σ Σργανιςμόσ Ψουριςτικισ Εκπαίδευςθσ & Ξατάρτιςθσ αποτελεί τον εξειδικευμζνο κρατικό 

φορζα παροχισ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα. Ζχει τθ μορφι του 

Ρ.Υ.Δ.Δ και εποπτεφεται από το Ωπουργείο Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ . Από το 1937 που 

ιδρφκθκε μζχρι ςιμερα ζχει ςτελεχϊςει τθν αγορά εργαςίασ με 200.000 επαγγελματίεσ του 

τουριςμοφ.  Σ Σ.Ψ.Ε.Ξ. περιλαμβάνει ςιμερα τισ  Χχολζσ Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων και τισ 

Χχολζσ εναγϊν. Θ μορφι των Χχολϊν ςθματοδοτεί και το ςφγχρονο ρόλο τουσ για τθν 

αναδιοργάνωςθ και τον εκςυγχρονιςμό τθσ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθ 

χϊρα μασ και τθ δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου ςυςτιματοσ πιςτοποίθςθσ των 

επαγγελματικϊν προςόντων ςτον τουριςτικό τομζα. 

Χτον Διμο Χερςονιςου λειτουργεί ο ΣΨΕΞ που παρζχει μεταδευτεροβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Χτεγάηεται ςτο ξενοδοχειακό ςυγκρότθμα ΕΡΛΑ ΘΟΛΣΧ όπου 

οι φοιτθτζσ εκτόσ από τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων ςτο χϊρο, διαμζνουν, 

ςιτίηονται, κάνουν πρακτικι άςκθςθ. 

 

1.1.5.7  Ινςτιτοφτο  επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Ηρακλείου –  Παράρτθμα Γοφρνεσ 

(Π.Α.Β.Γ.)  

 

Σι υποψιφιοι πρζπει να είναι απόφοιτοι Ουκείου. Για τισ ειδικότθτεσ του Ειδικοφ 

ενοδοχειακϊν Ωπθρεςιϊν και Ψροφοδοςίασ και του Ωπάλλθλου Ψουριςτικοφ Γραφείου, οι 

υποψιφιοι κα πρζπει να είναι κάτοχοι τίτλου από αναγνωριςμζνο φορζα που κα 

πιςτοποιεί τθ καλι γνϊςθ τθσ Αγγλικισ (Lower ι πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ επιπζδου 

Β2).  Για τθν ειδικότθτα του Βοθκοφ Υροϊςταμζνων Σρόφων, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι 

Γυμναςίου.   

 

Ειδικότθτεσ: 

 Ψεχνικόσ Παγειρικισ Ψζχνθσ 

 Ειδικόσ ενοδοχειακϊν Ωπθρεςιϊν και Ψροφοδοςίασ 

 Ωπάλλθλοσ Ψουριςτικοφ Γραφείου 

 Χυνοδόσ Βουνοφ 

 Ειδικόσ καλαςςοκεραπείασ - SPA 

 Ειδικόσ Οουτροκεραπείασ - SPA 

http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#iekcook#iekcook
http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#iekserv#iekserv
http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#iektour#iektour
http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#iekmoun#iekmoun
http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#ieksea#ieksea
http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#iekspa#iekspa
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 Βοθκόσ Υροϊςταμζνου Σρόφων   

 

1.1.5.8 ΟΣΕΚ χολι τουριςτικών επαγγελμάτων/ Ξεναγών   

 

Θ φοίτθςθ είναι υποχρεωτικι και διαρκεί δφο χρόνια. Ξάκε εκπαιδευτικι περίοδοσ 

περιλαμβάνει δφο κφκλουσ ςπουδϊν:  

 Α) Ψον Κεωρθτικό, που αρχίηει τον μινα Σκτϊβριο κάκε ςχολικοφ ζτουσ και λιγει 

 τον μινα Πάιο του επόμενου ζτουσ. 

 Β) Ψον Υρακτικό, που αποτελεί ςυνζχεια του κεωρθτικοφ και αναπόςπαςτθ 

 ςυνζχεια τθσ εκπαίδευςθσ, αρχίηει τον μινα Λοφνιο και λιγει ςτισ 15 Χεπτεμβρίου.  

 

Σι μακθτζσ τοποκετοφνται για πρακτικι άςκθςθ με μζριμνα του Σ.Ψ.Ε.Ξ. ςε επιλεγμζνεσ 

ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. 

Ειδικότθτεσ: 

- ενοδοχειακζσ και Επιςιτιςτικζσ Ωπθρεςίεσ   - Ηαχαροπλαςτικι Ψζχνθ  - Παγειρικι Ψζχνθ 

 

Θ Χχολι εναγϊν που ςτεγάηεται ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΡΛΑ ΘΟΛΣΧ – ΣΨΕΞ ΧΧΣΟΕΧ 

ΨΣΩΦΛΧΨΛΞΩΡ ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΩΡ ςτου Ξοκκίνθ Χάνι, αποτελεί τθ μόνθ ςτθν Υεριφζρεια 

Ξριτθσ και μία από τισ τζςςερισ τθσ Ελλάδασ (οι άλλεσ βρίςκονται ςε Ακινα, Κεςςαλονίκθ, 

και Ξζρκυρα. Θ φοίτθςθ διαρκεί δυόμιςι ζτθ.  Θ παρακολοφκθςθ είναι υποχρεωτικι.  Θ 

εκπαίδευςθ περιλαμβάνει κεωρθτικι διδαςκαλία και εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ / εκδρομζσ. 

 

http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#iekorof#iekorof
http://www.otek.edu.gr/gr/2train.htm#hotel#hotel
http://www.otek.edu.gr/gr/2train.htm#sweet#sweet
http://www.otek.edu.gr/gr/2train.htm#cook#cook
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1.1.6 Ρολιτιςτικοί πόροι και δραςτθριότθτα 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου διακζτει ζνα εξαιρετικά αξιόλογο πολιτιςτικό απόκεμα το οποίο 

αποτελεί ζνα ςφςτθμα προσ αξιοποίθςθ και ανάδειξθ καταρχιν με ςκοπό τθν πολιτιςτικι 

ςυνζχεια αλλά και για τθν επίτευξθ άλλων ςθμαντικϊν ςτόχων που κα αναλυκοφν ςτο Βϋ 

μζροσ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου. 

 

Ψο πολιτιςτικό απόκεμα του Διμου Χερςονιςου αντανακλά τθν πνευματικότθτα του τόπου, 

τθ δυναμικότθτα τθσ κοινωνίασ, τθσ οικονομίασ και τθσ παραγωγισ τθσ περιοχισ. Αποτελεί 

αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ιςτορίασ του τόπου και των ανκρϊπων του, τθσ φυςιογνωμίασ και 

τθσ ταυτότθτασ του. 

 

Υριν αναφερκοφμε ςτουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ, κα αναφερκοφμε ςτθν ιςτορία του Διμου 

Χερςονιςου όπωσ αποτυπϊνεται από ζγκυρεσ πθγζσ και κα αναφερκοφμε επίςθσ πολφ 

ςυνοπτικά ςτθ κεματικι Υολιτιςμόσ και κυρίωσ τισ αρμοδιότθτεσ του Διμου Χερςονιςου 

ωσ ΣΨΑ.  

 

1.1.6.1 Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γουβών  

 

Είναι ιδιαίτερα αξιοςθμείωτο ότι ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ αρχαιότθτασ ςτθν περιοχι του 

Διμου Γουβϊν, τόςο ςτουσ Πινωικοφσ όςο και τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ, παρατθρείται 

ςχετικά πυκνι και διαδοχικι κατοίκθςθ των ίδιων κζςεων - με μικρζσ ίςωσ μετατοπίςεισ, 

για τουσ ίδιουσ ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ: επειδι διζκεταν νερό, αςφάλεια, εφφορθ 

καλλιεργιςιμθ γθ, ςχετικά εφκολθ προςβαςιμότθτα και δυνατότθτεσ επικοινωνίασ μεταξφ 

τουσ, με τουσ γειτονικοφσ οικιςμοφσ και τα μεγάλα ανακτορικά ι οικιςτικά κζντρα τθσ 

περιοχισ αλλά και ευρφτερα τθσ Ξριτθσ και του Αιγαιακοφ χϊρου. Σι οικιςμοί τθσ 

ενδοχϊρασ είχαν τθ δυνατότθτα τθσ πλοφςιασ παραγωγισ αγροτικϊν και κτθνοτροφικϊν 

προϊόντων ενϊ οι παράλιοι, με τισ αμμϊδεισ ακτζσ, τα δζλτα των ποταμϊν Αποςελζμθ και 

Ξαρτεροφ, τουσ κόλπουσ και τα μικρά ακρωτιρια, προςφζροντασ δυνατότθτεσ ανζλκυςθσ ι 

ελλιμενιςμοφ των πλοίων τθσ εποχισ, διευκόλυναν τθν διακίνθςθ των προϊόντων τθσ 

ενδοχϊρασ. Σ ςυνδυαςμόσ των δφο αποτελοφςε τον καλφτερο παράγοντα ςυνεχοφσ 

κατοίκθςθσ και ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ. Σι ςθμαντικοί χϊροι κατοίκθςθσ, λατρείασ και 

νεκροταφείων των αρχαίων χρόνων άρχιςαν να αποκαλφπτονται με αναςκαφζσ από τισ 
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αρχζσ του 20ου αι. και τα πολφτιμα ευριματά τουσ βρίςκονται ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο 

Θρακλείου. 

 

Αρχαίοι Χρόνοι 

 

Ψα αρχαιότερα ίχνθ κατοίκθςθσ ςτθν περιοχι, όπωσ άλλωςτε και ςε όλθ τθν Ξριτθ, 

ανάγονται ςτθ Ρεότερθ και μάλιςτα ςτθν Ψελικι Ρεολικικι εποχι. Υεριςςότερα είναι τα 

ευριματα και οι εντοπιςμζνεσ κζςεισ κατοίκθςθσ κατά τθν Υρωτομινωικι (ΥΠ) ι 

Υρωτοχαλκι εποχι που χαρακτθρίηεται από τθν εξζλιξθ τθσ χριςθσ χαλκοφ και γενικότερα 

τθ μεταλλοτεχνία. Ξαταφανϊσ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ είναι θ πλθκυςμιακι 

εξάπλωςθ κατά τθ Πεςομινωικι (ΠΠ) Λ - ΛΛ ι Υαλαιοανακτορικι εποχι, όταν 

δθμιουργοφνται τα πρϊτα ανάκτορα, οι πρϊτεσ ανακτορικζσ πόλεισ και εμφανίηεται ςτθν 

Ξριτθ θ ανακτορικι οργάνωςθ διοίκθςθσ. Πεςομινωικά - Υαλαιοανακτορικά ευριματα 

ζχουν εντοπιςκεί ςτθν περιοχι Αμνιςοφ, Αγ. Κεοδϊρων, Ρίρου Χάνι που μαρτυροφν 

κατοίκθςθ των χϊρων, ενϊ ςποραδικά ευριματα εντόσ του οικιςμοφ τθσ Ανϊπολθσ, ςτο 

ςπιλαιο Χκοτεινοφ και ςτο Ξαλό Χωριό δθλϊνουν εξάπλωςθ των δραςτθριοτιτων του 

πλθκυςμοφ προσ τθν ενδοχϊρα. 

 

Ξατά τθν Ρεοανακτορικι περίοδο, περίοδο τθσ μεγάλθσ ευθμερίασ τθσ Ξριτθσ, 

αναπτφχκθκαν οι λιμενικοί οικιςμοί τθσ Αμνιςοφ και Ρίρου Χάνι, ενϊ ιδρφκθκαν εκεί οι δυο 

επαφλεισ, τθσ Αμνιςοφ ι «ζπαυλθ των κρίνων» και του Ρίρου Χάνι. 

 

Χτθν Ωςτερομινωικι ΛΛΛ ανικει ο ιδιαίτερα ςθμαντικόσ παραλιακόσ οικιςμόσ ςτισ Ξάτω 

Γοφβεσ, κοντά ςτο δζλτα του ποταμοφ Αποςελζμθ. Ψρία κτιριακά ςυγκροτιματα τθσ 

«ςυνοικίασ των Ξεραμζων», με εννζα κλιβάνουσ και πλιρωσ εξοπλιςμζνο εργαςτιριο 

αγγειοπλαςτικισ τθσ ΩΠ ΛΛΛ Β περιόδου χαρακτθρίςτθκε ωσ το μεγαλφτερο, ωσ τϊρα, κζντρο 

κεραμικισ παραγωγισ του προϊςτορικοφ Αιγαίου, του οποίου τα προϊόντα μεταφζρονταν 

δια καλάςςθσ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ξριτθσ και πικανόν εκτόσ αυτισ. 

 

Οαξευτοί τάφοι τθσ ΩΠ ΛΛΛ Β περιόδου που περιείχαν λάρνακεσ και αρκετά κτερίςματα ζχουν 

βρεκεί ςε πολλζσ περιοχζσ του Διμου.  

 

Χτο τζλοσ τθσ ΩΠ ΛΛΛ Β περιόδου παρατθρείται μια γενικότερθ, καταςτροφι και εγκατάλειψθ 

των περιςςότερων οικιςμϊν ςτθν Ξριτθ. Ανάμεςα ςε αυτοφσ και οι Γοφβεσ. Θ μεγάλθ 
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ποςότθτα ελαφρόπετρασ που βρζκθκε ςε πολλοφσ χϊρουσ των Γουβϊν, αποτελεί πικανι 

ζνδειξθ τθσ καταςτροφισ του παραλιακοφ οικιςμοφ Γουβϊν, από παλιρροϊκά κφματα μετά 

από ςειςμό ςε υποκαλάςςια περιοχι. Σπωςδιποτε ςθμειϊνεται μείωςθ των κατοικθμζνων 

κζςεων, ιδιαίτερα των παραλιακϊν, κατά τθν Ωςτερομινωικι ΛΛΛ Γ περίοδο και κάποιεσ 

μετακινιςεισ πλθκυςμϊν ιδιαίτερα ςτα μζςα του 12ου π.Χ. αι., προσ φυςικά οχυρζσ κζςεισ 

και Ακροπόλεισ. Σριςμζνοι οικιςμοί ωςτόςο επιβιϊνουν, μεταξφ των οποίων και θ Αμνιςόσ. 

Χτθν Αμνιςό ςυνεχίηεται ςτο ςπιλαιο τθσ Ειλιεικφιασ θ λατρεία κατά τθν Ωςτερομινωικι και 

Γεωμετρικι εποχι. Ξατά τθν Γεωμετρικι εποχι ιδρφεται το Λερό του Δία Κενάτα, που 

ςυνζχιςε να λειτουργεί ωσ τθν ρωμαϊκι εποχι. 

 

Βυηαντινι - Πεταβυηαντινι Εποχι 

 

Θ Ξριτθ ωσ το τζλοσ του 3ου αι. παρζμεινε μαηί με τθν Ξυρινθ τθσ Αφρικισ ωσ μια επαρχία 

του ρωμαϊκοφ κράτουσ με πρωτεφουςα τθ Γόρτυνα, ενϊ με τθ διοικθτικι οργάνωςθ του 

βυηαντινοφ κράτουσ(534 μ.Χ.) απετζλεςε μια από τισ 64 αυτοτελείσ επαρχίεσ τθσ βυηαντινισ 

αυτοκρατορίασ. Σι Άραβεσ καταλαμβάνουν το 824 τθν Ξριτθ – τουλάχιςτον τθν κεντρικι – 

και για 140 περίπου χρόνια (824 – 961 μ.Χ.) θ αραβικι κυριαρχία επιβάλλει ςτο νθςί μια 

φριχτι δουλεία, θ οποία ανακόπτει κάκε ςφνδεςθ με τον άλλο κόςμο του βυηαντίου, κάκε 

πρόοδο, αφανίηει και υποβιβάηει τον Ξρθτικό πολιτιςμό. Ξανζνα μνθμείο ι ςτοιχείο 

ιςτορικισ ανάμνθςθσ από τθν περίοδο τθσ αραβικισ κατάκτθςθσ δεν ζχει μείνει ςτθν 

περιοχι εκτόσ ίςωσ από τα ονόματα των ποταμϊν Αποςελζμθ, από το αραβικό Αμποφ 

Χελιμ, και Ξαρτεροφ, από το όνομα του βυηαντινοφ ςτρατθγοφ Ξρατεροφ που αποβίβαςε το 

ςτρατό του ςτθν περιοχι τθσ Αμνιςοφ, όπου καταςτράφθκε και ο ίδιοσ κανατϊκθκε 

αποτυγχάνοντασ να ανακαταλάβει το νθςί. Θ Ξριτθ τελικϊσ ανακτικθκε για τθν βυηαντινι 

αυτοκρατορία από τον Ρικθφόρο Φωκά το 961, μετά από πολφμθνθ πολιορκία τθσ 

αραβικισ πρωτεφουςασ τθσ Ξριτθσ, του Χάνδακα, γεγονόσ που ςυνετζλεςε ςτθν εδραίωςθ 

τθσ βυηαντινισ κυριαρχίασ ςτθ κάλαςςα. Ζκτοτε αρχίηει μια νζα εποχι ανάπτυξθσ και 

προόδου, που κα διαρκζςει 250 χρόνια περίπου. 

 

Ενετοκρατία 

 

Θ ακμι ανακόπθκε ςτισ αρχζσ του 13ου αι. όταν θ Ξριτθ, μετά τθν 4θ Χταυροφορία και 

φςτερα από μια ςφντομθ γενουατικι κατάκτθςθ (1204 - 1211), παραχωρικθκε ςτθ Βενετία, 

ςτθν κυριαρχία τθσ οποίασ ζηθςε, κάτω από ςκλθρζσ ςυνκικεσ και ςτο πλαίςιο του 
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φεουδαρχικοφ ςυςτιματοσ, για τεςςεράμιςι αιϊνεσ, ζωσ τθν τοφρκικθ κατάκτθςθ όλθσ τθσ 

Ξριτθσ το 1669. Χτα τελευταία ιδίωσ χρόνια τθσ Ενετοκρατίασ ςθμειϊνεται ανάπτυξθ του 

μοναχιςμοφ με ίδρυςθ νζων Πονϊν με φρουριακό χαρακτιρα και αναςυγκρότθςθ των 

παλαιότερων. Θ Πονι Ξεράσ Ελεοφςασ, ςτα δυτικά του χωριοφ Ξόξαρθ του Διμου Γουβϊν, 

προσ το Βορίτςι, με κακαρά φρουριακι αρχιτεκτονικι, ιδρφκθκε ςτθν περίοδο τθσ 

Ενετοκρατίασ.  Θ Πονι Αγ. Λωάννθ Κεολόγου ιδρφκθκε ανατολικά τθσ Ανϊπολθσ ςτα 

τελευταία χρόνια τθσ Ενετοκρατίασ αρχικά ωσ μετόχι τθσ Πονισ Αγ. Γεωργίου του 

Αποςελζμθ. Υλοφςια και με χαρακτθριςτικά ιδιόρρυκμθσ μονισ ανζπτυξε αντιςταςιακι 

δράςθ κατά τουσ απελευκερωτικοφσ αγϊνεσ από τον τοφρκικο ηυγό, γεγονόσ που 

προκάλεςε τθν καταςτροφι τθσ το 1896 και τθ ςφαγι των μοναχϊν αλλά και των κατοίκων 

τθσ Ανϊπολθσ. 

 

Ψουρκοκρατία  

 

Θ τουρκοκρατία κα επιφζρει μια γενικι πτϊχευςθ τθσ περιοχισ που οφείλεται ςτθν 

ζλλειψθ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν. Ψα δθμθτριακά τθσ περιοχισ ελζγχονταν από τουσ 

Ψοφρκουσ και προορίηονταν για τθ ςίτιςθ των ςτρατϊνων του Χάνδακα και άλλων φρουρϊν 

ςτα βόρεια του Ρομοφ, θ δε βόςκθςθ ςυρρικνϊνεται και επιβιϊνει μόνο ςε απρόςιτεσ 

περιοχζσ για τθν αποφυγι των Ψοφρκικων αυκαίρετων επιτάξεων. 

Πε τθν απελευκζρωςθ, το 1898, θ κακι οικονομικι κατάςταςθ και οι περιπζτειεσ τθσ 

Ελλάδασ δεν επιτρζπουν τθν βελτίωςθ των υποδομϊν αλλά οφτε και τθν μετανάςτευςθ του 

πλθκυςμοφ. Θ κατάςταςθ αυτι κα διαρκζςει ζωσ το 1960, όταν δθμιουργοφνται οδικά 

δίκτυα και θ γεωργία μθχανοποιείται ςταδιακά. 

 

Ξθρυγμζνοι Αρχαιολογικοί Χϊροι 

 

Ξοκκίνι Χάνι 

 

Χτθ ςθμερινι κζςθ του οικιςμοφ υπιρχε το Ρίρου Χάνι, ι αλλιϊσ Αρμυλίδεσ. Υρόκειται για 

ζνα ςπουδαίο αρχαιολογικό χϊρο, ζνα μινωικό μζγαρο - κατοικία του άρχοντα του 

ςυνοικιςμοφ, που χρονολογικά ςυμπίπτει με τα νεότερα ανάκτορα τθσ Ξνωςοφ και τθσ 

Φαιςτοφ. Ψο μζγαρο καταλάμβανε μεγάλθ ζκταςθ, από το ςθμερινό Βακειανό Ξάμπο 

(περίπου 1000 τ.μ.), και φαίνεται ότι είχε 40 δωμάτια, ενϊ κατά τθν αναςκαφι ιρκαν ςτθν 

επιφάνεια πικάρια, αγγεία, αμφορείσ, κυμιατιρια, ποτιρια κ.α. Σ ςυνοικιςμόσ είχε λιμάνι 
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ςτθ κζςθ Άγιοι Κεόδωροι, όπωσ πιςτοποιοφν μεγάλοι ογκόλικοι φερμζνοι, όπωσ φαίνεται, 

από αλλοφ που ςχθμάτιηαν τον κυματοκραφςτθ. 

Ψο νεκροταφείο ιταν κοντά ςτο Βακειανό κάμπο όπου βρζκθκαν πιλινεσ λάρνακεσ. Πε τθ 

μεγάλθ πλθμμφρα του 1897 ο χείμαρροσ παρζςυρε και εξαφάνιςε το χϊρο όπου βριςκόταν. 

Ψο μζγαρο καταςτράφθκε από μεγάλθ πυρκαγιά με αποτζλεςμα οι άψθτεσ πλίνκοι να 

ψθκοφν και οι πζτρεσ να αςβεςτοποιθκοφν. 

 

Υφργοσ 

 

Χτθ κζςθ Υφργοσ, ζνα χιλίομετρο απόςταςθ από το Ξοκκίνι Χάνι και δίπλα τθν παραλία τθσ 

Ανϊπολθσ, αναςκάφθκε ςπθλαιϊδθσ πρωτομινωικόσ τάφοσ με πιλινεσ λάρνακεσ και πάνω 

από 150 αγγεία, ςκεφθ και άλλα κτερίςματα. Υρόκειται για ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ 

τάφουσ τθσ αρχαίασ Ξριτθσ.  

Επίςθσ, βρζκθκαν 30 λάκκοι λαξευτοί ςτο βράχο (Αρόλικοι) που, ςφμφωνα με τον ιςτορικό 

ανκουδίδθ, είναι ζργο των Πινωιτϊν, χωρίσ ωςτόςο ο ίδιοσ να μπορεί να προςδιορίςει τθ 

χριςθ που είχαν.  

 

Πινωικό Οιμάνι Αγίων Κεοδϊρων 

 

Δυτικά του μεγάρου ςτο Νίρου Χάνι, ςτθ κζςθ Αγίοι Θεοδϊροι, από το ερειπωμζνο 

εκκλθςάκι που βρίςκεται εκεί υπάρχει όρμοσ όπου φαίνονται τα ερείπια ςυνοικιςμοφ μζςα 

ςτθ κάλαςςα και κάτω από τθν άμμο, ίδιασ χρονολογίασ με το μζγαρο. Σι αναςκαφζσ που 

ζγιναν εδϊ ζφεραν ςτθν επιφάνεια διάφορα οικοδομιματα.  

Χτο βάκοσ του όρμου είχε ςκαφτεί μζςα ςτον πϊρινο βράχο μεγάλθ ορκογϊνια κοιλότθτα 

μικουσ 40μ., πλάτουσ 12μ. και βάκουσ 1,80μ. γνωςτι με το όνομα Κολφμπα που ςφμφωνα 

με τον αρχαιολόγο Παρινάτο ιταν μινωικό νεϊριο όπου ναυπθγοφςαν τα πλοία τουσ οι 

καλαςςοκράτορεσ μινωίτεσ, ενϊ ο ςυνοικιςμόσ ιταν μινωικό λιμάνι που ανικε κυρίωσ ςτθν 

Κνωςό. Χτο χϊρο του μινωικοφ λιμανιοφ βρίςκεται ςιμερα ξενοδοχείο. 

 

Γοφρνεσ 

 

Εδϊ βρζκθκαν λείψανα μινωικοφ οικιςμοφ από τθ μεςομινωικι ζωσ και τθ γεωμετρικι 

περίοδο. Χυγκεκριμζνα, κατά τθν αναςκαφι ιρκαν ςτθν επιφάνεια μεςομινωικοί τάφοι με 
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πιλινα αγγεία και ζνα εδϊλιο γυναίκασ, ςφραγίδεσ από ελεφαντόδοντο και ςτεατίτθ και 

ςκαραβαίουσ.  

 

Χε λόφο που βρίςκεται ςε απόςταςθ 200μ. από το χωριό, αναςκάφθκαν πιλινα μινωικά, 

λάρνακεσ και όςτρακα και ταφικά κτίςματα, λείψανα γεωμετρικισ οικίασ και οςτράκων κ.α. 

 

Επίςθσ βρζκθκαν τζςςερισ καλαμοειδείσ και δφο λακκοειδείσ τάφοι με κεραμικά και άλλα 

μικρά ευριματα μεταγενζςτερθσ περιόδου (1300-1200 π.Χ.). 

 

Ξαρτερόσ 

 

Θ γονιμότατθ κοιλάδα του Ξαρτεροφ λεγόταν ςτθν αρχαιότθτα Ομφάλιον πεδίον γιατί, 

ςφμφωνα με τθ μυκολογία, εδϊ ζπεςε ο ομφαλόσ του Δία-νθπίου, όταν τον μετζφεραν οι 

Ξουριτεσ από το Δικταίο Άνδρο όπου γεννικθκε, για να τον κρφψουν και να τον ςϊςουν 

από τον πατζρα του, τον Ξρόνο. 

 

Υαλαιόχωρα 

 

Ξθρφχκθκε αρχαιολογικι θ ηϊνθ γφρω από το λόφο «Ραλαιόχωρα» θ οποία ορίηεται ωσ 

εξισ: ανατολικά από τθ νοθτι γραμμι ςε απόςταςθ 300μ. από τθν Ζπαυλθ των Κρίνων και 

κάκετα από τον άξονα τθσ εκνικισ οδοφ δυτικά από τθ νοθτι γραμμι ςε απόςταςθ 500μ. 

από το Βωμό του Διόσ Θενάτα και κάκετα προσ τον άξονα τθσ εκνικισ οδοφ. 

 

Ανϊπολθ 

 

Χτο δρόμο από Ανϊπολθ προσ Καινοφργιο Χωριό αναςκάφθκε Πεςομινωικόσ τάφοσ 

λαξευμζνοσ ςε κοφςκουρα. Πζςα ςτον τάφο βρζκθκε μικρό πικάρι και μζςα ςε αυτό ο 

ςκελετόσ ανκρϊπου με τα μζλθ μαηεμζνα και το κεφάλι ςτον πάτο του πικαριοφ. Θ ταφι 

γινόταν ωσ εξισ: ζςκαβαν τον τάφο, ζβαηαν το νεκρό κακιςμζνο και τον κάλυπταν με ζνα 

πικάρι. Ψάφοι βρζκθκαν και ςε άλλεσ τοποκεςίεσ ςτθν περιοχι τθσ Ανϊπολθσ, κακϊσ και 

αγγεία περιόδου 1300 - 900 π.Χ. οριςμζνα εκ των οποίων ςιμερα εκκζτονται ςτο Πουςείο 

Θρακλείου. Αγγεία γεωμετρικισ περιόδου (900-700 π.Χ.) που βρζκθκαν επίςθσ εδϊ 

αποδείχκθκε ότι είχαν χριςθ τεφροδόχου. 
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Γοφβεσ 

 

Χτθν τοποκεςία Χυκιά Γουβϊν βρζκθκε καλαμοειδισ τάφοσ με πιλινεσ λάρνακεσ και 

κεραμικά τθσ περιόδου 1300-1200 π.Χ. 

Επίςθσ, ςτισ τοποκεςίεσ Χγοφρου Πετόχι ςτθν παραλία των Γουβϊν, ςτα 500μ. από τθν 

ακτι τθσ περιοχισ του Υροφιτθ Θλία, ςτθν τοποκεςία Χυκιά, Αποςελζμθσ, Παυριανϊ, 

Άςπρογασ ζχουν βρεκεί διάφορα νεολικικά λείψανα τειχϊν, όπωσ λάρνακεσ, τάφοι κ.λπ. 

 

Ξάτω Γοφβεσ 

 

Χτισ Κάτω Γοφβεσ-Ανιςαρά κθρφχκθκε αρχαιολογικόσ χϊροσ ςτθ κζςθ Άγιοσ Γεϊργιοσ όπου 

ςϊηονται λείψανα ΩΠ χρόνων και ερειπωμζνο ναχδριο. 

Επίςθσ, ςτθ κζςθ Ξεπάτωμα εντοπίςτθκαν οικιςτικά λείψανα ΩΠ ΛΛΛ περιόδου, όπωσ 

κλίβανοι και βοθκθτικά κτίρια ΩΠ ΛΛΛ περιόδου. 

 

Βάκεια 

 

Χτισ τοποκεςίεσ Καμίνια, ίηα, Αγία Αικατερίνθ, Σϊπατα και ςε άλλα ςθμεία τθσ Άνω και 

Κάτω Βάκειασ ζχουν βρεκεί τάφοι κολωτοί, καλαμοειδείσ με λάρνακεσ και κεραμικά αγγεία 

περιόδου 1300-1200 π.Χ. Ειδικά ςτθν Άνω Βάκεια ανακαλφφκθκε πιλινθ λάρνακα, κφπελλο 

και λείψανα τριϊν νεκρϊν. 

 

Ξαλό Χωριό 

 

Χτθν τοποκεςία Μαηά του οικιςμοφ βρζκθκαν αρχιτεκτονικά λείψανα πρωτογεωμετρικισ 

περιόδου (1050 – 900), κακϊσ και κεραμικι, λίκινα εργαλεία και πιλινα ειδϊλια. Επίςθσ 

ςτθν ευρφτερθ περιοχι βρζκθκε αγγείο περιόδου 1300-1200 π.Χ., κακϊσ και αμφορζασ 

περιόδου 1200-1125 π.Χ. που εκτίκεται ςιμερα ςτο μουςείο Θρακλείου. 

 

Χκοτεινό 

 

Χτθν ευρφτερθ περιοχι του οικιςμοφ βρζκθκε τεμάχιο πιλινθσ λάρνανασ κακϊσ και 

όςτρακα γεωμετρικισ περιόδου (900 - 700). 
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Ριςοσ Ρτία 

 

Ψο νθςί βρίςκεται ςτα βόρεια τθσ Ξριτθσ και το νότιο λιμάνι του χρθςιμεφει για τθν 

προςάραξθ των πλοίων που λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν δεν μποροφν να προςαράξουν το 

λιμάνι του Θρακλείου. Ψο ζδαφοσ ςτθ Ρτία είναι ομαλό και μικρζσ εκτάςεισ μποροφν να 

καλλιεργθκοφν. Ψα τελευταία χρόνια οι εκτάςεισ αυτζσ περιφράςςονται και 

δεντροφυτεφονται από το Δαςαρχείο. Για τθν προζλευςθ του ονόματόσ του υπάρχουν 

πολλζσ υποκζςεισ. Θ επικρατζςτερθ ςυνδζεται με ζναν κρφλο που πλάςτθκε λόγω του 

τερατόμορφου ςχιματοσ που ζχει το νθςί αντικρίηοντάσ το από τισ βόρειεσ ακτζσ τθσ 

Ξριτθσ. Θ Δία λοιπόν, ιταν κάποτε ζνα μεγάλο κεριό που ζτρεξε να καταςπαράξει τθν 

Ξριτθ. Πόλισ ο Δίασ το αντιλιφκθκε πζταξε ςτο κεριό ζνα μεγάλο δόλωμα-παξιμάδι 

μουλιαςμζνο με μοςχόγια για να το κακυςτεριςει. Ψο κεριό ςτράφθκε ςτο δόλωμα και τότε 

ο Δίασ με τουσ κεραυνοφσ του το πζτρωςε, μαηί με το δόλωμα. Ζτςι γεννικθκε το νθςί Δία, 

αλλά και το μικρότερό του Υαξιμάδι που βρίςκεται ςιμερα ςτα ανατολικά τθσ Ρτίασ. Χτα 

βορειοδυτικά τθσ βρίςκονται άλλα δφο μικρά νθςάκια, το Γλαρονιςι και θ Υεταλίδα. Ψο 

νθςί κατοικοφν μονάχα κάποια είδθ κουνελιϊν, ποντικϊν και Ξρθτικοφ αίγαγρου αφότου το 

νθςί κθρφχκθκε εκτροφείο του. Ψο νθςί είναι κθρυγμζνοσ αρχαιολογικόσ χϊροσ, κακϊσ και 

θ καλάςςια ηϊνθ από τισ ακτζσ του μζςου πλάτουσ πεντακοςίων μζτρων. Θ κιρυξθ ζχει 

ςκοπό τθν προςταςία και ανάδειξθ των ςθμαντικϊν διάςπαρτων ορατϊν ι γνωςτϊν 

χερςαίων και ενάλιων αρχαίων που περιλαμβάνονται ςε αυτιν όπωσ το προϊςτορικό τείχοσ 

ςτθ Χερςόνθςο του Αγίου Γεωργίου. 

 

Πεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι ζρευνεσ που πραγματοποίθςε ο Ηαν-Ωβ-Ξουςτϊ ςτα 

1974-5 με ειδικό βακυςκάφοσ.Ακόμθ, λεπτομερείσ αεροφωτογραφίεσ επιςιμαναν ςτθν 

επιφάνεια του νθςιοφ ίχνθ αρκετισ ζκταςθσ οικιςμϊν, κάτι που υποδθλϊνει ότι ςε 

παλαιότερεσ εποχζσ το νθςί ιταν κατοικθμζνο. Ωςτόςο αρχαιολογικι ζρευνα που να το 

επιβεβαιϊνει δεν ζχει ακόμθ γίνει.  

 

Χπιλαιο τθσ Ειλείκυιασ 

 

Ψο ςπιλαιο τθσ Ειλείκυιασ (ι Ρεραϊδόςπθλιοσ ι Ξουτςοφρασ) ιταν αφιερωμζνο ςτθν κόρθ 

του Δία και τθσ Ιρασ και μθτζρα του Κεοφ Ζρωτα, τθν Ειλείκυια. Ωσ προςτάτιδα των 

εγκφων και κεά τθσ μθτρότθτασ, θ Ειλείκυια λατρευόταν ςτο ςπιλαιο με ςπονδζσ και 

τελετζσ που είχαν ωσ επίκεντρο ζναν ιερό ςταλαγμίτθ ςε ςχιμα κοιλιάσ εγκφου «με 
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λακουβίτςα ςτθ μζςθ», ςαν τον ομφαλό. Χε αυτό το ςθμείο, οι ζγκυεσ ςυνικιηαν να τρίβουν 

τθν κοιλιά τουσ πιςτεφοντασ ότι κα ζχουν καλό τοκετό. 

Ψο ςπιλαιο ζχει είςοδο από τθν Ανατολι προσ τθ Δφςθ όπωσ ςυμβαίνει με τα περιςςότερα 

ςπιλαια που ιταν αφιερωμζνα ςτουσ κεοφσ. Χτθν είςοδό του φφεται μια αγριοςυκιά, 

ςφμβολο τθσ γονιμότθτασ.   

 

Χπιλαιο τθσ Αγίασ Υαραςκευισ ι Χκοτεινό (Χκοτεινό Γουβϊν) 

 

Χτθν περιοχι των Γουβϊν, κοντά ςτο χωριό Σκοτεινό και ςε υψόμετρο μόλισ 220 βρίςκεται 

το ςπιλαιο τθσ Αγίασ Ραραςκευισ. Τπωσ ο Λαβφρινκοσ τθσ Γόρτυνασ, ζτςι και το Σκοτεινό, 

ςυνδζκθκε με το μινωικό Λαβφρινκο. Ψο όνομά του πιρε από τθν Αγία Υαραςκευι, 

εκκλθςάκι τθσ οποίασ είναι κτιςμζνο δίπλα από τθν είςοδό του. Θ είςοδόσ του (27μ. πλάτοσ 

και 10μ. φψοσ), είναι πολφ εντυπωςιακι βρίςκεται μζςα ςε μια δολίνθ, ζνα βφκιςμα 

δθλαδι διαςτάςεων 40Χ35μ. με μζγιςτο βάκοσ 25μ. που προιλκε από τθν κατακριμνιςθ 

των τοιχωμάτων τθσ πλαγιάσ του βουνοφ ςε εκείνο το ςθμείο, χάρθ ςτθν οποία 

αποκαλφφκθκε και το διάκενο (ςπιλαιο). Ζχει ςυνολικό μικοσ περίπου 126μ. και θ 

διάμετροσ των αικουςϊν του κυμαίνεται από 8 ζωσ 50 μζτρα. Χαρακτθριςτικά γνωρίςματα 

του ςπθλαίου είναι τρεισ ογκϊδεισ αςβεςτολικικοί βράχοι, ο ζνασ με μορφι αρκοφδασ, ο 

άλλοσ με προςωπείο γοργόνασ και ο τρίτοσ με ρφγχοσ ενόσ κθρίου. Ξαι οι τρεισ βρίςκονται 

ςτθν πρϊτθ μεγάλθ αίκουςα και από ό,τι φαίνεται αποτζλεςαν πθγι ζμπνευςθσ για τουσ 

αρχαίουσ Ζλλθνεσ, οι οποίοι διαμόρφωςαν ζνα είδοσ ςκάλασ με πλατιά ςκαλοπάτια, 

τοποκετϊντασ πζτρεσ ςτοιχιςμζνεσ ςτθ γραμμι, κάκετα προσ τα τοιχϊματα, με ςκοπό να 

λατρζψουν τουσ Κεοφσ. Υάντωσ ςτο ςπιλαιο βρζκθκαν όςτρακα τθσ Ωςτερομινωικισ 

εποχισ, ζνα μεγάλο αγγείο και άλλα που, τοποκετοφνται χρονολογικά ςτθν υπονεολικικι 

εποχι. Θ χριςθ του χϊρου ςυνεχίηεται αδιάκοπα μζχρι τισ θμζρεσ μασ, λειτουργϊντασ 

πλζον ωσ χϊροσ ςυνάκροιςθσ και διοργάνωςθσ πανθγυριϊν. 

 

Ανιςαράσ 

 

Χτθ κζςθ αυτι ςϊηονται λείψανα ρωμαϊκϊν κυρίωσ χρόνων και κτιριακά μινωικά λείψανα. 

Πονι Ξερά Ελεοφςα  

 

Χτθν περιοχι του οικιςμοφ Χαραςό βρίςκεται θ Μονι Κερά Ελεοφςα μεταβυηαντινισ 

περιόδου. Θ Πονι ζχει κθρυχκεί ιςτορικό διατθρθτζο μνθμείο για τθν ιςτορικι και 
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αρχαιολογικι τθσ αξία. Θ ηϊνθ προςταςίασ του ορίηεται χίλια μζτρα από τα όρια των 

εξωτερικϊν βοθκθτικϊν εγκαταςτάςεων του μνθμείου. 

 

1.1.6.2 Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Επιςκοπισ 

 

Επιςκοπι 

  

Θ περιοχι τθσ Επιςκοπισ, κατά τθ μινωικι περίοδο, υπαγόταν ςτθν επικράτεια τθσ 

πρωτεφουςασ Ξνωςοφ. Θ γειτνίαςθ τθσ περιοχισ του Διμου Επιςκοπισ με τα δυο μεγάλα 

μινωικά κζντρα, τθν Ξνωςό και τισ Αρχάνεσ, ίςωσ είναι ο λόγοσ που δεν αναπτφχκθκε εδϊ 

ζνα μείηον οικιςτικό, πολιτιςτικό και εμπορικό κζντρο. Είναι όμωσ βζβαιο ότι υπιρχαν 

τουλάχιςτον τρεισ μεςαίου μεγζκουσ μινωικοί αγροτικοί οικιςμοί. Σ μεγαλφτεροσ ίςωσ ιταν 

ςτθν Ξεφάλα, όπου εντοπίςτθκαν και αναςκάφτθκαν μερικϊσ κάποια τμιματα του 

οικιςμοφ με πλακόςτρωτο δρόμο και τμιματα ςπιτιϊν. Ψθ βεβαιότθτα για τθν φπαρξθ και 

άλλων αγροτικϊν οικιςμϊν, ιδίωσ ςτουσ τελευταίουσ τρεισ αιϊνεσ τθσ μινωικισ εποχισ, 

πιςτοποιεί περιςςότερο ακόμθ θ φπαρξθ των λαξευτϊν τάφων τθσ εποχισ Χτισ επόμενεσ 

ιςτορικζσ περιόδουσ, θ κατοίκθςθ ςτθν περιοχι. Ψζλοσ θ περιοχι κατοικικθκε και ςτθν 

φςτερθ βυηαντινι εποχι. Θ Επιςκοπι ιταν κεφαλοχϊρι ςτα υςτεροβυηαντινά χρόνια και 

ςτθν ενετοκρατία με μεγάλο πλθκυςμό. Ψα ερείπια των παλιϊν μοναςτθριϊν (Ξερά 

Οθμνιϊτιςςα, Άγιοσ Γεϊργιοσ ςτισ Χοχλακιζσ, Χριςτόσ και Αγία Ψριάδα ςτθν Επιςκοπι) 

μαρτυροφν τθν ζνταςθ τθσ κρθςκευτικισ δραςτθριότθτασ. Θ Επιςκοπι ςυμπεριλαμβάνει 

τουσ οικιςμοφσ: Χκόπελα, Χταμνοί και Χοχλακιζσ. To 1952 ςτθ κζςθ Ξάμποσ αναςκάφθκε 

λαξευτόσ τάφοσ, όπου βρζκθκε κιβωτιόςχθμθ λάρνακα. Χτθ κζςθ Ξαλυβότοποσ βρζκθκε 

άλλοσ τάφοσ, με δφο κιβωτιόςχθμεσ λάρνακεσ με κτερίςματα, ξυράφι, μαχαίρι και χάλκινο 

ςκφφο, όπωσ επίςθσ και πιλινα αγγεία. Ξοντά ςτθ βυηαντινι εκκλθςία τθσ Υαναγίασ ςτθ 

κζςθ Ξεφάλα βρζκθκαν άλλοι τάφοι τθσ τρίτθσ υςτερομινωικισ περιόδου και ςτθ κζςθ 

Παλακρζ μικρόσ λαξευτόσ τάφοσ των ΩΠ ΛΛΛβ χρόνων. Οαξευτοί τάφοι βρζκθκαν και ςτθ 

κζςθ Υαλιάλωνα των Χταμνϊν αλλά και νότια του χωριοφ αυτοφ. Σι αρχαιολόγοι 

υποκζτουν ότι υπιρχε εκεί ο οικιςμόσ Μςταμνοσ. Χτθν ενετικι απογραφι του 1583 

αναφζρεται Piscopi Chierissonisso με 690 κατοίκουσ. To 1881 ηοφςαν 322 Ψοφρκοι κάτοικοι 

και μόνο 95 Χριςτιανοί. Ψα χρόνια τθσ Ψουρκοκρατίασ το χωριό ιταν βακουφικόν. Ψο 1856 

όλοι οι κάτοικοι διλωςαν ομόφωνα τθ χριςτιανικι τουσ πίςτθ, με τθν ανακιρυξθ του Χάτι 

Χουμαγιοφν, ενϊπιον του τότε Γενικοφ Διοικθτι Βελι Υαςά. Χε ςυμβόλαιο του 1271 

αναφζρεται και ο οικιςμόσ Χταμνοί, με το όνομα Stamio και το 1583 Stamnus με 197 

http://el.wikipedia.org/wiki/1952
http://el.wikipedia.org/wiki/1583
http://el.wikipedia.org/wiki/1856
http://el.wikipedia.org/wiki/1271
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κατοίκουσ .Από τον αρχαίο οικιςμό Μςταμνο, ο οποίοσ πικανότατα υφίςτατο ςτθν 

αρχαιότθτα, ζλαβε τθν ονομαςία του και το χωριό. Ψα Χκόπελα αναφζρονται το 1583 

Scopella με 110 κατοίκουσ. Σι Χοχλακιζσ αντίκετα δεν αναφζρονται ςτισ ενετικζσ 

απογραφζσ οφτε ςτισ τουρκικζσ των ετϊν 1671, 1881 και 1900. 

 

Ξαινοφργιο Χωριό 

 

Ψο χωριό αναφζρεται ςτισ ενετικζσ απογραφζσ. Ψο 1583 ςτον Ξαςτροφφλακα με τθν 

ονομαςία Chienurio Chorio με 134 κατοίκουσ. Χτθν ίδια πθγι αναγράφεται και ο οικιςμόσ 

Γάλυπε, ωσ Galipe, με 295 κατοίκουσ. Χτα τζλθ του 14ου αιϊνα αποτελεί φζουδο τθσ Ενετισ 

Rosa Sagredo, ενϊ ςτα τελευταία χρόνια τθσ Ενετοκρατίασ περιζρχεται ςτθ Ενετοκρθτικι 

οικογζνεια Φϊςκολου, εκ τθσ οποίασ εικάηεται ότι ιταν και ο ςυγγραφζασ τθσ κωμωδίασ 

"Φορτουνάτοσ", Αντϊνιοσ Πάρκοσ Φϊςκολοσ (1597-1662). Χιμερα ςϊηεται θ οχυρωματικι 

κατοικία – πφργοσ που ανικε ςτον Ανδρζα Φϊςκολο. Επίςθσ ςϊηονται ενετικά πατθτιρια 

οίνου, από τα μεγαλφτερα τθσ Ξριτθσ. 

 

Χγουροκεφάλι 

 

Θ κζςθ του είναι ςτο 19,3 χλμ. του δρόμου προσ τθ Πονι Αγκαράκου. Χφμφωνα με τθν 

παράδοςθ, το όνομα του χωριοφ οφείλεται ςε ζναν βοςκό, ο οποίοσ ονομαηόταν Χγουρόσ. 

Αυτόσ είχε κτίςει το ςπίτι του ςτθν κορυφι του λόφου, ο οποίοσ λζγεται ςτθν Ξριτθ κεφάλι. 

Από αυτό προιλκε θ ονομαςία Ψου Χγουροφ το Ξεφάλι>Χγουροκεφάλι. Χτθν ενετικι 

απογραφι του 1583 αναφζρεται Sgourochieffali με 62 κατοίκουσ. To 1881 ηοφςαν 320 

Χριςτιανοί . 

 

Λςτορικοί Χϊροι και Πνθμεία ςτθ Δ.Ε. Επιςκοπι 

 

 Άγιοσ Απόςτολοσ- Αναςκάφτθκε το 1935 ζνασ μινωικόσ λαξευτόσ τάφοσ. 

 Αλωνάκι Υοταμοφ- Χτθν τοποκεςία αυτι, δυτικά από τθν Επιςκοπι, αναςκάφτθκαν 

φτωχοί λαξευτοί μινωικοί τάφοι. Χτθν ίδια κζςθ εντοπίςτθκαν και κτίρια ρωμαϊκϊν 

χρόνων.  

 Αθ Οιάσ - Υεριςυλλζχτθκε ζνασ αρφβαλλοσ γεωμετρικϊν χρόνων και μια χάλκινθ 

αξίνα.  

 Ξαβοφςι - Χτθ κζςθ αυτι, όπου αναςκάφτθκαν κατά καιροφσ γεωμετρικοί τάφοι,  

http://el.wikipedia.org/wiki/1583
http://el.wikipedia.org/wiki/1583
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CF%80%CE%B5_%CE%97%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%AE_%CE%91%CE%B3%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/1583
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 Ξαλφβεσ - Χτθ κζςθ αυτι εντοπίςτθκε, αλλά δεν αναςκάφτθκε, μεγάλο μινωικό 

κτίριο, που πικανόν ιταν μια αγρζπαυλθ τθσ νεοανακτορικισ περιόδου.  

 Ξαλυβότοποσ - Ξαι εδϊ αναςκάφτθκε το 1952 ζνασ καλά διατθρθμζνοσ λαξευτόσ 

τάφοσ με δρόμο τθσ τελευταίασ μινωικισ περιόδου (ΩΠ ΛΛΛ, 1400-1100 π.Χ.).  

 Ξάμποσ - Αναςκάφτθκε το 1952 μικρόσ και πτωχόσ λαξευτόσ τάφοσ τθσ τελευταίασ 

μινωικισ περιόδου (ΩΠ ΛΛΛ, 1400-1100 π.Χ.).  

 Ξεφάλα - Δίπλα ςτθ μικρι εκκλθςία τθσ Υαναγίασ αναςκάφτθκαν λαξευτοί τάφοι 

τθσ τελευταίασ μινωικισ περιόδου (ΩΠ ΛΛΛ, 1400-1100 π.Χ.) ςε ςυςτάδεσ με 

ορκογϊνιουσ και κυκλικοφσ καλάμουσ. Χτθν ίδια τοποκεςία, κοντά ςτουσ τάφουσ 

εντοπίςτθκε τμιμα του μινωικοφ ςυνοικιςμοφ με πλακόςτρωτο δρόμο και τμιματα 

κτιρίων. Είναι ο οικιςμόσ ςτον οποίο ανικαν οι τάφοι. Ψζλοσ ςτθν ίδια τοποκεςία 

αναςκάφτθκαν υπόγειεσ αποκικεσ (ςιροί) των φςτερων βυηαντινϊν χρόνων.  

 Παλακρζ - Εδϊ αναςκάφτθκαν το 1951 ζνασ μινωικόσ λαξευτόσ τάφοσ (ΩΠ ΛΛΛ 

περίοδοσ, 1400-1100 π.Χ.) με τετραγωνικό κάλαμο επιμελϊσ λαξευμζνο και με 

δρόμο που είχε ςκαλοπάτια. Ψο 1961 αναςκάφτθκε ΩΠ ΛΛΛ μινωικόσ λαξευτόσ τάφοσ.  

 Παρκαβοφςα - Εδϊ αναςκάφτθκε το 1916 ζνασ μινωικόσ λαξευτόσ τάφοσ. 

 Χριςτόσ - Αναςκάφτθκαν μινωικοί και γεωμετρικοί τάφοι κοντά ςτο χωριό και 

μεγάλοσ ΩΠ ΛΛΛ λαξευτόσ τάφοσ με οχτϊ ςαρκοφάγουσ.  

 Ξρφγια Βρφςθ - Εντοπίςτθκε νεοανακτορικό μινωικό οικοδόμθμα Επίςθσ μινωικοί 

λαξευτοί τάφοι με λάρνακεσ. 

 Χταμνιοί - Ρότια από το χωριό. Αναςκάφτθκαν γεωμετρικζσ ταφζσ,  

 Αγία Αικατερίνθ - Αναμεςα ςτθ Ξατω Βάκεια και τουσ Χταμνιοφσ βρζκθκε πιλινθ 

λάρνακα μινωικϊν χρόνων. 

 Άγιοσ Αντϊνιοσ, Άγιοσ Χάββασ, Υαρατθρθτιρια  - Γεωμετρικά αγγεία: οινοχόθ και 

δυο άωτα κφπελλα. 

 Υαλιάλωνα - Εδϊ αναςκάφτθκαν το 1952 και το 1956 λαξευτοί τάφοι τθσ 

τελευταίασ μινωικισ εποχισ (ΩΠ ΛΛΛ, 1400-1100 π.Χ.).  

 Χγουροκεφάλι - Ξάμποσ ι Υατθτιρια. Υεριςυλλζχτθκε χάλκινο εγχειρίδιο. 

 Αϊτάνια - Γρίδια. Γεωμετρικόσ λαξευτόσ τάφοσ.  

 Ξακι Φάχθ - Υεριςυλλογι λίκινου μινωικοφ λφχνου. 

 Υατζλα - Υικανι κζςθ μινωικισ αγροικίασ. 

 Φονιάσ - Ψάφοσ των γεωμετρικϊν χρόνων 

 

ΛΕΦΣΛ ΡΑΣΛ  
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Επιςκοπι 

 Ξερά Οθμνιϊτιςςα: Σ ναόσ ιταν κακολικό ενόσ γυναικείου μοναςτθριοφ, που 

ιδρφκθκε ςτθ μζςθ βυηαντινι περίοδο (ίςωσ ςτον 12ο αιϊνα), Από τθ μονι αυτι 

ςϊηεται μόνο το κακολικό, που αναςτθλϊκθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Είναι 

ςταυροειδισ μονόκλιτθ εκκλθςία με τροφλο – που ζχει καταπζςει - και ςϊηει 

τοιχογραφίεσ ςε δυο ςτρϊματα, από τα οποία το παλιότερο ανικει ςτον 12ο αιϊνα 

και το νεϊτερο ςτισ αρχζσ του 15ου αιϊνα.   

 Άγιοσ Λωάννθσ: Θ εκκλθςία διατθρεί μερικζσ αξιόλογεσ τοιχογραφίεσ. 

 Αγία Υαραςκευι: Χτθν εκκλθςία υπάρχουν τοιχογραφίεσ καλισ ποιότθτασ Γφρω 

από τθν εκκλθςία υπάρχουν τάφοι τθσ μζςθσ Βυηαντινισ περιόδου. 

 Πιχαιλ Αρχάγγελοσ: Θ εκκλθςία ςϊηει κατεςτραμμζνεσ τοιχογραφίεσ με ανάγλυφα 

τα φωτοςτζφανα των Αγίων. 

 Αγία Ψριάδα: Θ εκκλθςία ιταν κακολικό διαλυμζνου μετοχιοφ τθσ Πονισ 

Αγκαράκου.  

 Άγιοσ Γεϊργιοσ ςτο Ψουπάκι: Θ εκκλθςία ιταν κακολικό διαλυμζνου μετοχίου τθσ 

Πονισ Αγκαράκου. Σικοδομικθκε, κατά τθν κτθτορικι επιγραφι, το 1601. 

 Πεταμόρφωςθ του Χωτιρα: Θ εκκλθςία βρίςκεται κοντά ςτο παλιό Χχολαρχείο, 500 

μζτρα ζξω από το χωριό. Ζχει επιγραφι με χρονολογία  τον 17ο αιϊνα.   

 Άγιοσ Ρικόλαοσ: Κεωρείται από τισ πιο παλιζσ εκκλθςίεσ του χωριοφ. Σι 

τοιχογραφίεσ τθσ είναι κατεςτραμμζνεσ. 

 Φανερωμζνθ: Αναφζρεται με χρονολογία τα μζςα του 17ου αι (1642). 

 Άλλεσ εκκλθςίεσ με αρχαιολογικό και ιςτορικό ενδιαφζρον ςτθν Επιςκοπι είναι θ 

Αγία Παρίνα και Ωπαπαντι του Χωτιρα, Υαναγία θ Ξεφάλα, ο Άγιοσ Φωκάσ, ο Άγιοσ 

Κεόδωροσ, ο Αι Οιασ, ο Άγιοσ Υαντελειμονασ, ο Άγιοσ Γεϊργιοσ ςτα Αϊτανιϊτικα, 

Άγιοσ Πθνάσ και Ξοίμθςθ τθσ Υαναγίασ (πολιοφχοι του χωριοφ) και ανϊνυμθ 

εκκλθςία ςτθ κζςθ Φφμθ. 

 

ΑΝΨΑΡΛΑ 

 Εκκλθςίεσ με αρχαιολογικό και ιςτορικό ενδιαφζρον ςτθν περιοχι του χωριοφ είναι 

τα Ειςόδια τθσ Κεοτόκου και ο Άγιοσ Λωάννθσ Υρόδρομοσ. 

 

ΞΑΛΡΣΩΦΓΛΣ ΧΩΦΛΣ 

 Υαναγία Αγιοδεικτιανι ι Δεικτιανι 
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Θ εκκλθςία ςϊηει κατεςτραμμζνεσ τοιχογραφίεσ. Εδϊ βριςκόταν ο οικογενειακόσ τάφοσ 

τθσ οικογζνειασ των Φϊςκολων .  

 Αγιοσ Λωάννθσ Φιγολόγοσ: Θ εκκλθςία ςϊηει κατεςτραμμζνεσ τοιχογραφίεσ.  

 Άλλεσ εκκλθςίεσ με αρχαιολογικό και ιςτορικό ενδιαφζρον ςτο χωριό είναι θ Αγία 

Αναςταςία και ο Άγιοσ Αντϊνιοσ. 

 

ΓΑΟΛΥΕ 

 Άγιοσ Ρικόλαοσ. Χϊηει ζνα ανάγλυφο ςτζμμα του 15ου αιϊνα 

 

ΧΓΣΩΦΣΞΕΦΑΟΛ 

 Άγιοσ Ρικόλαοσ. Είναι αναςτθλωμζνθ και διατθρεί ίχνθ τοιχογραφιϊν. 

 Άλλεσ εκκλθςίεσ με αρχαιολογικό και ιςτορικό ενδιαφζρον ςτο χωριό είναι θ 

Ανάλθψθ, θ Αγία Ψριάδα, ο Ευαγγελιςμόσ, θ Αγία Παρίνα, θ Πεταμόρφωςθ, ο 

Άγιοσ Λωάννθσ Υρόδρομοσ, ο Άγιοσ Γεϊργιοσ. 

 

ΧΨΑΠΡΛΣΛ 

 Εκκλθςίεσ με αρχαιολογικό και ιςτορικό ενδιαφζρον και με υπολείμματα 

τοιχογραφιϊν ςτο χωριό είναι θ  Πεταμόρφωςθ του Χωτιρα, θ Αγία Υαραςκευι, ο 

Άγιοσ Γεϊργιοσ και ο Άγιοσ Βλάςιοσ. 

 

ΓΑΟΩΦΑ 

 Εκκλθςίεσ με υπολείμματα τοιχογραφιϊν και με αρχαιολογικό και ιςτορικό 

ενδιαφζρον ςτο χωριό είναι θ Αγία Υαραςκευι, ο Άγιοσ Δθμιτριοσ, θ 

Πεταμόρφωςθ του Χωτιρα, ο Άγιοσ Ρικιτασ και ο Άγιοσ Υαντελειμονασ 

 

ΧΣΧΟΑΞΛΕΧ 

 Άγιοσ Γεϊργιοσ - Αναφζρεται ωσ μετόχι τθσ Πονισ Αγκαράκου. Ζχει ίχνθ 

τοιχογραφιϊν. Ξοντά ςτθν εκκλθςία ςϊηεται μια κολωτι δεξαμενι τθσ 

ενετοκρατίασ για τθ ςυλλογι όμβριων νερϊν, που ζχει μεταςκευαςκεί ςε δωμάτιο. 

Ακόμθ ςϊηονται ερείπια κελιϊν.  

 

1.1.6.3 Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαλίων  

 

Ψα Πάλια ζχουν πολφ μεγάλθ ιςτορία που ξεκινάει από τουσ Ρεολικικοφσ ακόμα χρόνουσ 
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και κορυφϊνεται τθν Πινωικι περίοδο, όταν τα Πάλια ιταν μια από τισ ςθμαντικότερεσ 

πόλεισ τθσ Ξριτθσ. Φτάνοντασ ςτα Πάλια αντικρίηουμε βόρεια το Ξρθτικό Υζλαγοσ και 

νότια το όροσ Δίκτθσ. Ανατολίκα βρίςκεται το μινωικό ανάκτορο Παλίων το οποίο είναι το 

τρίτο ςε μζγεκοσ ανάκτορο τθσ μινωικισ Ξριτθσ χτιςμζνο κοντά ςτθ κάλαςςα και πάνω ςτο 

δρόμο. Υρόκειται για ζνα ανάκτορο με επιβλθτικζσ διαςτάςεισ, περίπλοκο ςχζδιο και με 

πολλζσ λεπτομζρειεσ. Ψα περιςςότερα ορατά ερείπια είναι τθσ Ρεοανακτορικισ εποχισ 

(17οσ-15οσ αιϊνασ π.Χ.). Χφμφωνα με τθν Πυκολογικι παράδοςθ, εδϊ βαςίλευςε ο 

αδελφόσ του Πίνωα Χαρπθδϊν. Ζξω από τθν περιοχι του ανακτόρου κοντά ςτθ ακτι, 

Βορειοανατολικά του ανακτόρου, αναςκάφθκε θ μεγάλθ Υαλαιοανακτορικι νεκρόπολθ με 

ςθμαντικότερο κομμάτι το μεγάλο ταφικό ςυγκρότθμα ςτθ κζςθ «Χρυςόλακκοσ» ςτο οποίο 

βρζκθκε το περίφθμο χρυςό κόςμθμα με τισ δυο μζλιςςεσ, ςφμβολο γονιμότθτασ που 

φυλάςςεται ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο Θρακλείου. 

 

Ψα Πάλια κατά τθν Βυηαντινι περίοδο 

 

Ξατά τθ Βυηαντινι περίοδο και τουσ μετζπειτα αιϊνεσ, τα Πάλια ταλαιπωρικθκαν από 

επιδρομζσ πειρατϊν, όπωσ και οι υπόλοιπεσ περιοχζσ τθσ παράλιασ Ξριτθσ. Θ πρϊτθ 

αναφορά ςτα Πάλια γίνεται από τουσ Ενετοφσ, ςε αναφορζσ και χάρτεσ, ωσ  ‘Manlia’ και 

‘Maglia’ το 1390.  

 

Ψα Πάλια τθν περίοδο τθσ Ψουρκοκρατίασ 

 

Ψα Πάλια παραχωρικθκαν ςτο Χουλτάνο όταν οι Ψοφρκοι κατζλαβαν το νθςί το 1646. 

Ξακϊσ ο Χουλτάνοσ ιταν ο μόνοσ ιδιοκτιτθσ και εκμεταλλευτισ τθσ περιοχισ, τα Πάλια 

ιταν βαςιλικι ιδιοκτθςία. Σι φόροι από τθν αγροτικι παραγωγι μεγάλωςαν τθν περιουςία 

του.Ψα Πάλια δεν κατοικικθκαν ςτθν πραγματικότθτα ποτζ από τουσ Ψοφρκουσ, γιατί οι 

δυνάςτεσ δεν μποροφςαν καν να μοιράςουν τθν περιοχι μεταξφ τουσ. Ζνασ επιπλζον λόγοσ 

είναι ότι τα Πάλια παρουςίαςαν και κροφςματα ελονοςίασ.Σι χωρικοί ζγιναν ιδιοκτιτεσ τθσ 

γθσ τουσ όταν ο Ψοφρκικοσ νόμοσ, που παραχωροφςε τθν περιοχι ςτο Χουλτάνο, 

καταργικθκε το 1850. 

 

Λςτορικά Πνθμεία και Αρχαιολογικοί Χϊροι ςτα Πάλια 

 

Λςτορικό Ανακτόρου Παλίων 
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Θ παρουςία του ανκρϊπου ςτα Πάλια κατά τθν Ρεολικικι εποχι (6000-3000 π.Χ.) 

μαρτυρείται μόνο από όςτρακα (τμιματα πιλινων αγγείων). Θ κατοίκθςθ ςτθν περιοχι 

υπιρξε ςυνεχισ από τα μζςα τθσ 3θσ χιλιετίασ ωσ το τζλοσ τθσ προϊςτορίασ. Εντοπίςκθκαν 

ςπίτια προανακτορικοφ οικιςμοφ (2500-2000 π.Χ) κάτω από το ανάκτορο και ταφζσ τθσ 

ίδιασ εποχισ κοντά ςτθ κάλαςςα. 

 

Γφρω ςτα 2000-1900 π.Χ. πρωτοκτίηεται το ανάκτορο. Σ ιδθ ιςχυρόσ οικιςμόσ, από τον 

οποίο ςϊηονται ςυνοικίεσ γφρω από το ανάκτορο, μετατρζπεται ςε ανακτορικό κζντρο-

πόλθ. Ψο ανάκτορο καταςτρζφεται γφρω ςτα 1700 π.Χ και ανοικοδομείται γφρω ςτα 

1650π.Χ., ςτθν ίδια κζςθ και με το ίδιο βαςικό ςχζδιο του παλιοφ, ενϊ λίγεσ αλλαγζσ ζγιναν 

50 χρόνια αργότερα. Θ καταςτροφι του νζου ανακτόρου ςθμειϊκθκε τθν ίδια εποχι με τθν 

καταςτροφι των άλλων μινωικϊν κζντρων, ςτα 1450 π.Χ. περίπου. 

 

Πικρι περίοδοσ ανακατάλθψθσ υπιρξε τον 14ο-13ο αιϊνα π.Χ. Χτθν περιοχι "Πάρμαρα" 

υπάρχουν εκτεταμζνα ερείπια οικιςμοφ ρωμαϊκϊν χρόνων και βαςιλικι του 6ου αιϊνα. 

 

Σ Αγγλοσ ναφαρχοσ Th. Spratt που ταξίδεψε ςτθν Ξριτθ ςτα μζςα του 19ου αιϊνα 

αναφζρει τθν εφρεςθ φφλλων χρυςοφ ςτθ κζςθ "Ελλθνικό Οιβάδι". Σ Λωςιφ Χατηθδάκθσ 

ξεκίνθςε δοκιμαςτικζσ αναςκαφζσ το 1915, ςτο λόφο "ϋΑηυμο" αποκαλφπτοντασ το νότιο 

μιςό τθσ δυτικισ πτζρυγασ του ανακτόρου και τάφουσ ςτθν παραλία, αλλά διζκοψε τισ 

εργαςίεσ. Ψελικά θ Γαλλικι Αρχαιολογικι Χχολι Ακθνϊν ανζλαβε και διεξιγαγε τισ 

αναςκαφζσ, οι οποίεσ με διακοπζσ ςυνεχίηονται ζωσ και ςιμερα ςτο ανάκτορο, τισ 

ςυνοικίεσ τθσ πόλθσ και τισ νεκροπόλεισ τθσ παραλίασ. Σι ςχετικζσ με τισ αναςκαφζσ 

δθμοςιεφςεισ και μελζτεσ υπάρχουν ςτθ ςειρά ETUDES CRETOISES από το 1928, ενϊ 

ολοκλθρωμζνεσ δθμοςιεφςεισ ζκαναν οι Θ. Van Effenterre και O. Pelon. Ψα ευριματα των 

αναςκαφϊν εκτίκενται ςτο Πουςείο Θρακλείου ενϊ μερικά άλλα βρίςκονται ςτο Πουςείο 

Αγίου Ρικολάου. 

 

Ψο μεγαλφτερο μζροσ των ορατϊν ςιμερα ερειπίων ανικει ςτο νεοανακτορικό ςυγκρότθμα, 

ενϊ από το πρϊτο ανάκτορο ςϊηεται τμιμα ςτα ΒΔ του ςυγκροτιματοσ και από τθν 

μετανακτορικι εποχι ζνα μικρό "λοξό" κτίςμα ςτθ βόρεια αυλι. Θ πρόςβαςθ ςιμερα ςτο 

ανάκτορο γίνεται από τθν πλακόςτρωτθ δυτικι αυλι, τθν οποία διαςχίηουν ελαφρά 

υπερυψωμζνοι διάδρομοι, οι λεγόμενοι "πομπικοί δρόμοι". 
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Ψο ανάκτορο οργανϊνεται γφρω από τθν κεντρικι αυλι, που είχε ςτοζσ ςτθ βόρεια και 

ανατολικι πλευρά τθσ και ζνα βωμό ςτο κζντρο τθσ. 

 

Tο ςθμαντικότερο και μεγαλφτερο τμιμα του ανακτόρου είναι θ διϊροφθ δυτικι πτζρυγα 

που περιλάμβανε χϊρουσ ιεροφσ και επίςθμουσ αλλά και εκτεταμζνεσ αποκικεσ. 

Χθμαντικότεροι χϊροι είναι θ Loggia αίκουςα υπερυψωμζνθ, ανοιχτι προσ τθν αυλι, 

μεγαλοπρεπισ, που μαηί με τα δωμάτια ςτα δυτικά τθσ ςχετίηεται με τελετουργίεσ, θ 

"κρφπτθ των πεςςϊν" με τον προκάλαμό τθσ που κι αυτι είχε κρθςκευτικό χαρακτιρα, και 

ανάμεςά τουσ το μεγάλο κλιμακοςτάςιο που οδθγοφςε ςτον όροφο. Πια ακόμα μεγάλθ 

κλίμακα που χρθςίμευε ίςωσ και ςαν κεατρικόσ χϊροσ βρίςκεται ςτα ΡΔ τθσ κεντρικισ 

αυλισ, δίπλα ςτον περίφθμο κζρνο των Παλίων,  

 

Χτθ νότια πτζρυγα, που ιταν κι αυτι διϊροφθ, περιλαμβάνονται χϊροι κατοικίασ ι 

φιλοξενίασ, μικρό ιερό και θ μνθμειϊδθσ πλακόςτρωτθ νότια είςοδοσ του ανακτόρου που 

οδθγοφςε κατ' ευκείαν ςτθν κεντρικι αυλι. 

 

Ψθ ΡΔ γωνία του ανακτορικοφ ςυγκροτιματοσ καταλαμβάνουν οκτϊ κυκλικζσ καταςκευζσ 

που χρθςίμευαν για τθν αποκικευςθ ςιτθρϊν (ςιτοβολϊνεσ). 

 

Ψθν ανατολικι πτζρυγα καταλαμβάνουν ςχεδόν εξ' ολοκλιρου αποκικεσ υγρϊν με 

πεηοφλια, όπου τοποκετοφνται οι πίκοι και ςφςτθμα αυλακιϊν και ςυλλεκτιρων. 

 

Υίςω από τθ βόρεια ςτοά τθσ κεντρικισ αυλισ βρίςκεται θ υπόςτυλθ αίκουςα και ο 

προκάλαμόσ τθσ. Σι χϊροι αυτοί ςτιριηαν ςτον όροφο αίκουςα ίδιων διαςτάςεων που 

αναγνωρίςκθκε ωσ αίκουςα τελετουργικϊν ςυμποςίων. Δυτικά των χϊρων αυτϊν, 

πλακόςτρωτοσ διάδρομοσ ςυνδζει τθν κεντρικι αυλι με τθ βόρεια, θ οποία περιβάλλεται 

από εργαςτιρια και αποκικεσ, και τθ ΒΔ αυλι ι αυλι του πφργου. Δυτικά απ' αυτιν 

εκτείνονται οι επίςθμοι χϊροι που ςτο κζντρο ζχουν τθν αίκουςα ακροάςεων με τα τυπικά 

μινωικά πολφκυρα και, πίςω απϋ αυτιν, τθν δεξαμενι κακαρμϊν. 

 

Γφρω από το ανάκτορο εκτείνεται θ μινωικι πόλθ, από τισ ςθμαντικότερεσ τθσ Ξριτθσ. 

Βόρεια τθσ δυτικισ αυλισ βρίςκεται θ δυςερμινευτθ "υπόςτυλθ κρφπτθ", που ςχετίςκθκε 

με τα πρυτανεία των Ελλθνικϊν χρόνων και θ αγορά. Χυνοικίεσ και μεμονωμζνα ςπίτια τθσ 
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πόλθσ ζχουν ιδθ αναςκαφεί, με ςθμαντικότερθ τθ ςυνοικία Η, τισ οικίεσ Ε, Δα και Δβ και τθ 

ςθμαντικότατθ ςυνοικία Π, που ανικει ςτθν εποχι των πρϊτων ανακτόρων, καταλαμβάνει 

ζκταςθ 3000 τ.μ. περίπου και αποτελεί το ςπουδαιότερο ςφνολο τθσ παλαιοανακτορικισ 

εποχισ ςτθν Ξριτθ. Χϊροι τελετουργικοί, επίςθμοι, αποκθκευτικοί, παραςκευαςτιρια και 

διάφορα εργαςτιρια αναγνωρίςκθκαν ςτα αςυνικιςτα εκτεταμζνα κτιρια τθσ ςυνοικίασ 

αυτισ, που φαίνεται πωσ διατθροφςε λειτουργίεσ παράλλθλεσ με αυτζσ του ανακτόρου. 

 

Ξοντά ςτθ βόρεια ακτι, ΒΑ του ανακτόρου, αναςκάφθκε θ Υαλαιοανακτορικι νεκρόπολθ 

με ςθμαντικότερο το μεγάλο ταφικό ςυγκρότθμα του Χρυςόλακκου, ςτο οποίο βρζκθκε το 

περίφθμο χρυςό κόςμθμα των μελιςςϊν. 

 

Χτθν μικρι παραλιακι πεδιάδα και ςτθ βόρεια ακτι τθσ, ςτουσ πρόποδεσ τθσ οροςειράσ τθσ 

Χελζνασ, πάνω ςε χαμθλό βραχϊδεσ ζξαρμα ορκϊνεται το ανάκτορο των Παλίων ςε καίρια 

γεωγραφικι κζςθ. Ξοντά ςτο ανάκτορο πρζπει να βριςκόταν ζνα ςθμαντικό λιμάνι κατά 

τουσ προϊςτορικοφσ χρόνουσ. Εκτόσ του ςτοιχείου αυτοφ, μεγάλθ ςθμαςία αποκτά το 

ανάκτορο και λόγω του μεγζκουσ του (7500 τ.μ.), το τρίτο ςε μζγεκοσ μινωικό ανάκτορο τθσ 

Ξριτθσ. Ψο αρχαίο όνομα είναι ςιμερα άγνωςτο, ωςτόςο ζχει υποτεκεί ότι ςτθ κζςθ αυτι 

βριςκόταν θ Πίλατοσ με βαςιλιά το Χαρπθδϊνα, γιο του Δία και τθσ Ευρϊπθσ και νεότερο 

αδερφό του Πίνωα. Ψο ανάκτορο χτίςτθκε για πρϊτθ φορά το 1900 π.Χ. ςε κζςθ, όπου 

διαπιςτϊκθκε και παλαιότερθ κατοίκθςθ, και καταςτράφθκε το 1700 π.Χ. μαηί με τα άλλα 

ανακτορικά κζντρα. αναχτίςτθκε γφρω ςτο 1650 π.Χ. ςτθν ίδια κζςθ, για να καταςτραφεί 

και πάλι το 1450 π.Χ. Ψθν τελικι αυτι καταςτροφι ακολοφκθςε μικρι περίοδοσ 

ανακατάλθψθσ. Θ καίρια κζςθ του διευκόλυνε τόςο τθν επαφι με τθν εφφορθ ενδοχϊρα, 

όςο και τισ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθ κάλαςςα. Χε μικρι απόςταςθ από αυτό 

βρίςκεται θ νεκρόπολθ του Χρυςόλακκου και το ιερό κορυφισ του Υροφιτθ Hλία. Ψο 

ανάκτορο αποκαλφφκθκε ςε όλθ τθ μεγαλοπρζπεια του, αλλά δυςτυχϊσ οι αρχαιοκάπθλοι 

είχαν προθγθκεί κατά 65 χρόνια, με αποτζλεςμα να χακοφν πολλοί κθςαυροί, κυρίωσ 

μινωικά κοςμιματα που πουλικθκαν ςε χρυςοχόουσ, λιϊκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν ςαν 

πρϊτθ φλθ για άλλα κοςμιματα. Οίγα από τα ευριματα πουλικθκαν ςε ξζνουσ που 

κατάλαβαν τθν αρχαιότθτα τουσ και τθν αξία τουσ, ενϊ το περίφθμο κόςμθμα, οι μινωικζσ 

«Πζλιςςεσ» προζρχονται από εδϊ και εκτίκενται ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο Θρακλείου 

 

Ψο ανάκτορο καταςκευάςτθκε τθ Πεςομινωικι περιόδο (γφρω ςτο 1900 π.Χ.). Δφο κφριεσ 

οικοδομικζσ φάςεισ ζχουν ανιχνευκεί, οι οποίεσ κακορίηουν και τθν ιςτορία του. Θ πρϊτθ 
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είχε διάρκεια ηωισ δφο αιϊνων. Γφρω ςτο 1700 π.Χ. επιλκε θ καταςτροφι του. Υενιντα 

χρόνια αργότερα κτίςτθκε νζο ανάκτορο (περίπου 1650 π.Χ.), πάνω ςτα ερείπια του παλιοφ, 

το οποίο φαίνεται ότι ακολοφκθςε ςε γενικζσ γραμμζσ το ςχζδιό του και τα ερείπια του 

οποίου ςϊηονται ςιμερα. Θ τελικι καταςτροφι του επιλκε γφρω ςτο 1450 π.Χ. και ζγινε 

από πυρκαγιά. Ψο αν οι αιτίεσ καταςτροφισ ανάγονται ςε πολεμικζσ ςυγκροφςεισ ι φυςικζσ 

καταςτροφζσ αποτελοφν ακόμθ κζμα ςυηθτιςεων ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα. Ψο 

ανάκτορο αποτελοφςε το κζντρο ολόκλθρθσ τθσ αςτικισ περιοχισ. Σι διάφορεσ ςυνοικίεσ 

τθσ μινωικισ πόλθσ εκτείνονται ςε μικρι απόςταςθ από αυτό. Θ πόλθ, θ ονομαςία τθσ 

οποίασ δεν είναι γνωςτι, περικλειόταν από τείχοσ. Ψα νεκροταφεία τθσ πόλθσ εντοπίηονται 

ςτα βόρεια, δίπλα ςτθν παραλία. Ωπάρχουν ενδείξεισ φπαρξθσ και ενόσ παράλιου ρωμαϊκοφ 

οικιςμοφ και μιασ βυηαντινισ βαςιλικισ.  

 

Υρωτομινωικόσ Κολωτόσ Ψάφοσ 

 

Θ ανακάλυψθ του τάφου ζγινε  από τον Χπ. Παρινάτο το 1926 και τα αντικείμενα που 

βρζκθκαν οδιγθςαν το Παρινάτο να κεωριςει ότι ο τάφοσ ςτο Ξράςι είναι παλαιότεροσ 

εκείνων τθσ Πεςςαράσ και να τον τοποκετιςει ςτθν περίοδο τθσ πρϊτθσ, πρωτομινωικισ 

εποχισ. Ωπάρχει μεγάλθ ομοιότθτα με τουσ τάφουσ των Ξυκλάδων και ιδιαίτερα τθσ Χφρου. 

Εντόσ του τάφου, μεγάλο ενδιαφζρον παρουςιάηουν διάφορα αργυρά κοςμιματα που 

αποδικνφουν τθ ςυγγζνεια με τον πολιτιςμό των Ξυκλάδων, κακϊσ και θ παρουςία οςτϊν 

ηϊων αφοφ είναι θ πρϊτθ φορά που αυτό παρατθρείται ςε κολωτό τάφο. 

 

Σι Βρφςεσ ςτο Ξράςι 

 

Σι Βρφςεσ ςτο Ξράςι αποτελοφν ζνα από τα ωραιότερα ςυγκροτιματα φδρευςθσ ςτθν 

Ξριτθ. Χφμφωνα με τθν αναγραφόμενθ πινακίδα, καταςκευάςτθκε το 1890 με δαπάνεσ τθσ 

κοινότθτασ από Ποχιανοφσ μαςτόρουσ που ιταν περιηιτθτοι και καταξιωμζνοι. Σι Βρφςεσ 

είναι δφο και όπωσ τισ αναφζρουν οι κάτοικοι θ πάνω Βρφςθ και θ κάτω. Είναι κολωτζσ με 

μια γοφρνα θ κακεμία. Ακριβϊσ δίπλα ςτθν κάτω Βρφςθ βρίςκονται οι πζτρινεσ γοφρνεσ του 

χωριοφ ςτισ οποίεσ τα παλιά χρόνια ιταν ο τόποσ ςυνάντθςθσ των γυναικϊν και των μικρϊν 

παιδιϊν αφοφ εκεί περνοφςαν ατζλειωτεσ ϊρεσ αςχολοφμενεσ με το πλφςιμο των ροφχων. 

 

Σ Υλάτανοσ 
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Ζνα από τα μεγαλφτερα δθμιουργιματα τθσ φφςθσ είναι ο μεγάλοσ πλάτανοσ που θ θλικία 

του υπολογίηεται από 1.800 ωσ 2.000 χρόνια. Σ γιγάντιοσ κορμόσ του ζχει περιφζρεια 24 

μζτρα και διακλαδϊνεται ςε πολλοφσ βραχίονεσ, ενϊ το φφλλωμά του αγκαλιάηει ολόκλθρθ 

τθν πλατεία, που φιλοξενεί το πιο κεντρικό καφενείο του χωριοφ. Χϊροσ ξεκοφραςθσ των 

κατοίκων αλλά και των επιςκεπτϊν κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ αλλά και 

ψυχαγωγίασ αφοφ θ πλατεία του φιλοξενεί  όλεσ τισ κοινωνικζσ εκδθλϊςεισ του χωριοφ.  

 

Ξεφάλα-Οίμνθ Οιγαρά 

 

Χε πετρϊδθ κζςθ βόρεια του Ποχοφ βρίςκεται μια ςειρά βουνϊν, το υψθλότερο των 

οποίων λζγεται Ξεφάλα.Ξατά τθν αρχαιότθτα θ Ξεφάλα ιταν Οάςιοσ δθλαδι είχε πυκνά 

δάςθ τα οποία καταςτράφθςαν τα νεότερα χρόνια. Σ Π. Δαίφνερ αναφζρει ότι λόφοι με το 

όνομα αυτό κρφπτουν πάντοτε αρχαιότθτεσ, γιατί Ξεφάλα ονομάηεται και ο λόφοσ τθσ 

Φαιςτοφ, τθσ Ξνωςοφ κτλ..  Γεγονόσ πάντωσ είναι ότι και ςτθν Ξεφάλα Ποχοφ ζχουν βρεκεί 

αρχαιότθτεσ. Χτουσ πρόποδεσ τθσ Ξεφάλασ βρίςκεται μια λίμνθ που λζγεται "Οιγαράσ". Ψο 

χειμϊνα με τα νερά που μαηεφονται από τθ γφρω περιοχι θ λιμνοφλα αυτι "ξεχυλίηει" και 

το καλοκαίρι ξεραίνεται. Χε παλαιότερεσ εποχζσ, οι ςυνορεφοντεσ ιδιοκτιτεσ κτθμάτων, 

καλλιεργοφςαν κιπουσ με τα νερά τθσ. Επίςθσ λζγεται ότι ςτθν αρχαιότθτα το νερό τθσ 

λίμνθσ το χρθςιμοποιοφςαν για τθν καταςκευι πιλινων αγγείων. Ψο γεγονόσ αυτό 

μαρτυροφν διάφορα αγγεία που βρζκθκαν ςτθν περιοχι. 

 

1.1.6.4 Ιςτορικά και πολιτιςτικά χαρακτθριςτικά τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ Χερςονιςου  

 

Ψο Οιμάνι Χερςονιςου, θ ζδρα του ςθμερινοφ ομϊνυμου Διμου, βρίςκεται ςτο δυτικό 

άκρο του κόλπου των Παλίων, ςε περιοχι μοναδικοφ φυςικοφ κάλλουσ, που ςυνδυάηει τθ 

μαγεία τθσ κάλαςςασ και τθν μεγαλοπρζπεια των υπερκείμενων Οαςικιϊτικων βουνϊν και 

είναι ζνασ από τουσ αρχαιότερουσ οικιςμοφσ τθσ Ξριτθσ.  

 

Ψο όνομα Χερςόνθςοσ οφείλεται ςτθ μικρι γλϊςςα ξθράσ (χερςόνθςο), που κλείνει το 

δυτικό άκρο του κόλπου των Παλίων. Χφμφωνα µε όλεσ τθσ ενδείξεισ, θ πόλθ τθσ 

Χερςονιςου ανάγει τθν αρχι τθσ ςτουσ μινωικοφσ χρόνουσ (1500 π. Χ. περίπου). Χτθν 

παραλία κζςθ Ανιςαράσ, δυτικά του ςθμερινοφ Λιµζνοσ Ωερςονιςου, επιςθμάνκθκε κζςθ 

μινωικοφ ςυνοικιςμοφ, ςτον οποίο βρζκθκαν οικιματα µε μινωικοφσ πίκουσ και ιδιότυπα 

ςκεφθ όµοια µε κζρνουσ.  
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Χτισ αρχαίεσ επιγραφζσ και ςτα γραμματειακά μνθμεία θ πόλθ προςδιορίηεται µε τουσ 

τφπουσ: Χερςόναςοσ, Χερρόναςοσ, Χερρόνθςοσ, Χερςόνθςοσ, και για να διακρίνεται από 

πολλζσ άλλεσ οµϊνυµεσ πόλεισ του ελλθνικοφ κόςµου αναφζρεται ςυνικωσ ωσ 

«Χερρόνθςοσ κατά Ξριτθν », Σ αρχαίοσ γεωγράφοσ ενίων, όπωσ τον διαςϊηει ο Χτζφανοσ 

ο Βυηαντινόσ, τθν τοποκετεί ςτο µζςον περίπου τθσ αποςτάςεωσ µεταξφ Ξνωςοφ και 

Σλοφντοσ (Ελοφντασ) : «κατά δε τθν αυτιν πλευράν (δθλαδι τθ βόρεια ακτι τθσ κεντρικισ 

Ξριτθσ) και Χερρόνθςοσ κείται µεταξφ τθσ τε Ξνωςοφ και τθσ Σλοφντοσ. Σι πολίται ομοίωσ 

Χερρονθςίται και Χερρονιςιοι»,  

 

Σ Οιµζνασ Χερςονιςου κατά τθ Πινωικι Υερίοδο  

 

Σι περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τον προϊςτορικό πολιτιςμό ςτθν περιοχι Χερςονιςου 

βαςίηονται ςτα ευριµατα τθσ τρίτθσ, δεφτερθσ χιλιετίασ Υ.Χ. αλλά και τθσ υποµινωικισ 

περιόδου που φωτίηουν διάφορεσ απόψεισ τθσ Πινωικισ κοινωνίασ περιλαμβανομζνων 

των κοινωνικϊν δοµϊν, των επικοινωνιϊν, τθσ γραφειοκρατικισ οργάνωςθσ, τθσ κρθςκείασ 

και τθσ τεχνολογίασ.  

 

Ψα τεκμιρια για τθν µινωικι περίοδο είναι λιγοςτά γιατί τα παράλια και ιδιαίτερα θ 

περιοχι του ςθµερινοφ Οιµζνα, κατοικοφνταν αδιάκοπα για αιϊνεσ, µε αποτζλεςµα τα 

περιςςότερα ίχνθ να ζχουν εξαφανιςτεί ι να κρφβονται κάτω από µεταγενζςτερεσ 

οικοδοµικζσ φάςεισ.  

 

Σι ερευνθτζσ Leatham και Hood εντόπιςαν κεραµικι τθσ εποχισ του χαλκοφ ςτο ΒΑ άκρο 

του βράχου του Kαςτρίoυ, ςτο Λιµζνα Ωερςονιςου. Θ νεότερθ αναςκαφικι ζρευνα ςτο 

χϊρο επιβεβαίωςε τθν φπαρξθ ενόσ ςτρϊµατοσ κεραµικισ ςτο χαµθλότερο τµιµα του 

πρανοφσ µε όςτρακα τθσ υποµινωικισ ι πρϊιµθσ γεωµετρικισ περιόδου. Μχνθ µινωικοφ 

οικιςμοφ ζχουν επίςθσ επιςθμανκεί ςτθν περιοχι του Ανιςαρά. Υιο πρόςφατα, δφο 

µινωικζσ κζςεισ εντοπίςτθκαν ανατολικά και δυτικά του ξενοδοχείου «Ρανά», δυτικά του 

Οιµζνα Χερςονιςου. Χτθν πρϊτθ αποκαλφφκθκε ελάχιςτθ κεραµικι τθσ ΥΠ και ΠΠ 

περιόδου. Χτθ δεφτερθ, επιςθµάνκθκε, ςε απόςταςθ 50 περίπου µζτρων από τθν ακτι, θ 

κεµελίωςθ ενόσ ιςχυροφ τείχουσ µε κεμελίωςθ Α-Δ, που ζφτανε πικανότατα ωσ το μικρό 

Ακρωτιριο Δράπανο, όπου υπιρχε λιµενίςκοσ. Από τθν περιοχι αυτι προιλκε κεραµικι 

τθσ ΠΠΛΒ και τθσ ΠΠΛΛ περιόδου.  



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 82 από 457 

 

Σι πλθροφορίεσ για τθν περιοχι µετά το τζλοσ τθσ εποχισ του Χαλκοφ και µζχρι τον 50 

αιϊνα πΧ είναι ουςιαςτικά ανφπαρκτεσ. Από τθν εποχι αυτι ςταδιακά, κα εµφανιςτεί και 

κα ακµάςει θ Χερςόνθςοσ.  

 

Σ Οιµζνασ Χερςονιςου κατά τθν Ξλαςικι Εποχι  

 

Σι πλθροφορίεσ που διακζτουµε για τθ ηωι τθσ Χερςονιςου ςτα κλαςικά χρόνια, 

ςτθρίηονται κυρίωσ ςε νοµιςµατικά και επιγραφικά ςτοιχεία. Από αυτά διαπιςτϊνουμε ότι 

αποτελοφςε ανεξάρτθτθ πόλθ, µε δικό τθσ νόµιςµα και πολιτειακι δοµι, που ςτθριηόταν ςε 

ζνα τετραµελζσ ςυµβοφλιο «κόςµων», δθλαδι εκπροςϊπων των φφλων. Ωςτόςο δεν 

φαίνεται να ιταν µεγάλθ και ιςχυρι, αφοφ άλλεσ πόλεισ τθν ίδια εποχι ζχουν ςυµβοφλια 

δεκαµελι και εποµζνωσ περιςςότερο πλθκυςμό.  

 

Σ Οιµζνασ Χερςονιςου κατά τθν Ελλθνιςτικι Εποχι  

 

Από τθν ελλθνιςτικι εποχι ζχουν κατά καιροφσ ζρκει ςτο φωσ κινθτά ευριµατα και 

διάςπαρτεσ ςυςτάδεσ τάφων. Χτθν περίοδο αυτι θ Χερςόνθςοσ αποτελοφςε επίνειο τθσ 

ιςχυρισ Οφπου, αφοφ οι δφο πόλεισ ςυνδζονταν µε τον πολφ διαδεδομζνο ςτθν Ξριτθ 

κεςμό τθσ «ςυμπολιτείασ». Θ Οφποσ, που ςτα χρόνια αυτά είχε αποκτιςει µεγάλθ δφναµθ 

φαίνεται ότι αποτελοφςε το διοικθτικό κζντρο και οι δφο πόλεισ είχαν κοινά εδάφθ και 

ελάµβαναν από κοινοφ πολιτικζσ αποφάςεισ, αλλά θ Χερςόνθςοσ, το επίνειο, διατιρθςε 

κάποια αυτονομία, ζχοντασ τουσ δικοφσ τθσ άρχοντεσ και εκδίδοντασ το δικό τθσ νόµιςµα. 

Χε αυτό ςυντζλεςε αςφαλϊσ το γεγονόσ ότι διζκετε ζνα καλό φυςικό λιµάνι και διατθροφςε 

τον ζλεγχο του εµπορίου τθσ περιοχισ κάτι που αντανακλάται ςτθν παράςταςθ πλϊρθσ 

καραβιοφ ςτον οπιςκότυπο των νοµιςµάτων τθσ.  

 

 Θ Ακρόπολθ: Ξατά τθ διάρκεια αναςκαφικισ ζρευνασ ςτο δυτικό τµιµα τθσ 

παλαιοχριςτιανικισ βαςιλικισ του Ξαςτρίου, αποκαλφφκθκε κάτω από το 

χριςτιανικό µνθµείο θ µαρµάρινθ κρθπίδα ενόσ µεγάλου οικοδοµιµατοσ, που 

πρζπει να είχε επίςθσ λατρευτικό χαρακτιρα, και χρονολογείται πικανότατα ςτθν 

ελλθνιςτικι περίοδο. Από το ίδιο ςθµείο προιλκαν αρκετά αςθµζνια και χάλκινα 

ελλθνιςτικά νοµίςµατα του τοπικοφ νοµιςµατοκοπείου, κραφςµατα πιλινων 

ειδωλίων και όςτρακα αγγείων. Ενδιαφζρον ςτοιχείο επίςθσ αποτελεί θ αποκάλυψθ 
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ενόσ οχυρωµατικοφ ζργου, που περιζβαλε το βράχο του Ξαςτρίου. Χτθ βόρεια 

πλευρά είχε τθ µορφι τείχουσ µε πάχοσ περίπου 1,5µ. και ςτθ νότια 

διαµορφωνόταν ςε τρία διαδοχικά άνδθρα. Ψο κατϊτερο από αυτά αποτελοφςε τθ 

ςυνζχεια του οχυρωµατικοφ τείχουσ, ενϊ τα υπόλοιπα, που ςτθρίηονταν ςε 

αναλλθµατικοφσ τοίχουσ και αντθρίδεσ, διαιροφνταν ςε µικρά δωµάτια. Από τθ 

µορφι τθσ τοιχοδοµίασ θ οχφρωςθ πρζπει να ςχετίηεται χρονολογικά µε το 

ελλθνιςτικό κτίςµα. Ψα ςτοιχεία αυτά τείνουν να επιβεβαιϊςουν τθν εικόνα µιασ 

ακρόπολθσ µε ιερό χαρακτιρα και τθν άποψθ ότι το ιερό τθσ Βριτοµάρτιδοσ 

βριςκόταν ςτο βράχο του Ξαςτρίου. 

 Θ Νεκρόπολθ: Ζνα από τα πιο ςθµαντικά πρόςφατα ευριµατα ιταν ο εντοπιςµόσ 

ενόσ εκτεταµζνου νεκροταφείου ςτθ ςυµβολι των οδϊν Φιλωνίδου Ηϊτου και 

Δθµοκρατίασ, ςτθν περιοχι «Υόλθ» µε χριςθ ςτα τζλθ του 4°U και ςτισ αρχζσ του 

3°U α.Χ, αι. Χτο τµιµα που αναςκάφτθκε αποκαλφφκθκαν 30 τάφοι - «κικεσ» 

λαξευµζνοι ςτο µαλακό βράχο (κοφςκουρα), που περιείχαν πλουςιότατα 

κτερίςματα, δείγµα τθσ οικονομικισ κζςθσ τθσ πόλθσ κατά τθν ελλθνιςτικι περίοδο. 

Πεταξφ αυτϊν πολυάρικμα αγγεία, ερυκρόμορφοι αµφορείσ και πελίκεσ, 

εξάλειπτρα, µικρζσ υδρίεσ, πυξίδεσ, αλάβαςτρα, κάνκαροι, πρόχοι , µυροδοχεία και 

κφπελλα, αςθµζνια και χάλκινα νοµίςµατα κακϊσ και κοςμιματα κάκε είδουσ, 

πόρπεσ, περόνεσ, δαχτυλίδια, αςθμζνια και χάλκινα, πολυάρικμεσ επίχρυςεσ 

πιλινεσ ψιφοι περιδεραίων, καταςκευαςμζνεσ µε µιτρα, επίχρυςα βραχιόλια 

κακϊσ και επίχρυςα χάλκινα ςτεφάνια από φφλλα και καρποφσ μυρτιάσ. Τπωσ 

διαπιςτϊκθκε, το νεκροταφείο εκτεινόταν ςτα όµορα οικόπεδα αλλά και κάτω από 

τουσ δφο δθµοτικοφσ δρόµουσ. 

 

Σ Οιµζνασ Χερςονιςου κατά τθν Φωµαϊκι Εποχι  

 

Θ ρωµαϊκι κατάκτθςθ τθσ Ξριτθσ ζφερε µια περίοδο ειρινθσ, κερατίηοντασ τουσ 

εμφφλιουσ πολζµουσ ανάµεςα ςτισ ιςχυρζσ πόλεισ- κράτθ και επιτρζποντασ ςε πολλζσ από 

αυτζσ να φτάςουν ςε µεγάλθ ακµι. Θ Οφποσ, που άκµαςε τθν περίοδο του Ψραϊανοφ και 

του Αδριανοφ, γριγορα υποςκελίςτθκε από τθ Χερςόνθςο λόγω τθσ προνομιακισ κζςθσ τθσ 

δεφτερθσ.  

 

 Ψο Κζατρο: Σ Onorio Belli µασ ζχει αφιςει ζνα ςχζδιο του µικροφ ρωµαϊκοφ 

κεάτρου, όπωσ διατθροφνταν ςτισ µζρεσ του, ςχεδόν ακζραιο. Ψο περίςτυλό του 
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είχε ζνα μοναδικό ςχιµα µε ςτρογγυλεμζνα άκρα, µικουσ 83 και πλάτουσ 30 

µζτρων. Σι κφριεσ είςοδοι προσ το κζατρο ιταν οι κλίµακεσ, που οδθγοφςαν ςτισ 

παρόδουσ και από κει ςτο κοίλο. Αυτό το τελευταίο είχε ζνα µόνο διάηωμα, 

εςωτερικισ διαμζτρου 27 και εξωτερικισ 46 µμζτρων. Εξωτερικά υπιρχε 

τοξοςτοιχία που κάλυπτε και τισ παρόδουσ. Θ ςκθνι, μικουσ 43 μζτρων, είχε απλι 

πρόςοψθ µε κόγχεσ και θμικίονεσ. Από µία κφρα ςτο κζντρο τθσ ζµπαινε κανείσ 

ςτον προκάλαμο του µεταςκθνίου, του οποίου θ ςτζγθ ςτθριηόταν ςε τζςςερισ 

κίονεσ. Από εδϊ κλίµακεσ οδθγοφςαν ςτα πλευρικά διαμερίςματα του µεταςκθνίου 

και ςτθ ςυνζχεια ςυναντοφςαν τισ κλίµακεσ ειςόδου. Ψο κζατρο φαίνεται ότι 

ςωηόταν ςε καλι κατάςταςθ ωσ τθν κρθτικι επανάςταςθ του 1897. Ψότε οι χωρικοί 

πιραν τθν άδεια να ςκάψουν το κοίλο και να χρθςιμοποιιςουν τα λίκινα ζδρανά 

του ωσ οικοδοµικό υλικό. Ζτςι ςτα 1918, ο Χτζφανοσ ανκουδίδθσ είδε µόνο τον 

αντερειςµατικό τοίχο του κοίλου και τµιµα του κρθπιδϊματοσ τθσ ςκθνισ, εκεί 

όπου διζρχεται ο ςφγχρονοσ  δρόµοσ. Ψο 1995 πραγματοποιικθκε κακαριςµόσ του 

χϊρου και δοκιµαςτικζσ τοµζσ, που αποκάλυψαν το υπόςτρωµα των κερκίδων και 

το δυτικό εξωτερικό τοίχο τθσ ςκθνισ. Ψα λίκινα ζδρανα του κοίλου δε βρζκθκαν 

ςτθ κζςθ τουσ, ενϊ εντοπίςτθκε τµιµα του πλακόςτρωτου δαπζδου τθσ ορχιςτρασ. 

Ψο 2004 απαλλοτριϊκθκε ο χϊροσ του αρχαίου κεάτρου, ςυνολικισ ζκταςθσ 16 

ςτρεμμάτων.  

 Σ Λιµζνασ: Σι γνϊςεισ µασ για το ρωµαϊκό λιµάνι τθσ πόλθσ οφείλονται κυρίωσ ςτισ 

ζρευνεσ, που πραγματοποίθςε κατά µικοσ τθσ παραλίασ ο κακθγθτισ L. Mariani 

ςτα τζλθ του περαςμζνου αιϊνα κακϊσ και ςτισ υποκαλάςςιεσ και παράκτιεσ 

ζρευνεσ, που διενεργικθκαν ςτα 1955 και 1956 από µία οµάδα ερευνθτϊν ςτθν 

οποία ςυμμετείχαν οι Ρ. Υλάτων, J. Leatham και S. Hood. Ψα περιςςότερα ςτοιχεία 

που εντοπίςτθκαν δεν είναι πλζον ορατά. Ψο λιµάνι ανατολικά και νότια 

περιβαλλόταν από τρεισ µϊλουσ που δθμιουργοφςαν ζνα ευρφχωρο αγκυροβόλιο 

270Χ150 µζτρα περίπου και είςοδο πλάτουσ 90µ, ενϊ προςζφεραν 30µ περίπου 

αποβάκρασ για τθν προςόρµιςθ των πλοίων. Αποβάκρεσ υπιρχαν επίςθσ ςε τµιµα 

τθσ παραλίασ- ίχνθ τουσ μαηί µε τισ δζςτρεσ τουσ ςϊηονται ςτο ΡΔ τμιμα του 

Οιμανιοφ και προχωροφςαν για περιςςότερο από 60µ ςτθ κάλαςςα. Χτθ ΒΔ πλευρά 

του ακρωτθρίου του Ξαςτριοφ εντοπίςτθκαν καλάςςιεσ ιχκυοδεξαμενζσ που 

αποτελοφνταν από τρία ορκογϊνια διαμερίςματα. Θ παλαιά ζρευνα είχε φζρει ςτο 

φωσ ςειρά τοίχων που εξείχαν μζςα ςτο λιμάνι και ερμθνεφτθκαν από τουσ 

μελετθτζσ ωσ ερείπια παραλιακϊν επαφλεων. Θ ςφγχρονθ ζρευνα ςτα πλαίςια 
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ςωςτικισ αναςκαφισ για το δίκτυο του βιολογικοφ κακαριςμοφ του Διμου 

Χερςονιςου αποκάλυψε κατά  μικοσ τθσ παραλιακισ οδοφ Αγίασ Υαραςκευισ 

ςθμαντικά αρχιτεκτονικά λείψανα κτιρίων µε διάφορεσ χριςεισ: κατοικίεσ, 

εργαςτιρια, αποκικεσ κ.ο. Εξαιρετικισ διατιρθςθσ είναι τα ψθφιδωτά δάπεδα που 

αποκαλφφκθκαν το ζνα ΒΔ του «Χαρακθνοφ» λεγόμενου αναβρυτθρίου, ςτο 

οικόπεδο ιδιοκτθςίασ Εµµ. Ξόκκουβα και ςε απόςταςθ περίπου 100µ και το άλλο 

ΒΑ του «Χαρακθνοφ».  

 Ψο υδραγωγείο: Σι απόψεισ των μελετθτϊν διίςτανται ςχετικά µε το υδραγωγείο 

που τροφοδοτοφςε τθν πόλθ: οριςμζνοι υποςτθρίηουν ότι θ Χερςόνθςοσ 

υδροδοτοφνταν από το υδραγωγείο τθσ Οφπου και άλλοι ότι οι πθγζσ του 

υδραγωγείου τθσ ιταν κοντά ςτθ Οφπο. Αρκετά υπολείμματα υδατογζφυρασ ζχουν 

εντοπιςτεί ςτα όρια του Διμου Γουβϊν, ενϊ ςτα όρια του Διμου Χερςονιςου 

ςϊηονται αντίςτοιχα τμιματα υδατογζφυρασ ςτον Αβγιϊτικο ποταμό, λίγο μετά τθ 

διακλάδωςθ του ςθμερινοφ δρόμου προσ Ξαςτζλι, εκατζρωκεν του δρόμου που 

οδθγεί ςτισ Υοταµιζσ. Ψο υδραγωγείο τθσ Χερςονιςου είχε μικοσ περιςςότερο από 

14χλµ, γεγονόσ που μαρτυρεί τισ ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ μιασ αρκετά 

πυκνοκατοικθμζνθσ πόλθσ. 

 Οουτρικά ςυγκροτιματα: Χτον πυρινα τθσ ρωμαϊκισ πόλθσ εκατζρωκεν τθσ 

ςθμερινισ οδοφ Δθμοκρατίασ ζχουν εντοπιςτεί από τθ ςφγχρονθ αναςκαφικι 

ζρευνα ςθμαντικά οικοδομιματα δθμόςιου ι ιδιωτικοφ χαρακτιρα. Πεταξφ αυτϊν 

περιλαμβάνεται ζνασ αξιοπρόςεκτοσ αρικμόσ λουτρικϊν ςυγκροτθμάτων από τθν 

ζκταςθ των οποίων φαίνεται ότι επρόκειτο ςυχνά για δθµόςιεσ κζρµεσ. (οικ. Ρ. 

Ψαµιωλάκθ, οικ. Πιχελακάκθ (απαλλοτριωμζνο), οικ. Πθνά Υαπαδάκθ, οικ. 

Ψςαγκαράκθ- Υαπαγεωργίου (υπο απαλλοτρίωςθ). Χθμαντικό παρακαλάςςιο 

λουτρικό ςυγκρότθμα εμφανίςτθκε τζλοσ ςτθ ςφµφυςθ τθσ παραλιακισ οδοφ Αγίασ 

Υαραςκευισ και Φιλωνίδου Λϊτου, κατά τθν αναςκαφι του δικτφου του βιολογικοφ 

κακαριςμοφ Χερςονιςου.  

 Υολεοδομικόσ ιςτόσ: Εκατζρωκεν και πάλι τθσ οδοφ Δθμοκρατίασ ζχουν εντοπιςτεί 

αρκετά αρχιτεκτονικά λείψανα από τον πολεοδομικό ιςτό τθσ ρωμαϊκισ 

Χερςονιςου. Υλακόςτρωτοι δρόμοι διαφόρων κατευκφνςεων ζχουν αποκαλυφκεί 

και ςτθ ςυνζχει καταχωκεί ςτα οικόπεδα ιδιοκτθςίασ Χταµατάκθ, Γιαλοφρθ, 

Πουντράκθ, Υαρλαµά κ.ς, Σρατόσ και επιςκζψιμοσ είναι ο δρόμοσ ςτο 

απαλλοτριωμζνο οικόπεδο ιδιοκτθςίασ Αςπετάκθ ζναντι του ρωμαϊκοφ κεάτρου. 
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Σ Οιµζνασ Χερςονιςου κατά τθν Υαλαιοχριςτιανικι Υερίοδο  

 

Χτουσ πρϊτουσ αιϊνεσ μετά τθν κακιζρωςθ του χριςτιανιςμοφ, αυτοφσ που αποκαλοφμε 

ςυμβατικά «παλαιοχριςτιανικι περίοδο», θ Χερςόνθςοσ εξακολουκοφςε να κυριαρχεί. Ψθν 

περίοδο αυτι εξελίχκθκε ςε µία από τισ ςθμαντικότερεσ πόλεισ τθσ Ξριτθσ, ιςάξια µε τθν 

Ξνωςό και τθ Γόρτυνα και πολφ ιςχυρότερθ από τθ Οφπο.  

 

 Βαςιλικι Β: Θ βαςιλικι, τρίκλιτθ µε πλάγιο νάρκθκα, δφο νάρκθκεσ και αίκριο, ζχει 

εγγεγραμμζνθ τθν αψίδα κατά τα Χυριακά πρότυπα κακϊσ και πλάγιο πρόπυλο ςτθ 

νότια πλευρά, ςτοιχεία μοναδικά µζχρισ ςτιγμισ ςτθν Ξριτθ. Χρονολογείται 

ςφμφωνα µε τον αναςκαφζα τθσ Αναςτάςιο Σρλάνδο, ςτα τζλθ του 5ου αρχζσ 6ου 

αι. µ.Χ. Ιταν κοςμθμζνθ µε μωςαϊκά δάπεδα, μζροσ των οποίων ςϊηεται ςτο 

νάρκθκα, το κεντρικό κλίτοσ, το ιερό και το νότιο παςτοφόριο. Θ βαςιλικι φαίνεται 

ότι χτίςτθκε ςτα ίχνθ προθγοφμενθσ που κατζρρευςε από ςειςμό, όπωσ δείχνουν οι 

αναςκαφικζσ ζρευνεσ που διεξιχκθςαν το 1993. Θ βαςιλικι αυτι είχε περίπου τισ 

ίδιεσ διαςτάςεισ µε τθ βαςιλικι Β.  Ιταν τρίκλιτθ µε εξζχουςα αψίδα ςε αντίκεςθ 

µε τθ νεότερθ που είχε εγγεγραμμζνθ αψίδα, παςτοφόρια εκατζρωκεν του ναοφ 

και πλάγιο βοθκθτικό κλίτοσ ςτθ βόρεια πλευρά. Ξαι οι δφο βαςιλικζσ ιταν 

κεμελιωμζνεσ πάνω ςτα ερείπια ελλθνιςτικοφ κτιρίου, ίςωσ ιεροφ, αν κρίνουμε από 

το πλικοσ των ειδωλίων και των αντικειμζνων που βρζκθκαν κατά τισ ζρευνεσ. Χε 

μεταγενζςτερουσ χρόνουσ και µάλλον πριν το τζλοσ του 6°U αιϊνα µ.Χ. , που θ 

οικονομικι ηωι ςτθ Χερςόνθςο φαίνεται πολφ υποβακμιςμζνθ, οι επιςκευζσ που 

απαιτικθκαν για τθ ςυντιρθςθ του ναοφ πραγματοποιικθκαν µε ευτελι υλικά. 

Υαρατθρείται αντικατάςταςθ των φκαρμζνων μωςαϊκϊν δαπζδων από πιλινεσ 

πλάκεσ και τθν καταςκευι τμθμάτων μωςαϊκοφ από χονδροειδείσ ψθφίδεσ ςε δφο 

χρϊματα, µε απλό ςχζδιο που ςχθματίηει άτεχνα τετράγωνα ςτο αίκριο και το νότιο 

κλίτοσ. Αργότερα φαίνεται πωσ χτίςτθκαν μικρά πρόχειρα καταλφματα για 

κατοίκουσ τθσ περιοχισ, κυρίωσ ςτο νάρκθκα και το αίκριο, από δομικά υλικά τθσ 

θµικατεςτραµµζνθσ βαςιλικισ. Σι οικοδομικζσ φάςεισ που αποκαλφφκθκαν ςε όλο 

το λόφο υποδθλϊνουν ςυνεχι εγκατάςταςθ από τουσ γεωμετρικοφσ χρόνουσ μζχρι 

και τον 7ου µ.Χ. αιϊνα. Από τότε και μετά κανζνα ίχνοσ δεν βρζκθκε ςτθν περιοχι 

αυτι.  Χτοιχεία που βρζκθκαν και αποτελοφν ενδείξεισ για τθν κατάρρευςθ τθσ 

βαςιλικισ κατά τον προαναφερκζντα ςειςμό, αποτελοφν:  

 Θ αποκάλυψθ ςτο νάρκθκα, τόξου in situ, πεςμζνου µε νοτιοανατολικι 
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κατεφκυνςθ. 

 Θ κατάρρευςθ τθσ νότιασ πλευράσ του λόφου Ψθγάνι. 

 Θ κακίηθςθ τθσ ανατολικισ πλευράσ του λόφου.  

 Ψα ίχνθ κτιςμάτων μζςα ςτθ κάλαςςα και ο εντοππιςμόσ πολλϊν 

αρχιτεκτονικϊν µελϊν ςτο βυκό τθσ ςτθ ΒΔ πλευρά του λόφου.  

 Βαςιλικι Α: Θ άλλθ παλαιοχριςτιανικι βαςιλικι ςτθ κζςθ Αγ. Ρικόλαοσ, 2 χλµ 

ανατολικά του Οιµζνοσ Χερςονιςου ζχει χτιςτεί πικανόν ςε περιοχι όπου 

προχπιρχε ρωμαϊκόσ ναόσ. Είναι τρίκλιτθ µε εξζχουςα πεντάπλευρθ αψίδα, 

νάρκθκα και ορκογϊνιο αίκριο.  Αψιδωτό εγγεγραμμζνο πρόκτιςµα , πικανϊσ 

βαπτιςτιριο, ςϊηεται ανατολικά και επαφι µε το νότιο παςτοφόριο τθσ βαςιλικισ 

που ςιμερα ζχει ςκεπαςτεί από τθ κάλαςςα. Διατθροφνται πολφ καλισ ποιότθτασ 

μωςαϊκά δάπεδα που υπερζχουν των δαπζδων τθσ βαςιλικισ Β του Ξαςτρίου, από 

πλευράσ κεματολογίασ και τεχνικισ. Ψα ίχνθ προςκτίςµατοσ εξωτερικά του βόρειου 

τοίχου του νάρκθκα, τετράγωνου ςχιματοσ που περικλείει ζνα άλλο ςε ςχιμα D, 

ίςωσ ιταν πφργοσ του τφπου των βαςιλικϊν τθσ Χυρίασ 

 Βαςιλικό Υιςκοπιανοφ: Χτα 1955 ο Ρ. Υλάτων παρουςίαςε τισ παρατθριςεισ του 

για τθ βαςιλικι του Υιςκοπιανοφ, που δεν ζχει ωσ ςιμερα διερευνθκεί αναςκαφικά. 

Υρόκειται για τρίκλιτο ναό µε διαςτάςεισ περίπου 45Χ20µ. και αψίδα ςτα 

ανατολικά εςωτερικισ διαμζτρου 9,40µ. Ψα μαρμάρινα δάπεδά τθσ 

αναμοχλεφτθκαν από τουσ κατοίκουσ τθσ περιοχισ. Ζνα μζροσ του γλυπτοφ 

αρχιτεκτονικοφ τθσ διακόςμου, όπωσ ζνα μαρμάρινο εαρινό κατϊφλι, κιονόκρανα 

και βάςεισ κιόνων και ζνα μεγάλο επιπεδόγραφο κωράκιο µε παράςταςθ Λεροφ 

Βιµατοσ βρίςκονται ςιμερα ςτο Λςτορικό Πουςείο Θρακλείου. Από τάφο μζςα 

ςτθν εκκλθςία προιλκε νόμιςμα του αυτοκράτορα Θρακλείου Ξωνςταντίνου (613-

641). Υάντωσ ο Ρ. Υλάτων προτείνει για τθ βαςιλικι µία χρονολόγθςθ ςτον 6ο 

αιϊνα. Θ βαςιλικι του Υιςκοπιανοφ πικανόν αποτζλεςε τθν ζδρα τθσ Επιςκοπισ 

Χερςονιςου μετά τθν εγκατάλειψθ του παράκτιου οικιςμοφ γφρω ςτον 7ο αιϊνα. 

Αυτό αφινει να εννοιςουμε το όνομα «Υιςκοπιανό», παραφκορά τθσ ονομαςίασ 

«Επιςκοπιανό», που απαντά ςτισ πθγζσ από το 1379 ωσ Piscopiano de Chersonisso 

(Δουκικό Αρχείο Χάνδακα).  

 

Ραοί και υπολείμματα ναϊν 
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Χτο Υιςκοπιανό, εξωτερικά του νότιου τοίχου του ναοφ τθσ Ραναγίασ, που είναι κτίςμα του 

19ου αιϊνα, ςϊηεται ο νότιοσ τοίχοσ ενόσ μικροφ καμαροςκεποφσ ναοφ με υπολείμματα 

τοιχογραφιϊν, που ςιμερα είναι ελάχιςτα ορατά μποροφμε να αναγνωρίςουμε μια 

ολόςωμθ Υαναγία Βρεφοκρατοφςα και δφο ολόςωμουσ Αγίουσ, ενϊ ζνασ ακόμθ Άγιοσ 

υπιρχε κάτω από το ενιςχυτικό τόξο. Χτθν ίδια περίοδο πρζπει να ενταχκεί ο ναΐςκοσ που 

ενςωματϊκθκε ωσ ιερό ςτθν εκκλθςία του Αγίου Βαςιλείου ςτο Ξουτουλουφάρι, κτίςμα 

του 19ου αι. Χτο μικρό ακρωτιριο Άγιοσ Γεϊργιοσ που βρίςκεται δυτικά του Οιμζνα 

Χερςονιςου προσ τον Ανιςαρά υπάρχει μικρόσ, δίκλιτοσ και διμάρτυροσ καμαροςκεπισ 

ναόσ. Ψο βόρειο κλίτοσ του είναι αφιερωμζνο ςτον Άγιο Γεϊργιο, με το όνομα του οποίου 

είναι ςιμερα γνωςτόσ ο ναόσ. Ψα δφο ιερά με τισ θμικυκλικζσ κόγχεσ επικοινωνοφν μεταξφ 

τουσ με χαμθλωμζνο τόξο. Σι τοίχοι ζχουν εξαιρετικά μεγάλο πάχοσ ςε ςχζςθ με το μικρό 

μζγεκοσ τθσ εκκλθςίασ. Εξωτερικά υπάρχει αγίαςμα βάκουσ 1,5μ. Υικανολογείται θ 

χρονολόγθςι του ςτθ βυηαντινι περίοδο. Χε νθςίδα που απζχει ελάχιςτα από τθν απόλθξθ 

του ακρωτθρίου και πρζπει να αποκολλικθκε από τθν ξθρά μετά από κακίηθςθ υπάρχουν 

ίχνθ τοιχοποιίασ που ανικουν ςε ναό αφιερωμζνο ςτον Άγιο Αντϊνιο. Σι κατάλογοι τθσ 

ενετοκρατίασ αναφζρουν τθν φπαρξθ μονισ γφρω από το ςθμερινό ναΐςκο του Αγίου 

Γεωργίου, αφιερωμζνθσ ςτον Άγιο Γεϊργιο τον Ακρολιναδιϊτθ. Μχνθ από τοιχοποιίεσ 

υπάρχουν ςτα βόρεια και δυτικά του ναοφ. Ξατά τθν περίοδο τθσ ενετοκρατίασ ιδρφκθκε 

Μονι αφιερωμζνθ ςτον Άγιο Λωάννθ τον Ρρόδρομο, ςτα μιςά τθσ απόςταςθσ Υιςκοπιανοφ 

και μεγάλθσ Χερςονιςου. Ψο μοναςτιρι ςχετίηεται με τον ποιθτι του Φουρτουνάτου 

Πάρκο Αντϊνιο Φϊςκολο (1597-1662) που πικανότατα επιτζλεςε επίτροποσ τθσ μονισ. Αν 

κάτι τζτοιο ιςχφει, τότε θ μονι πρζπει να είχε ιδρυκεί πριν από τισ αρχζσ του 17ου αιϊνα. 

Χιμερα ςϊηεται μόνο το Ξακολικό, ενϊ ο υπόλοιποσ χϊροσ ζχει μετατραπεί ςε νεκροταφείο 

τθσ Πεγάλθσ Χερςονιςου. Σ ναόσ είναι μονόχωροσ, καμαροςκζπαςτοσ, με αναγεννθςιακά 

αετϊματα ςτο υπζρκυρο τθσ δυτικισ ειςόδου και ςτα παράκυρα. Ψζλοσ, θ μικρι εκκλθςία 

τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, ςτο βόρειο πρανζσ του βράχου του Ξαςτρίου, είναι χτιςμζνθ ςε 

ςπθλαιϊδεσ άνοιγμα και παρουςιάηει δφο οικοδομικζσ φάςεισ. 

 

Οαγκάδα κατά τθν Βυηαντινι περίοδοσ, Ενετοκρατία και Σκωμανικι κυριαρχία  

 

Θ βυηαντινι περίοδοσ ςτθν Ξριτθ διακρίνεται ςε δφο φάςεισ, τθν πριν και τθ μετά τθν 

αραβικι κατάκτθςθ που διαρκεί από το 828 ωσ το 961, ενϊ από το 1204 ωσ το 1699 το νθςί 

βρίςκεται υπό τθν κυριαρχία των Ενετϊν. Αντίκετα για τθν τζχνθ του ελλαδικοφ γενικά 

χϊρου θ βυηαντινι περίοδοσ διαρκεί ωσ το 1453.  
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Ψα ίχνθ μνθμείων τθσ βυηαντινισ περιόδου και τθσ ενετοκρατίασ ςτθν περιοχι που 

εξετάηουμε είναι λίγα, μερικά όμωσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικά. Φαίνεται πωσ ςτθν περίοδο 

αυτι ιδιαίτερθ ανάπτυξθ οικονομικι και πολιτιςτικι γνϊριςαν οι νοτιότεροι οικιςμοί, που 

απλϊνονταν ςτισ υπϊρειεσ των βουνϊν του Οαςικίου και κυρίωσ θ περιοχι των ςθμερινϊν 

Υοταµιϊν και του Αβδοφ. Εκεί διαμορφϊκθκαν τοπικά φζουδα που ανικαν, που ανικαν ςε 

ενετοφσ θγεμόνεσ. Πε τθ χορθγία τουσ ανεγζρκθκαν ςθμαντικοί ναοί µε υψθλισ ποιότθτασ 

τοιχογραφικό διάκοςμο.  

 

Υοταμιζσ (τα ςθμαντικότερα μνθμεία) 

 

 Υαναγία Γκουβερνιϊτιςςα (β’ μιςό 14ου αι. μ.Χ.): Σ ναόσ τθσ «Υαναγίασ τθσ 

Γκουβερνιϊτιςςασ» ακολουκεί τον αρχιτεκτονικό τφπο του ελεφκερου ςταυροφ με 

τροφλο και αποτελεί το κακολικό μονισ τθσ περιόδου τθσ Ενετοκρατίασ. Ψο δυτικό 

ςκζλοσ του ςταυροφ είναι μεγαλφτερο ςε μικοσ από τα υπόλοιπα ενϊ το τφμπανο 

του τροφλου διατρυπάται από οκτϊ παράκυρα και οκτϊ τυφλά τόξα, τα οποία 

ςτθρίηονται ςε κιονίςκουσ. Ψα κλίτθ του ναοφ διαςταυρϊνονται με τα τόξα τουσ με 

τζτοιο τρόπο ϊςτε πάνω ςτο υποκόλωμα να υψϊνεται το τφμπανο με τον τροφλο. 

Αξιοςθμείωτο είναι το παράκυρο τθσ κόγχθσ του Λεροφ ςτθν ανατολικι πλευρά του 

ναοφ, το οποίο είναι δίλοβο με λικανάγλυφα. Θ τοιχοποιία του ναοφ ςυνίςταται 

από αργολικοδομι με εναλλαγι του οικοδομικοφ υλικοφ με ςειρζσ τοφβλων ςε 

ταινίεσ και γεωμετρικά μοτίβα.  Χτο εςωτερικό του ναοφ οι ςκθνζσ ςχετίηονται με το 

βίο τθσ Κεοτόκου, ςτθν οποία είναι αφιερωμζνοσ ο ναόσ. Χτον τροφλο του ναοφ 

κυριαρχεί θ μορφι του Υαντοκράτορα ενϊ ςτθν επιφάνεια του τυμπάνου 

παριςτάνονται Υροφιτεσ και Ευαγγελιςτζσ. Χτο τεταρτοςφαίριο τθσ αψίδασ ςτο 

χϊρο του Λεροφ Βιματοσ παριςτάνεται θ Υαναγία Υλατυτζρα με τουσ δφο 

αρχαγγζλουσ ενϊ ςτο κάτω τμιμα τθσ κόγχθσ θ Ξοινωνία των Αποςτόλων και οι 

Χυλλειτουργοφντεσ Λεράρχεσ. Χτθ δυτικι κεραία του ςταυροφ επικρατοφν οι 

παραςτάςεισ από τον κφκλο των Υακϊν, όπωσ θ Υροδοςία του Λοφδα, θ Άρνθςθ του 

Υζτρου, θ Χταφρωςθ, οι Πυροφόρεσ ςτον Ψάφο κ.α. Χτο βόρειο και νότιο τοίχο 

απεικονίηονται ολόςωμεσ Αγίεσ ενϊ ςτο δυτικό τοίχο θ παράςταςθ τθσ Ξοιμιςεωσ 

τθσ Κεοτόκου. Χτθ νότια κεραία ςτθν καμάρα οι ςκθνζσ τθσ Εγζρςεωσ του Οαηάρου, 

θ Είςοδοσ ςτα Λεροςόλυμα, ο Ριπτιρασ και άλλεσ παραςτάςεισ από τθ ηωι του 

Χριςτοφ. Χτο δυτικό τοίχο τθσ κεραίασ κυριαρχοφν οι μορφζσ τριϊν μοναχϊν, ςτο 
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νότιο παραςτάςεισ ευχαριςτθριακζσ, όπωσ ο Γάμοσ εν Ξανά και ςτον ανατολικό 

τοίχο θ ςκθνι τθσ Κεοτόκου με τον Λθςοφ ανάμεςα ςε αγγζλουσ. Χτθν καμάρα τθσ 

βόρειασ κεραίασ υπάρχουν παραςτάςεισ από το βίο του Λθςοφ και ςκθνζσ 

καυμάτων.  

 Σ Ραόσ του Χριςτοφ Χωτιροσ (α’ μιςό 14ου αι. μ.Χ.): Σ ναόσ του Χωτιροσ 

ακολουκεί τον τφπο του μονόχωρου καμαροςκεπι ναοφ με δίρριχτθ ςτζγθ και το 

κφρωμα ςτθ δυτικι πλευρά του ναοφ. Υαρουςιάηει απλό αρχιτεκτονικό τφπο με 

ελαφρά οξυκόρυφα επιμζρουσ τμιματα ςτο εξωτερικό. Χτο εςωτερικό του ναοφ το 

εικονογραφικό πρόγραμμα  ακολουκεί κυρίωσ τθ κεματογραφία από τον κφκλο των 

καυμάτων και των Υακϊν του Χριςτοφ. Χτο τεταρτοςφαίριο τθσ αψίδασ 

απεικονίηεται ο Χριςτόσ Υαντοκράτορασ, ςτο κριαμβικό τόξο θ φιλοξενία του 

Αβραάμ και ο Ευαγγελιςμόσ ενϊ ςτθν καμάρα θ ςκθνι τθσ Αναλιψεωσ. Χτθν 

καμάρα του ναοφ εικονίηονται ςτθ νότια πλευρά οι ςκθνζσ τθσ Διάςωςθσ του 

Υζτρου, τθσ Μαςθσ των Υαραλυτικϊν, θ Ζγερςθ του Οαηάρου, θ Βαϊοφόροσ και ο 

Πυςτικόσ Δείπνοσ. Χτθ βόρεια πλευρά θ ςκθνι του Ριπτιρα, τθσ Υροδοςίασ του 

Λοφδα και θ παράςταςθ με τον Λθςοφ ςτον Ξαϊάφα, ενϊ πιο κάτω θ άρνθςθ του 

Υζτρου και ο Εμπαιγμόσ. Χτο βόρειο τοίχο του ναοφ κυριαρχοφν οι μορφζσ του 

Αγίου Ξωνςταντίνου και τθσ Αγίασ Ελζνθσ ενϊ ςτο νότιο τοίχο θ παράςταςθ του 

Εναγκαλιςμοφ του Υζτρου και Υαφλου. 

 

Αβδοφ 

 

Χτισ ΒΔ πλαγιζσ του υψϊµατοσ "Οουλουδάκι κοντά ςτο Αβδοφ, βρίςκονται δφο γνωςτά 

ςπιλαια, εκείνο τθσ Αγίασ Φωτεινισ, ςε υψόµετρο 768µ., και εκείνο τθσ Φανερωµζνθσ, ςε 

υψόµετρο 770µ. Χτο δεφτερο εντοπίςτθκαν αντικείµενα τθσ υποµινωικισ περιόδου, που 

µαρτυροφν ότι το ςπιλαιο χρθςιμοποιικθκε ωσ λατρευτικόσ χϊροσ κατά τθν περίοδο του 

εποικιςµοφ τθσ Ξριτθσ από τουσ Δωριείσ, όπωσ ςυνζβθ και µε πολλά άλλα ςπιλαια.  

  

Ψο Αβδοφ, εκτόσ των άλλων του χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων, τθσ οικοδομικισ 

τοποκζτθςισ του ςτο κζντρο περίπου τθσ όμορφθσ, καταπράςινθσ και εφφορθσ μεγάλθσ 

κοιλάδασ τθσ Οαγκάδασ, ζχει να επιδείξει τα αξιόλογα πολιτιςτικά μνθμεία του και μάλιςτα 

τισ πρωτοχριςτιανικζσ, τισ βυηαντινζσ και τισ μεταβυηαντινζσ εκκλθςίεσ του με τισ πλοφςιεσ 

τοιχογραφθμζνεσ αγιογραφίεσ, τθν αρχιτεκτονικι, τθ γλυπτικι και τθ με αρμονία 

χωροταξικι τοποκζτθςθ τουσ ςτο φυςικό περιβάλλον.  
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Σι ναοί αυτοί αποτελοφν ανεκτίμθτθσ αξίασ μνθμεία ιςτορικισ και πολιτιςτικισ 

κλθρονομιάσ, όχι μόνο για τθν ευρφτερθ περιοχι του χωριοφ και του Διμου Χερςονιςου 

αλλά και για ολόκλθρθ τθν Ξριτθ. Θ ποιότθτα και θ μοναδικότθτά τουσ, με τουσ 

ξεχωριςτοφσ ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων και αποχρϊςεων των τοιχογραφιϊν τουσ ςε 

ςυνδυαςμό με τισ μοναδικζσ και ξεχωριςτζσ τεχνοτροπίεσ των βυηαντινϊν αγιογράφων 

τουσ, κακϊσ και θ όλθ τουσ αρχιτεκτονικι δομι και χωροκζτθςθ, υποβάλλουν και 

ςυγκινοφν κάκε ευαίςκθτο επιςκζπτθ προςκυνθτι.  

 

Ζνα από τα χωριά τθσ Ξριτθσ που ζχει τθν τφχθ να κοςμείται από αξιόλογα ιςτορικά 

μνθμεία βυηαντινισ τζχνθσ είναι και το Αβδοφ. Λςτορικό χωριό με πανάρχαιεσ ρίηεσ 

πολιτιςμοφ ανά τουσ αιϊνεσ, με αρχαιολογικά ευριματα, δείγματα του πρϊτου Υολιτιςμοφ 

τθσ Ευρϊπθσ του Πινωϊκοφ. Δεν είναι τυχαίοσ ο ιςχυριςμόσ του Γάλλου κακθγθτι και 

μεγάλου κρθτολόγου Paul Faure, ότι μία από τισ εκατό μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ξριτθσ 

(εκατόπολθ κατά τον Τμθρο), θ αρχαία Δωτία, τοποκετείται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 

Αβδοφ.  

 

Σ υπομινωϊκόσ οικιςμόσ Χπθλιαρίδια, τα δφο ιερά ςπιλαια Αγίασ Φωτεινισ και 

Φανερωμζνθσ κακϊσ και κεμζλια πρωτοχριςτιανικϊν ναϊν και κτιςμάτων ςε διάφορα 

μζρθ, μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα τθσ από αρχαιοτάτων χρόνων ςυνεχοφσ οικονομικισ 

και πολιτιςτικισ άνκθςθσ τθσ περιοχισ. 

 

Ψα αγιϊνυμα ςπιλαια τθσ Αγίασ Φωτεινισ και τθσ Φανερωμζνθσ υπιρξαν από αρχαιοτάτων 

χρόνων ιερά καταφφγια, που ακόμθ και ςιμερα οι κάτοικοι των γφρω περιοχϊν ςπεφδουν 

να τα επιςκεφτοφν και να τα καυμάςουν. Ψα ςπιλαια υποβάλλουν και εμπνζουν ιερότθτα 

και κρθςκευτικότθτα. Ψα ευριματα υςτερομινωϊκισ, δαιδαλικισ, ελλθνιςτικισ και 

ρωμαϊκισ εποχισ που βρζκθκαν ςτθ Φανερωμζνθ μαρτυροφν τθν ιερότθτα του ςπθλαίου 

αλλά και οι αναφορζσ του Θςιόδου για τθ ςπθλιά που γεννικθκε και λατρεφτθκε ο Δίασ, 

μία και μιςι ϊρα δρόμου ανατολικά τθσ Οφττου, οδθγοφν πικανότατα το ςπιλαιο τθσ 

Φανερωμζνθσ. Αποδεικνφεται ζτςι θ ςυνεχισ λατρεία ςτο ςπιλαιο τθσ Φανερωμζνθσ 

πρϊτα του νεαροφ μινωϊκοφ κεοφ και ςτθ ςυνζχεια  του νθπίου κρθταγενοφσ Δία. 

 

Υαραπλεφρωσ και δυτικά του ιεροφ ναοφ του Αγίου Γεωργίου ςτο περιβόλι του Ανάμιςθ 

βρζκθκε μετά από εκςκαφι το ζτοσ 1956 από το Ηαχαρία Ξανάκθ δάπεδο με μωςαϊκά ναοφ 
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παλαιοχριςτιανικισ εποχισ 5ου-6ου αιϊνοσ μ.Χ. Ψα κεμζλια ναοφ τθσ ίδιασ ι και 

παλιότερθσ ακόμθ εποχισ ςτα Ξοντάρια των Οθνϊν, που ςφμφωνα με τθν παράδοςθ ανικε 

ςτον Υροφιτθ Αβδιοφ, ανοικοδομικθκε από διετίασ με τθ βοικεια επιτροπισ ευςεβϊν 

ςυγχωριανϊν ο ομϊνυμοσ ναόσ υπό από τθν κακοδιγθςθ τθσ Εφορίασ Βυηαντινϊν 

Αρχαιοτιτων. Χτθ κζςθ του «Αφζντθ Χριςτοφ» υπάρχουν τα ερείπια αγιογραφθμζνων 

τοίχων του ιεροφ ναοφ του Αγίου Οεοντίου, ςφμφωνα με τθν παράδοςθ, αφοφ ο οικιςμόσ 

γφρω από το ναό ονομάηονταν Άι-Οζντθσ. Σ Άγιοσ Οελζντθσ όπωσ λεγόταν διαφορετικά 

ιταν μικροοικιςμόσ του Αβδοφ που καταςτράφθκε πικανότατα ςτθν Επανάςταςθ του 

Βαςιλογιϊργθ τον Λοφνιο του 1841. 

 

Άλλεσ περιοχζσ, όπου βρζκθκαν κατά καιροφσ αρχαία κτίςματα κ.ά. ίχνθ πολιτιςμοφ είναι 

τα «Χπθλιαρίδια», ο «Παφροσ Ξόλυμποσ», οι «Χτόλοι», το «Χτροβφλι», θ «Γοφλα», τα 

«Παντθλιανά», το «Πεςοχωριό», οι «Πελανιζσ», του «Ψςαπι το Πετόχι» κ.λ.π. Θ ςκαπάνθ 

του μζλλοντοσ κα ανακαλφψει ακόμα πιςτεφω ευριματα υψίςτθσ ιςτορικισ ςθμαςίασ για 

τθν περιοχι. 

 

Εκτόσ των παραπάνω, αξιόλογα πολιτιςτικά μνθμεία και χαρακτθριςτικό γνϊριςμα του 

Αβδοφ είναι οι βυηαντινζσ και μεταβυηαντινζσ εκκλθςίεσ του με τισ πλοφςιεσ 

τοιχογραφθμζνεσ αγιογραφίεσ. Αποτελοφν ανεκτίμθτθσ αξίασ μνθμεία πολιτιςτικισ και 

καλλιτεχνικισ κλθρονομιάσ όχι μόνο για τθν ευρφτερθ περιοχι του χωριοφ αλλά και 

ολόκλθρθσ τθσ Ξριτθσ. Θ ποιότθτα και θ μοναδικότθτά τουσ, με τουσ ξεχωριςτοφσ 

ςυνδυαςμοφσ χρωμάτων και αποχρϊςεων αλλά και οι τεχνοτροπίεσ των άξιων βυηαντινϊν 

αγιογράφων των τοιχογραφιϊν τουσ ςυγκινοφν κάκε επιςκζπτθ προςκυνθτι.  

 

Σι παλαιότερεσ βυηαντινζσ και μεταβυηαντινζσ εκκλθςίεσ του Αβδοφ είναι: 

 Ραναγία θ Ευαγγελίςτρια. Σ ςταυροειδισ με τροφλο κομψόσ ναόσ τθσ Υαναγίασ με 

τθν καυμάςια παλιά τοιχογράφθςθ, κεωρείται ο αρχαιότεροσ των ναϊν του Αβδοφ 

και αποτελεί ςπουδαίο αρχιτεκτονικό μνθμείο βυηαντινοφ ρυκμοφ. Ψοποκετείται 

χρονολογικά το 12ο ι 13ο αιϊνα. 

 Άγιοσ Αντϊνιοσ. Σι τοιχογραφίεσ του, που ανικουν ςτο 13ο ι 14ο  αιϊνα, 

ςυνταιριάηουν ςτοιχεία αρχαϊκά με νεοτερικά. Ψισ παραςτάςεισ χαρακτnρίηει θ 

ζντονθ εκφραςτικότθτα των ςτάςεων και θ μοναδικι ςτnν Ξριτθ περίπτωςθ 

διxρωμίασ ςε όλθ τθν τοιχογράφθςθ. 
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 Άγιοσ Κωνςταντίνοσ. Σι τοιχογραφίεσ του διατθροφνται με ηωντανά χρϊματα, 

χρονολογοφνται από το 1445, ςφμφωνα με τθν ιςτορικισ ςθμαςίασ επιγραφι που 

υπάρχει ςτο Δ. τοίχο του ναοφ και είναι ζργο των ηωγράφων Πανουιλ και Λωάννθ 

των Φωκάδων. Επιςκευάςτθκε και εξωραΐςτθκε αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 50 από τον 

εγκατεςτθμζνο ςτο Ξάιρο ευπατρίδθ ςυγχωριανό μασ Εμμανουιλ Ξ. Γραμματικάκθ. 

 Άγιοσ Γεϊργιοσ. Σι τοιχογραφίεσ του, που ανικουν ςτον 14ο - 15ο αιϊνα, είναι 

ζργο πικανότατα των ίδιων ηωγράφων του Αγίου Ξωνςταντίνου, Πανουιλ και 

Λωάννθ των Φωκάδων. 

 Ραναγία θ Ραντάναςςα (Κοίμθςθ τθσ Κεοτόκου).  Ξομψι καμαροςκεπαςτι 

εκκλθςία τθσ οποίασ θ ανζγερςθ ζγινε το 1600 με δαπάνεσ του Ρικολάου Οιγίηου, 

ςφμφωνα με μαρμάρινθ εντοιχιςμζνθ επιγραφι εντόσ του ναοφ. Χπουδαία από 

καλλιτεχνικισ απόψεωσ τα γλυπτά από μαφρο μάρμαρο αγιοκφριδό και υπζρκυρο 

τθσ.  

 Αγία Άννα. Θμιςπθλαιϊδθσ ναόσ ςε ειδυλλιακό τοπίο και ςε υψόμετρο 700 μ. 

κοντά ςτο υπερκείμενο ονομαςτό ςπιλαιο - τθσ Αγίασ Φωτεινισ Ρ.Α. του Αβδοφ. Ψα 

δφο ανάγλυφα κυρϊματα (πλαίςια πόρτασ) με το χαρακτθριςτικό ςχιμα και τθ 

διακόςμθςθ ανικουν ςτα τελευταία χρόνια τθσ ενετοκρατίασ. 

 Άγιοσ Νικόλαοσ. Εκκλθςία καμαροςκεπαςτι, κτιςμζνθ ςτθν περιοχι Πεςοχωριό, 

επί τθσ κεντρικισ οδοφ Θρακλείου Οαςικίου, δφο χιλιόμετρα πριν το Αβδοφ, που 

χρονολογείται πριν το 1645 (πρϊτο ζτοσ απόβαςθσ των Ψοφρκων ςτθν Ξριτθ), 

ςφμφωνα με κϊδικα τθσ Λεράσ Πονισ Ξαρδιωτίςθσ ςτθν Ξερά.   

 Άγιοσ Μθνάσ. Ξαμαροςκεπαςτι εκκλθςία απζναντι από το νζο Διδακτιριο Αβδοφ, 

παρόμοια με αυτιν του Αγίου Ρικολάου και τθσ ίδιασ χρονολογικισ περιόδου.  

 Ραναγία θ Κεραπαναγιά (Ηωοδόχοσ Ρθγι). Εκκλθςία γνωςτι από τισ μεγάλεσ 

Επαναςτάςεισ κατά τισ οποίεσ ςυγκεντρϊνονταν μυςτικά οι οπλαρχθγοί και 

ορκίηονταν πίςτθ μπροςτά ςτον ιερό αγϊνα. Βρίςκεται ςτισ ρίηεσ του ιεροφ, για 

τουσ απελευκερωτικοφσ αγϊνεσ, βουνοφ τθσ Αγίασ Φωτεινισ. 

 Αφζντθσ Ωριςτόσ. Ραόσ που κτίςτθκε πικανόν μετά τθν καταςτροφι του Άθ Οζντθ 

και βεβθλϊκθκε όπωσ και άλλεσ εκκλθςίεσ από Ψοφρκουσ βοςκοφσ που ζβριςκαν 

καταφφγιο για τα ηϊα τουσ ςφμφωνα με ζγγραφο διαμαρτυρίασ των προεςτϊν του 

Αβδοφ το Φεβρουάριο του 1861. 

 Άγιοσ Γεϊργιοσ Μελανιϊν. Εκκλθςία ςτθν περιοχι Πελανιζσ, που καταγράφεται ωσ 

οικιςμόσ του Αβδοφ ςε Βενετικι απογραφι του 16ου αιϊνα. Υικανόν ο ναόσ αυτόσ 

να προχπιρχε αλλά επιςκευάςτθκε ι και ανοικοδομικθκε εξ ολοκλιρου από τον 
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ζνδοξο οπλαρχθγό και πλθρεξοφςιο των Ξρθτικϊν Χυνελεφςεων ιερζα Ρικόλαο π.Γ. 

Ρταφϊτθ . 

 Αγία Ραραςκευι-Άγιοσ Δθμιτριοσ. Υολιοφχοσ δίκλιτοσ ναόσ βαςιλικοφ ρυκμοφ 

ςτθν περιοχι του «Ξάτω Χωριοφ», που καταςκευάςτθκε πικανότατα ςτισ αρχζσ του 

19ου αιϊνα από τον τεχνίτθ και οπλαρχθγό του 1821 Πανοφςο ενοφ. 

ανκουδάκθ, πατζρα του Αντωνίου Ηωγράφου-ανκουδίδθ. Ψο 1865, όταν ο Λςμαιλ 

Υαςάσ προςπάκθςε να μετατρζψει τθν εκκλθςία ςε τηαμί με τθ δικαιολογία ότι ςε 

παλιά βιβλία αναφζρεται τηαμί, οι κάτοικοι του Αβδοφ απζτρεψαν το γεγονόσ 

αποςτζλλοντασ επιςτολι διαμαρτυρίασ ςτθν οποία αποδείκνυαν το αντίκετο. 

 

Ξερά (Ξαρφί)  

Ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ υποµινωικοφσ οικιςμοφσ τθσ Ξριτθσ βρίςκεται ςτο Ξαρφί. 

Πε τθν ονομαςία αυτι είναι ο απόκρθμνοσ βράχοσ πάνω από τθ µονι Ξεράσ, ςε υψόμετρο 

1100 μζτρων, ςτα δυτικά του όρουσ Χελζνα των Οαςικιϊτικων βουνϊν. Ψο όνοµά του το 

οφείλει ςτο ςχιµα του, που κυµίηει καρφί. Σ βράχοσ ζδωςε το όνοµά του ςτον οικιςµό τθσ 

Ωςτεροµνωκι; ΛΛΛΓ περιόδου, που επιςθμάνκθκε εκεί ςτα τζλθ του 19°U αιϊνα και 

αναςκάφτθκε µερικζσ δεκαετίεσ αργότερα. Ψο Ξαρφί χαρακτθρίςτθκε ωσ οικιςµόσ - 

καταφφγιο των µινωιτϊν. Από τθν αρχικι περίοδο χριςθσ του βρζκθκαν ειδϊλια διαφόρων 

τφπων και ανακθµατικά αγγεία. Σ υςτεροµνωικόσ οικιςµόσ απλϊκθκε ςτθν ανατολικι 

πλευρά του βράχου και είχε ςχετικά μεγάλθ ζκταςθ. Σ οικιςµόσ του Ξαρφιοφ προςφζρει 

µια ολοκλθρωμζνθ εικόνα ενόσ πρϊιµου κρθτικοφ οικιςµοφ. Θ δόµθςθ ιταν πυκνι µε 

ελάχιςτουσ χϊρουσ ελεφκερουσ για πλατείεσ. Ψα ςπίτια, µονόχωρα, ζχουν τυχαία διάταξθ, 

κάτι που δίνει ςτον οικιςµό ςχιµα ακανόνιςτο. Από τον αρικµό τουσ υπολογίηεται ότι ςτον 

οικιςµό κατοικοφςαν περίπου 3500 άτοµα. Θ επίςτρωςθ των δρόµων µε πλάκεσ και θ 

φπαρξθ φρεατίων για τα νερά τθσ βροχισ, µαρτυρεί το υψθλό τεχνολογικό επίπεδο των 

κατοίκων. Θ οικονοµία του οικιςµοφ ςτθριηόταν ςτθν κτθνοτροφία και ςτο κυνιγι, αλλά και 

ςτθν καλλιζργεια τθσ ελιάσ, ςε χαµθλότερα από τον οικιςµό εδάφθ. Δφο νεκροταφεία 

αποκαλφφκθκαν κοντά ςτισ πθγζσ που ςιµερα αποκαλοφνται Βιτηελόβρυςθ και Ατςιβιδερό. 

Εκεί εντοπίςτθκαν υπολείμματα δεκαεπτά κολωτϊν τάφων. Σ οικιςµόσ είχε επίςθσ δθμόςιο 

ιερό µε βωµό. Θ διάρκεια κατοίκθςθσ εντοπίηεται μεταξφ του 1050 και του 950 Υ.Χ. Σ 

οικιςµόσ φαίνεται ότι εγκαταλείφκθκε ειρθνικά και οι κάτοικοι μετοίκθςαν ςε ευνοϊκότερθ 

κζςθ ςτισ υπϊρειεσ του βουνοφ. Χιµερα ελάχιςτα ςϊηονται από τα ερείπια που εντόπιςε θ 

αναςκαφικι ζρευνα του 1937-39 και µε δυςκολία αναγνωρίηονται οι κατόψεισ που 

ςχεδιάςτθκαν τότε.  Χθμαντικό μνθμείο: Θ Μονι Καρδιωτίςςθσ βρίςκεται ςε υψόμετρο 630 
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μ. ςτο 49,6 χλμ. τθσ κεντρικισ αρτθρίασ Θρακλείου - Σροπεδίου Οαςικίου ςτουσ δυτικοφσ 

πρόποδεσ του υψϊματοσ Ξαρφί, ςε κοιλάδα κατάφυτθ από δζντρα. Ψο 2001 απεγράφθςαν 

45 άτομα. Σ ναόσ είναι αφιερωμζνοσ ςτο Γενζςιο τθσ Κεοτόκου. Γιορτάηει ςτισ 8 

Χεπτεμβρίου. Δεν είναι εξακριβωμζνο πότε ιδρφκθκε θ Πονι. Από ζγγραφα του κϊδικα τθσ 

μονισ φαίνεται ότι αρχικά ιταν μετόχι τθσ Πονισ Αγκαράκου. Χτθ ςυνζχεια ανακαινίςτθκε 

από τα αδζρφια Παγγανάρθ και ζγινε ςταυροπθγιακι. Θ ονομαςία τθσ προζρχεται από τθν 

πολφ παλιά εικόνα τθσ Υαναγίασ που είχε το όνομα αυτό. Θ εικόνα εκλάπθ από το 

μοναςτιρι το 1498 από Ζλλθνα ζμπορο και μεταφζρκθκε ςτο ναό του Αγίου Πατκαίου ςτθν 

οδό Merulana ςτθ Φϊμθ. Ψο 1866 μεταφζρκθκε εκ νζου ςτο ναό του Αγίου Αλφόνςου, ςτον 

Εςκυλίνο Οόφο. Θ ςθμερινι εικόνα τθσ Υαναγίασ που βρίςκεται ςτο μοναςτιρι αποτελεί 

αντίγραφο αυτισ και ηωγραφίςτθκε το 1735. Ακόμα και το αντίγραφο αυτισ τθσ εικόνασ 

κεωρείται καυματουργό. 

 

Σικιςμόσ Χερςονιςου 

 

Θ Διεφκυνςθ Δαςϊν Θρακλείου και το Ωπουργείο Υεριβάλλοντοσ Χωροταξίασ & Δθμοςίων 

Ζργων ζχουν καταγράψει ωσ «τοπίο ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ» τθν ευρφτερθ περιοχι 

τθσ Χερςονιςου και το Ξουμαρόδαςοσ Χερςονιςου. 

 

Ψο Ξουμαρόδαςοσ καταλαμβάνει μια ζκταςθ περίπου τριϊν χιλιάδων (3000) ςτρεμμάτων, 

αποτελεί τμιμα ευρφτερθσ δαςικισ ζκταςθσ, όπου απαντϊνται οι κουμαριζσ και 

οι αντράχνεσ που κυριαρχοφν, αλλά και άλλα είδθ όπωσ ο πρίνοσ, θ αγριελιά, θ βελανιδιά, θ 

χαρουπιά αλλά και καμνϊδθσ, φρυγανϊδθσ βλάςτθςθ με κυρίαρχα είδθ το ςχοίνο, τον 

αςπάλακο, τθν αςτοιβίδα, τθν αγκαρακιά, τθ φαςκομθλιά κ.α. Ψο Ξουμαρόδαςοσ 

Χερςονιςου μπορεί να αποτελζςει με τθν κατάλλθλθ διαχείριςθ και προςταςία του, τοπίο 

μοναδικό για τθν άςκθςθ δαςικισ αναψυχισ και περιιγθςθσ των επιςκεπτϊν, ντόπιων και 

ξζνων. Ψο μεγάλο πλεονζκτθμα του Ξουμαρόδαςουσ αλλά γενικά και τθσ ευρφτερθσ πειοχισ 

που το περιβάλλει, είναι θ μικρι απόςταςθ από τουσ γφρω οικιςμοφσ, το ανάγλυφο τθσ 

περιοχισ, όπου επικρατοφν ιπιεσ κλίςεισ κι ζτςι δφνεται θ δυνατότθτα για τθ δθμιουργία 

πολλϊν και ποικίλων χϊρων και δραςτθριοτιτων για τουσ επιςκζπτεσ.  

 

Θ ςθμερινι Χερςόνθςοσ είναι θ ςυνζχεια τθσ αρχαίασ Χερςονιςου ι Χερρονιςου ι κατά 

κάλαςςαν Οφττου. Ψθσ αρχαίασ Χερςονιςου βρίςκονται και ςιμερα ςτοιχεία: ςτθ κζςθ 

«Βάρδια» όπωσ είναι το Πινωικό ιερό κορυφισ με ευρφματα – αφιερϊματα (ειδϊλια 
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Πινωικά) από τθν περιοχι αυτι και εκκζτονται ςτο αρχαιολογικό μουςείο Θρακλείου.  

Ωπάρχουν επίςθσ λατρευτικά ςπιλαια: το ςπιλαιο τθσ Χρυςισ, θ Αχνίςτρα κακϊσ και άλλα 

ςθμεία με ςτοιχεία Πινωικϊν οικιςμϊν όπωσ θ Χτροβίλλθ και ο Ανιςςαράσ. 

Θ ιςτορία τθσ ςθμερινισ Χερςονιςου ωσ μεγάλου οικιςμοφ, αρχίηει από τα χρόνια τθσ 

Αραβικισ κατοχισ όταν καταςτρζφεται θ Χερςόνθςοσ (ςθμερινό Οιμάνι Χερςονιςου) και οι 

κάτοικοι τθσ μεταφζρονται ςτθ ςθμερινι κζςθ ςτθν οποία και διατιρθςαν το όνομα τθσ 

(Χερςόνθςοσ). Χφμφωνα με τθν παράδοςθ, ςτθ κζςθ Παγκαφάσ ο Ρικθφόροσ Φωκάσ δίδει 

τθν τελευταία μάχθ με το Χτρατθγό των Αράβων Παγκαφά, πριν βαδίςει προσ τα τοίχθ του 

Χάνδακα (Θράκλειο). Πετά τθν απελευκζρωςθ τθσ Ξριτθσ από τουσ Άραβεσ, ακολουκεί θ 

Χερςόνθςοσ τθ μοίρα τθσ Βυηαντινισ αυτοκρατορίασ ωσ το 1204 που καταλαμβάνεται από 

τουσ Βενετοφσ. Χτοιχεία τθσ Βενετικισ παρουςίασ ςτθ Χερςόνθςο είναι και ςιμερα εμφανι, 

ειδικά ςτθν ανατολικι ςυνοικία του οικιςμοφ, τθ «Φράγκικθ Χυνοικία» ωσ λζγετο, όπου 

διαςϊηονται ερείπια των αρχοντικϊν τθσ οικογζνειασ «Leocida» (εκ Βενετίασ) κακϊσ και 

των Βενετοκρθτικϊν οικογενειϊν που ωσ εξελλθνθςκζντεσ παρζμειναν ςτθν 

περιοχι: Ρτανζλθδεσ (Daniel, Daneli), Χανοφδοι (Sanudo), Αςπζτθδεσ (Aspetto). Χτθ 

ςθμερινι γειτονιά όπου βρίςκεται θ εκκλθςία τθσ Υαναγίασ υπιρχε το οχυρό των Βενετϊν, 

υπολείμματα του οποίου υφίςτανται ςε ςθμερινζσ κατοικίεσ αναπαλαιωμζνων κτιςμάτων. 

Ακόμα, ςτο ςθμερινό νεκροταφείο υπιρχε θ Πονι θ οποία ςτα ενετικά χρόνια ζγινε το 

μετόχι του ςυγγραφζα Αντωνίου Πάρκου Φϊςκολου. Χϊηεται ζωσ ςιμερα το κακολικό τθσ 

Πονισ εκείνθσ με καυμάςια αρχιτεκτονικά ςτοιχεία. Χτθν περιοχι Άγιοσ Ρικόλαοσ περίπου 

1500 μζτρα από τον παλαιό οικιςμό υπάρχουν βυηαντινζσ δεξαμενζσ φδατοσ, πθγάδια 

ενετικά και βυηαντινά τα οποία δεν ζχουν ακόμα ερευνθκεί. Χτθν περιοχι «Παρκαβοφςα» 

υπιρχε το πρϊτο φράγκικο πθγάδι (κακϊσ και Ξαβοφςι) από το οποίο πιρε θ κζςθ αυτι 

τθν ονομαςία τθσ. Ξατά τθ βενετικι περίοδο υπιρξαν αρκετά Ποναςτιρια ςτθν περιοχι 

όπωσ ο Άγιοσ Λωάννθσ ο Κεολόγοσ ςτθ κζςθ Υελεγρί. Ψο ςπουδαιότερο όπωσ μνθμείο τθσ 

περιοχισ, αυτισ τθσ περιόδου, ιταν θ Χτροβιλαία Πονι, υπολείμματα του κακολικοφ τθσ 

οποίασ βρίςκονται ςτθν περιοχι «Σρκό Χαράκι» τθσ Χερςονιςου. Θγοφμενοσ τθσ Πονισ 

ιταν ο περίφθμοσ Γεράςιμοσ Βλάχοσ κατά τθν παράδοςθ και γι αυτό μνθμονεφεται ακόμα 

από τουσ ιερείσ τθσ περιοχισ. Σ Γεράςιμοσ Βλάχοσ ιςτορείται μζςα ςτο μεγάλο ποίθμα 

«Ξρθτικόσ Υόλεμοσ» του Ππουνάλθ, μζςα ςτο οποίο αναφζρεται ωσ μια από τισ θγετικζσ 

φυςιογνωμίεσ του μεγάλου πολζμου. Γι αυτό το λόγο οι Ψοφρκοι κατζςτρεψαν τθ Πονι. Σ 

Γεράςιμοσ Βλάχοσ πιγε ςτθ Βενετία όπου ζγινε Επίςκοποσ και είναι περίφθμα μζχρι 

ςιμερα τα υπομνιματα του που ζςτελνε τότε ςτουσ ιςχυροφσ τθσ γθσ για τθν 

απελευκζρωςθ τθσ πατρίδασ του.  Ξατάλοιπα τθσ Ψουρκοκρατίασ είναι οι οχυρωματικζσ 
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κατοικίεσ που ςυνδυάηουν ςτοιχεία βενετςιάνικα και νεϊτερθσ αρχιτεκτονικισ όπωσ το 

ςπίτι του Ψελωνοφφλακα και Ξαςαβζτα ςτθν φράγκικθ ςυνοικία.  

Πε τθν κιρυξθ τθσ Επανάςταςθσ του 1821 κανατϊνεται ο Επίςκοποσ Χερςονιςου Λωακείμ, 

που κεωρείται Εκνομάρτυρασ. Χτουσ απελευκερωτικοφσ αγϊνεσ κατά των Ψοφρκων 

ανζδειξε πολλοφσ πολζμαρχουσ. Χτον Πικραςιατικό Υόλεμο 1920 – 1922 όπωσ και ςτουσ 

Βαλκανικοφσ Υολζμουσ ςυμμετείχαν πολλοί Χερςονιϊτεσ ςτουσ οποίουσ υπιρχαν και 

κφματα. 

 

 

1.1.6.5 υνολικι αποτίμθςθ των πολιςτιςτικών πόρων του Διμου  

 

Υολιτιςμόσ 

 

Σ πολιτιςμόσ απαιτεί διαχείριςθ που προχποκζτει τον πολιτιςτικό ςχεδιαςμό (cultural 

planning) που παρζχει τισ ςτρατθγικζσ για τθν δθμιουργία ενόσ ενιαίου πλαιςίου 

διατιρθςθσ και αξιοποίθςθσ των πολιτιςτικϊν πόρων. Σ πολιτιςτικόσ ςχεδιαςμόσ είναι μια 

εξαιρετικά ενδιαφζρουςα διεπιςτθμονικι και πολφπλευρθ προςζγγιςθ, ενϊ μπορεί να γίνει 

κατανοθτόσ καλφτερα ωσ:  

 Θ ςτρατθγικι χριςθ των πολιτιςτικϊν πόρων για τθν ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των 

κοινοτιτων ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  

 Πια προςζγγιςθ βαςιςμζνθ ςτουσ ευρείσ οριςμοφσ "του πολιτιςμοφ" και των 

"πολιτιςτικϊν πόρων", οι οποίοι καλφπτουν τθν κλθρονομιά, τισ τοπικζσ 

παραδόςεισ, τισ τζχνεσ, τα πολυμζςα, τθν τοπογραφία, τθν αρχιτεκτονικι, το αςτικό 

ςχζδιο, τθν αναψυχι, τον ακλθτιςμό, τθν ψυχαγωγία, και τον τουριςμό.  

 Πια πολιτιςτικά ευαίςκθτθ προςζγγιςθ ςτον αςτικό και περιφερειακό ςχεδιαςμό 

και ςτθν χάραξθ περιβαλλοντικισ, κοινωνικισ και οικονομικισ πολιτικισ. 

 

Πε δεδομζνο ότι θ πολιτιςτικι φυςιογνωμία τθσ περιοχισ κεωρείται ζνα ιςχυρό ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα του Διμου, και ςτοχεφοντασ ςτθν αξιοποίθςθ του απαιτείται θ ζνταξι τθσ ςε 

ζνα ολοκλθρωμζνο κεματικά αλλά και χωρικά τουριςτικό προϊόν. Ψο τελευταίο 

προχποκζτει αφενόσ μια ευρεία γκάμα πολιτιςτικϊν πόρων οι οποίοι αποτελοφν κίνθτρο 

επίςκεψθσ όπωσ είναι οι αρχαιολογικοί χϊροι, οι παραδοςιακοί οικιςμοί, τα μνθμεία αλλά 

και υλικά και άυλα χαρακτθριςτικά τθσ τοπικισ παράδοςθσ, αφετζρου δε τθν ζνταξθ τουσ 

ςε τουριςτικά δίκτυα.  
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Υολιτιςτικοί Υόροι 

 

Χτουσ πολιτιςτικοφσ πόρουσ του Διμου Χερςονιςου που διακρίνονται ςε άυλουσ και 

υλικοφσ, ςε δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ, αδιάκοπθσ ι περιοριςμζνθσ χριςθσ 

περιλαμβάνονται το ανκρϊπινο ςτοιχείο και οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ.  

 

Χτο ανκρϊπινο ςτοιχείο και ςτισ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουμε τθν 

κουλτοφρα τθσ τοπικισ κοινωνίασ όπωσ αυτι αντανακλάται ςε ςυνικειεσ, νόρμεσ, 

ςυμπεριφορζσ κ.α. ςτοιχεία που προςδιορίηουν τθ λειτουργία τθσ και χαρακτθρίηουν τθν 

ταυτότθτα τθσ κακϊσ επίςθσ αποτελοφν τα δεδομζνα για τθ ςυνζχεια - δθμιουργία 

πολιτιςμοφ και παράδοςθσ. 

 

 

Ικθ και ζκιμα 

 

Ψο ικοσ και επομζνωσ τα ικθ που απαντοφμε ςτθν πολυπολιτιςμικι κοινωνία του Διμου 

Χερςονιςου παρουςιάηουν ενδιαφζρον και αποτελοφν κεμελιϊδεσ ςτοιχείο τθσ τοπικισ 

κουλτοφρασ και του πολιτιςμοφ. Δεν είναι τυχαία θ αναφορά ςτον πολυπολιτιςμικό 

χαρακτιρα τθσ κοινωνίασ του Διμου Χερςονιςου που εντατικά ζχει δομθκεί ωσ τζτοιοσ 

κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ. Πζλθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ αποτελοφν μζλθ 

ευρωπαϊκϊν κυρίωσ χωρϊν δθλαδι: τθσ Αγγλίασ, τθσ Σλλανδίασ, τθσ Γερμανίασ, τθσ 

Αυςτρίασ κ.α. κακϊσ επίςθσ και μζλθ – οικονομικοί μετανάςτεσ που προζρχονται από 

χϊρεσ όπωσ Αλβανία, Φουμανία, Βουλγαρία, Χερβία.  Υολλά παραδοςιακά ζκιμα τθροφνται 

και μεταδίδονται ςτισ μικρότερεσ γενιζσ, ςυνικωσ με μζριμνα των τοπικϊν πολιτιςτικϊν 

ςυλλόγων και τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων παλαιότερων γενεϊν. Για παράδειγμα, 

διατθροφνται πολλά ζκιμα όπωσ αυτά που ςυναντοφμε κατά τθν τζλεςθ των γάμων που 

διακζτουν τα κφρια χαρακτθριςτικά των κρθτικϊν και κατ’ επζκταςθ ςε οριςμζνα ςθμεία 

των ελλθνικϊν γάμων. Άλλο παράδειγμα – με ςπουδι να μθ ςυνδζονται μονάχα με 

κρθςκευτικοφ χαρακτιρα τα ζκιμα, είναι το ότι διατθρείται ωσ ζκιμο να οργανϊνεται μια 

μικρι γιορτι κατά τθν παραγωγι τθσ τςικουδιάσ για οικιακι κατανάλωςθ με καλεςμζνουσ 

τουσ ςτενοφσ φίλουσ και ςυγγενισ του παραγωγοφ ι με ανοιχτό κάλεςμα. Επίςθσ, 

αναβιϊνουν κάκε χρόνο, ςε πολλζσ κοινότθτεσ, το ζκιμο του Ξλιδονα, το ζκιμο τθσ 

Αποκριάσ, τα ΞΣΩΟΣΩΠΑ.  
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Λαϊκά Ρανθγφρια 

 

Χτον Διμο Χερςονιςου, κυρίωσ πραγματοποιοφνται ςτα πλαίςια κρθςκευτικϊν εορτϊν ι / 

και ιςτορικϊν επετείων ι ακόμα με αφορμι ςυγκεκριμζνεσ ςτιγμζσ που αναφζρονται ςτισ 

εποχζσ του χρόνου, ςτα περιςςότερα χωριά του. Χυχνά ακολουκοφν τουσ εορταςμοφσ, 

γλζντια με ηωντανι παραδοςιακι μουςικι και τραγοφδι κακϊσ και παραδοςιακό φαγθτό. 

Ψα πιο γνωςτά πανθγφρια είναι αυτά που αναφζρονται ςτον Δεκαπενταφγουςτο ςτα οποία 

το κοινό που ςυμμετζχει είναι περιςςότερο λόγω και των κερινϊν διακοπϊν. 

 

Λαϊκι Ρροφορικι Ραράδοςθ 

 

Χτον Διμο Χερςονιςου καταγράφονται ςθμαντικά ςτοιχεία από τθ λαϊκι προφορικι 

παράδοςθ ενϊ ζχουν πραγματοποιθκεί ςθμαντικζσ δράςεισ με ςκοπό τθ διατιρθςθ τθσ 

προφορικισ παράδοςθσ και τθ διάςωςθ ςθμαντικϊν ςτοιχείων τθσ. Χτα πλαίςια τθσ  

ευρωπαϊκισ πρωτοβουλίασ CULTURE 2000 υλοποιικθκε κατά το 2006, πρόγραμμα με τίτλο: 

«ΥΦΣΦΣΦΛΞΣΨΘΨΑ & ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΩΡΛΑ» τθσ ςτο οποίο ςυμμετείχαν: από τθν Ελλάδα ο 

Διμοσ Χερςονιςου και ο Χφλλογοσ Φίλων Πουςείου «ΟΩΧΡΣΧΨΑΨΘΧ» -ωσ ςυντονιςτισ 

φορζασ του προγράμματοσ, κακϊσ και το Εκνογραφικό Πουςείο του Lodz και το Δίκτυο 

Δθμοτικϊν Βιβλιοκθκϊν τθσ περιφζρειασ Mayo ςτθν Λρλανδία. Υραγματοποιικθκε 

καταγραφι και ψθφιακι τεκμθρίωςθ ςτοιχείων προφορικισ παράδοςθσ και ιςτορίασ των 

περιοχϊν που ςυμμετείχαν (Χερςόνθςοσ Ξριτθσ, Mayo Λρλανδίασ και Lodz Υολωνίασ), 

κακϊσ επίςθσ και εκδθλϊςεισ που είχαν ωσ άξονα τον τοπικό προφορικό πολιτιςμό τθσ 

Χερςονιςου.  

 

Επίςθσ, αξιόλογο δείγμα τθσ τοπικισ προφορικισ παράδοςθσ αποτελεί το υλικό που 

διαςϊηεται ςτο βιβλίο του εκ Χερςονιςου λογοτζχνθ - ποιθτι Αντϊνθ Χανουδάκθ με τίτλο 

«Θ Ρεράιδα τθσ Κάλαςςασ και 10 Οαϊκά Υαραμφκια τθσ Χερςονιςου και του Φεκφμνου» 

ςτο οποίο παρουςιάηονται – όπωσ ο ςυγγραφζασ τα κατζγραψε - με ρίηεσ ςτα ελλθνιςτικά 

και τα βενετςιάνικα χρόνια ωσ τα νεότερα τθσ τουρκοκρατίασ, με ςτοιχεία από τθ Δανάθ και 

τον Υερςζα, τον Σιδίποδα, τθν Υαλαιά Διακικθ και γλϊςςα που φζρνει ςτο νου τον 

δεκαπενταςφλλαβο του Ερωτόκριτου και τα αναγεννθςιακά ζπθ και νουβζλεσ. 
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Επίςθσ, για ςειρά ετϊν, ςθμειϊνουμε ότι ςτα πλαίςια τθσ τοπικισ προφορικισ παράδοςθσ 

οργανϊνεται από τον Υολιτιςτικό Χφλλογο Χαραςςοφ (Δ.Ε. Επιςκοπισ) Υαγκριτιοσ 

κεματικόσ Διαγωνιςμόσ Παντινάδασ  

 

Λαϊκζσ Τζχνεσ 

 

Χτον Διμο Χερςονιςου οι λαϊκζσ εικαςτικζσ τζχνεσ διατθροφνται ςε τοπικά ιδιωτικά 

εργαςτιρια ι και ςε εργαςτιρια των πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και εργαςτιρια όπωσ του 

γυναικείου ςυνεταιριςμοφ ΕΦΓΑΡΘ που παράγει κεντιματα, πλεκτά και άλλα ομοειδι 

λαϊκισ τζχνθσ. 

Χτον Διμο Χερςονιςου ζχει χωροκετθκεί και λειτουργεί το Βιοτεχνικό Υάρκο Ανϊπολθσ 

που με ςφγχρονεσ μεκόδουσ που ςζβονται τθν παραδοςιακι τεχνοτροπία, παράγουν 

ςφγχρονα πολιτιςτικά ζργα (αντικείμενα χρθςτικά και διακοςμθτικά) από πθλό, μζταλλο, 

γυαλί, ξφλο κ.α. 

 

Θ τζχνθ τθσ παραδοςιακισ κρθτικισ μαγειρικισ και τθσ παραςκευισ παραδοςιακϊν 

προϊόντων ςυνεχίηει να αποτελεί τθ βαςικι ςυνικεια για τα περιςςότερα νοικοκυριά του 

Διμου Χερςονιςου και αναδεικνφεται επίςθσ ςε πολλά από τα παραδοςιακά ταβερνάκια 

που ςυναντάμε διάςπαρτα ςε όλα τα ςθμεία του Διμου Χερςονιςου. Σ γυναικείοσ 

ςυνεταιριςμόσ Ξαλοφ Χωριοφ «ΠΛΡΚΘ» παράγει και εμπορεφεται παραδοςιακά προϊόντα 

όπωσ ψωμί, γλυκίςματα, πίτεσ, μαρμελάδεσ κ.α. 

 

Θ τζχνθ των παραδοςιακϊν κρθτικϊν χορϊν διατθρείται ηωντανι ςτον Διμο Χερςονιςου 

με τα παιδιά και τθ νεολαία να δείχνουν τθν αγάπθ τουσ προσ αυτιν επιδιϊκοντασ τθν 

εκμάκθςθ τουσ. Ξυρίωσ με τθ φροντίδα των τοπικϊν πολιτιςτικϊν ςυλλόγων και με τθ 

ςυνεργαςία φορζων όπωσ το Οφκειο Ελλθνίδων κ.α., ςε χϊρουσ του Διμου, των 

Υολιτιςτικϊν Χυλλόγων ι και των Ενοριϊν, πραγματοποιοφνται μακιματα παραδοςιακϊν 

και λαϊκϊν χορϊν από επαγγελματίεσ  χοροδιδάςκαλουσ.  

 

Θ τζχνθ τθσ παραδοςιακισ κρθτικισ μουςικισ διατθρείται και εξελίςςεται παραγωγικά ςτον 

Διμο Χερςονιςου. Υολλά παιδιά και νζοι ακολουκοφν μακιματα παραδοςιακισ κρθτικισ 

μουςικισ – εκμάκθςθσ οργάνων ενϊ λειτουργεί ενκαρρυντικά το γεγονόσ ότι το μουςικό 

ςχολείο (Γυμνάςιο και Οφκειο) του Ρ. Θρακλείου, λειτουργεί εντόσ των διοικθτικϊν ορίων 

του Διμου Χερςονιςου. Ακόμα όμωσ και ςε επαγγελματικό επίπεδο, πολλοί δθμότεσ του 
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Διμου Χερςονιςου ακολουκοφν αυτό το παραδοςιακό επάγγελμα του «οργανοπαίχτθ 

κρθτικισ παραδοςιακισ μουςικισ» κακϊσ επίςθσ του τραγουδοποιοφ, του τραγουδιςτι.  

 

Σι πολιτιςτικοί ςφλλογοι του Διμου Χερςονιςου είναι ιδιαίτερα ενεργοί και δραςτιριοι και 

ενεργοποιοφν ζνα μεγάλο τμιμα του πλθκυςμοφ τθσ Χερςονιςου ςτισ δραςτθριότθτεσ που 

οργανϊνουν. Σι δραςτθριότθτεσ των Χυλλόγων είναι ποικίλεσ και απευκφνονται ςε όλθ τθν 

κοινωνία με ςτόχο τθ διατιρθςθ τθσ πολιτιςτικισ ταυτότθτασ τθσ περιοχισ που εκφράηουν, 

τθ διατιρθςθ και ανάδειξθ και μετάδοςθ ςτισ νζεσ γενιζσ τθσ παράδοςθσ, τθ διατιρθςθ τθσ 

μνιμθσ, τθν τόνωςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ περιοχισ τουσ, τθν πολιτιςτικι και κοινωνικι 

διαςφνδεςθ τθσ περιοχισ τουσ με άλλεσ περιοχζσ, τθν κοινωνικι ενεργοποίθςθ τθσ 

νεολαίασ  και τθν οργάνωςθ τθσ δθμιουργικισ δράςθσ τθσ. Υεριλαμβάνουν ενδεικτικά τα 

εξισ: 

 Διοργάνωςθ πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων και φεςτιβάλ 

 Διοργάνωςθ δράςεων με επίκεντρο το περιβάλλον (δενδροφυτεφςεισ, κακαριςμοί, 

περιβαλλοντικι αγωγι) 

 Διοργάνωςθ μικροςχεδίων και μακθμάτων για τθ διατιρθςθ και ανάδειξθ των 

λαϊκϊν παραδοςιακϊν τεχνϊν 

 Χυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά ςχζδια και προγράμματα όπωσ : ςχζδια ανταλλαγισ νζων, 

ςυμμετοχι ςτθν ευρωπαϊκι εβδομάδα  

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου αξιοποιεί τθν πολφ καλι ςχζςθ και ςυνεργαςία που ζχει ωσ ο φορζασ 

τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τθσ περιοχισ, με τουσ Υολιτιςτικοφσ Χυλλόγουσ, τα γυναικεία 

ςωματεία, τουσ περιβαλλοντικοφσ ςυλλόγουσ για τθν επίτευξθ κοινϊν ςτόχων και με 

γνϊμονα το τοπικό ςυμφζρον.  

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου ςτθρίηει ςυμβουλευτικά και τεχνικά τουσ πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ 

και άλλα ςωματεία ςε κζματα οργάνωςθσ δράςθσ και αξιοποίθςθσ των εκνικϊν και 

ευρωπαϊκϊν χρθματοδοτικϊν πόρων και εργαλείων μζςα από τθ λειτουργία του Γραφείου 

Υρογραμματιςμοφ Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου . 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου υλοποιεί ςε ςυνεργαςία με τουσ Χυλλόγουσ, μια ιδιαίτερα ςθμαντικι 

δράςθ για τθ δθμιουργία του Ξοινωνικο Σικο Υολιτιςτικοφ Δικτφου των φορζων του Διμου 

Χερςονιςου που κα επιτρζψει: α) τθν ακόμα πιο εφςτοχθ και αποτελεςματικι ςυνεργαςία 

μεταξφ όλων των φορζων και του Διμου Χερςονιςου, β) τθν ανταλλαγι τεχνογνωςίασ και 
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καλϊν πρακτικϊν, γ) τθν οργάνωςθ κοινϊν δραςτθριοτιτων και εκδθλϊςεων δ) τον 

καλφτερο πολιτικό ςχεδιαςμό δράςεων. 

 

Το πολιτιςτικό απόκεμα 

Χτον Διμο Χερςονιςου αξιόλογα ςτοιχεία ςυνκζτουν ζνα αξιόλογο και πλοφςιο πολιτιςτικό 

απόκεμα.  

 

Ραραδοςιακοί οικιςμοί  

 

Θ αγροτικι ηωι του Διμου Χερςονιςου αλλά και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ ςφγχρονθ όψθ 

και θ τουριςτικι ανάπτυξθ ςυνυπάρχουν αρμονικά ςτο περιβάλλον των παραδοςιακϊν 

οικιςμϊν που με τθ φροντίδα των κατοίκων και του Διμου Χερςονιςου διατθροφν τθ  

φυςιογνωμία τουσ μζςα από τθ διατιρθςθ των πολεοδομικϊν και αρχιτεκτονικϊν 

χαρακτθριςτικϊν, μζςα από αςχολίεσ και τα κοινωνικά ικθ που εξαιτίασ αυτοφ τουσ του 

χαρακτιρα διατθροφνται (π.χ. παραδοςιακά καφενεία, περίπατοι, βεγγζρεσ κ.α.). Χτο 

ςφνολο τουσ οι οικιςμοί του Διμου Χερςονιςου (πλθν των παρακαλάςςιων)  διακζτουν 

αξιόλογα ςτοιχεία που ςυνδζονται με τθν παράδοςθ, τθν ιςτορία και τθν αγροτικι ηωι. 

Είναι εντυπωςιακό ότι οι ανακθρυγμζνοι ωσ παραδοςιακοί οικιςμοί με αρμοδιότθτα του 

ΩΥΕΧΩΔΕ : Χερςόνθςοσ, Ξουτουλουφάρι και Υιςκοπιανό διακζτουν όλα εκείνα τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά και τθν ίδια ςτιγμι, ςθμαντικι τουριςτικι ανάπτυξθ.  

 

Αρχαιολογικοί χϊροι και κζςεισ - Κρθςκευτικά μνθμεία   Λεροί Ναοί - Άλλα μνθμεία  

 

Υίνακασ 12 Ξυρθγμζνα – ανεγνωριςμζνα μνθμεία και αρχαιολογικοί χϊροι  

α/α Ονομαςία Μνθμείου 
Δθμοτικι 
Ενότθτα 

Είδοσ Μνθμείου ΨΕΚ Κιρυξθσ 

1 

Οιμιν Αγίων Κεοδϊρων  Γουβϊν 
Φυςικοί Χϊροι, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970 

2 

Ρίρου Χάνι  Γουβϊν 
Φυςικοί Χϊροι, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970 

3 
Ανεμόμυλοσ Ξαλοφ 
Χωριοφ  Γουβϊν 

Αγροτικι Σικονομία, 
Πφλοι 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3700/59505/3-
11-1995, ΦΕΞ 1038/Β/14-12-
1995 

4 Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
ςτθ κζςθ "Άγ. 
Γεϊργιοσ"  Γουβϊν  

Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, 
Λεροί Ραοί Χριςτιανικοί, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ43/39809/22
76/9-10-1996, ΦΕΞ 991/Β/31-
10-1996 
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5 
Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
ςτθ κζςθ "Ανιςαρά"  Γουβϊν 

Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, 
Σικιςτικά Χφνολα 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ43/39809/22
76/9-10-1996, ΦΕΞ 991/Β/31-
10-1996 

6 
Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
ςτθ κζςθ "επάτωμα"  Γουβϊν 

Βιοτεχνία / Βιομθχανία, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ43/39809/22
76/9-10-1996, ΦΕΞ 991/Β/31-
10-1996 

7 
Χαραςό. Λ. Πονι Ξεράσ 
Ελεοφςασ.  Γουβϊν 

Ποναςτθριακά 
Χυγκροτιματα, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι 

ΩΑ 
ΩΥΥΕ/ΑΦΧ/Β1/Φ38/69789/151
9/29-10-1982, ΦΕΞ 17/Β/20-1-
1983 

8 

Αμνιςόσ  Γουβϊν 
Φυςικοί Χϊροι, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970 

9 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
ςπθλαίου Ειλεικυίασ  Γουβϊν 

Φυςικοί Χϊροι, 
Χπιλαια, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, 
Αρχαία Λερά, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ23/36965/15
42/9-9-1988, ΩΑ 9597/12-9-
1970, ΦΕΞ 666/Β/23-9-1970, 
ΩΑ 
ΩΥΥΕ/ΑΦΧ/Α1/Φ23/71835/307
1π.ε./17-11-1979, ΦΕΞ 
210/Β/1-3-1980 

10 Αμνιςόσ. Αρχαιολογικόσ 
χϊροσ ςτο λόφο 
"Υαλιόχωρα"  Γουβϊν Αρχαιολογικζσ Κζςεισ  

ΩΑ 
ΩΥΥΕ/ΑΦΧ/Α1/Φ23/71835/307
1π.ε./17-11-1979, ΦΕΞ 
210/Β/1-3-1980 

11 

Οικόκτιςτθ γζφυρα 
ςτθν περιοχι «Ξακιά 
Φάχθ» ςτο Διμο 
Επιςκοπισ του Ρ. 
Θρακλείου (Ξριτθσ).  Επιςκοπισ Γζφυρεσ 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΡΧΑΞ/64910/1579/22-
9-2004, ΦΕΞ 1547/Β/15-10-
2004 

12 

Ρερόμυλοσ ςτθν 
περιοχι «Ξακιά Φάχθ» 
ςτο Διμο Επιςκοπισ 
του Ρ. Θρακλείου 
(Ξριτθσ).  Επιςκοπισ Πφλοι 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΡΧΑΞ/64910/1579/22-
9-2004, ΦΕΞ 1547/Β/15-10-
2004 

13 

Ξαινοφργιο Χωριό. 
Ενετικόσ πφργοσ 
ιδιοκτθςίασ Εμ. 
Ππαλμπακάκθ.  Επιςκοπισ 

Αμυντικά 
Χυγκροτιματα, Υφργοι 

ΩΑ 
ΩΥΥΕ/Β1/Φ38/64926/1455/29
-11-1982, ΦΕΞ 1080/Β/31-12-
1982 

14 
Ξαινοφργιο Χωριό. 
Ενετικοί λθνοί  Επιςκοπισ Αγροτικι Σικονομία 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Β1/Φ38/50809/14
83/14-11-1995, ΦΕΞ 994/Β/1-
12-1995 

15 Ξαινοφργιο Χωριό. 
Υαραδοςιακόσ 
Σικιςμόσ  Επιςκοπισ Σικιςτικά Χφνολα  

ΥΔ 19-10-1978, ΦΕΞ 594/Δ/13-
11-1978, ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Β1/Φ38/50809/14
83/14-11-1995, ΦΕΞ 994/Β/1-
12-1995 
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16 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Παλίων  Παλίων  

Αρχαιολογικζσ Κζςεισ, 
Σικιςτικά Χφνολα, Λεροί 
Ραοί Χριςτιανικοί, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι, 
Ξζντρα Διοίκθςθσ 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970, ΩΑ 
ΩΥΥΕ/Α1/Φ24/75895/2465/24
-11-1981, ΦΕΞ 28/Β/26-1-
1982, ΩΑ 
ΩΥΥΕ/ΑΦΧ/Α1/Φ24/50948/191
4/2-10-1984, ΦΕΞ 784/Β/1-11-
1984, ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ24/29902/15
35/2-7-1991, ΦΕΞ 678/Β/8-8-
1991, ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΓΔΑ/ΑΦΧ/Α1/Φ24/2614
2/1578/24-5-2001, ΦΕΞ 
699/Β/5-6-2001 

17 
Ξράςι. Κολωτόσ 
Πινωϊκόσ τάφοσ  Παλίων  

Φυςικοί Χϊροι, 
Ρεκρικοί Χϊροι και 
Πνθμεία, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970 

18 Ξράςι. Ωδραγωγείο 
"Πεγάλθ Βρφςθ"  Παλίων  Χυςτιματα Ϊδρευςθσ 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/562/26939/25-
5-2001, ΦΕΞ 706/Β/6-6-2001 

19 
Ξτίριο 
Υαρκεναγωγείου 
Παλίων  Παλίων  

Αςτικά Ξτίρια, 
Ξτίςματα Ξοινισ 
Ωφελείασ 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2799/35839/1
7-7-1997, ΦΕΞ 660/Β/4-8-1997 

20 
Ποχόσ. Ξτίριο ιδιοκτ. 
τθσ Ξοινότθτασ  Παλίων  Αςτικά Ξτίρια 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2787/42110/2
1-7-1997, ΦΕΞ 834/Β/17-9-
1997 

21 
Ποχόσ. Ξρινθ - 
δεξαμενι  Παλίων  

Χυςτιματα Ϊδρευςθσ, 
Ξρινεσ 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/3807/55700/3-
11-1997, ΦΕΞ 1035/Β/24-11-
1997 

22 
Χταλίδα.  Παλίων  

Φυςικοί Χϊροι, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ  

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970 

23 Αβδοφ. Λ. Ραόσ Αγίου 
Ξωνςταντίνου.  Χερςονιςου  

Λεροί Ραοί Χριςτιανικοί, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι 

ΩΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΞ 
127/Β/8-8-1946 

24 Αβδοφ. Λ. Ραόσ 
Ευαγγελιςμοφ.  Χερςονιςου  

Λεροί Ραοί Χριςτιανικοί, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι 

ΩΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΞ 
127/Β/8-8-1946 

25 
Σικία οπλαρχθγοφ 
ανκουδίδθ  Χερςονιςου  Αςτικά Ξτίρια 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/2669/53238/1
3-10-1983, ΦΕΞ 642/Β/9-11-
1983 

26 
Γωνιζσ. Ωδρόμυλοσ 
ιδιοκτθςίασ Εμμ. 
Ξοτςυφοφ.  Χερςονιςου  

Αγροτικι Σικονομία, 
Πφλοι 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΔΛΟΑΥ/Γ/27800/1769/4-
8-1988, ΦΕΞ 629/Β/30-8-1988 

27 
Τροσ Ξαρφί.  Χερςονιςου  

Φυςικοί Χϊροι, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970 

28 
Ξερά.  Χερςονιςου  

Φυςικοί Χϊροι, 
Αρχαιολογικζσ Κζςεισ 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970 

29 

Αποδζςμευςθ 
καλάςςιασ περιοχισ 
νότια του λιμζνα 
Χερςονιςου για 
υποβρφχιεσ 
δραςτθριότθτεσ 
Θρακλείου.  Χερςονιςου  Ενάλιοι Χϊροι 

ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ41/30229/18
19/25-6-1997, ΦΕΞ 564/Β/10-
7-1997, ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ41/24185/14
67/22-5-1998, ΦΕΞ 646/Β/26-
6-1998, ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΑΦΧ/Α1/Φ41/36961/21
94/22-7-1998, ΦΕΞ 923/Β/27-
8-1998, ΩΑ 
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ΩΥΥΣ/ΓΔΑΥΞ/ΑΦΧ/Α1/Φ41/42
813/2830/2-9-2003, ΦΕΞ 
1498/Β/10-10-2003 

30 
Υοταμιζσ. Λ. Ραόσ 
Υαναγίασ 
Γκουβερνιϊτιςςασ.  Χερςονιςου  

Λεροί Ραοί Χριςτιανικοί, 
Κρθςκευτικοί Χϊροι 

ΩΑ 54946/1675/2-7-1946, ΦΕΞ 
127/Β/8-8-1946 

31 

Χερςόνθςοσ 
Θρακλείου. 
Αποδζςμευςθ 
καλάςςιασ περιοχισ 
ςτο Ακρωτιριο 
Χερςόνθςοσ.  Χερςονιςου  Ενάλιοι Χϊροι 

ΩΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΞ 
666/Β/23-9-1970, ΩΑ 
ΩΥΥΣ/ΓΔΑΥΞ/ΑΦΧ/Α1/Φ41/42
813/2830/2-9-2003, ΦΕΞ 
1498/Β/10-10-2003 
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1.1.7 Βαςικά οικονομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου 

 

1.1.7.1 Σομεακι διάρκρωςθ τθσ απαςχόλθςθσ 

 

Ψα ποςοςτά ςυμμετοχισ ςτθν απαςχόλθςθ των παραγωγικϊν τομζων τθσ περιοχισ μελζτθσ 

ςε ςχζςθ με το νομό, τθν Υεριφζρεια και τθ χϊρα, παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα, 

όπου φαίνεται ότι είναι πτωτικά μεταξφ των δφο δεκαετιϊν των απογραφϊν ςτο 

πρωτογενι και δευτερογενι. Τςον αφορά το ποςοςτό του πρωτογενι είναι ςχετικά 

αυξθμζνο από το ποςοςτό τθσ χϊρασ και μειωμζνο από τθν Υεριφζρεια και το νομό, λόγω 

του μθτροπολιτικοφ πόλου του Θρακλείου. Τςον αφορά το ποςοςτό του δευτερογενι 

τομζα είναι ςχετικά μειωμζνο από το ποςοςτό τθσ χϊρασ και ςχεδόν ίδιο με αυτά του 

νομοφ και τθσ Υεριφζρειασ. Ψο ποςοςτό του τριτογενι τομζα παρουςιάηει αφξθςθ μεταξφ 

των δφο δεκαετιϊν και είναι ςχεδόν ίδιο με αυτά τθσ χϊρασ και τθσ Υεριφζρειασ και του 

νομοφ. 

 

Υίνακασ 13 Εξζλιξθ τθσ τομεακισ διάρκρωςθσ απαςχόλθςθσ 

Γεωγραφικι Υεριοχι 

Υρωτογενισ Ψομζασ Δευτερογενισ Ψομζασ Ψριτογενισ Ψομζασ 

1991 2001 1991 2001 1991 2001 

Χφνολο Ελλάδασ 17,20% 12,90% 21,90% 19,30% 47,40% 51,90% 

Υεριφζρεια Ξριτθσ 29,50% 20,80% 16,00% 14,40% 45,50% 49,60% 

Ρομόσ Θρακλείου 28,50% 20,30% 16,40% 14,30% 45,40% 50,50% 

 

Χτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηεται θ ποςοςτιαία διάρκρωςθ απαςχόλθςθσ ςε βαςικοφσ 

τομείσ τθσ οικονομίασ ανά Δθμοτικι Ενότθτα και οι μεταβολζσ ςτθν πάροδο τθσ δεκαετίασ 

1991-2001 

 

Υίνακασ 14 Υοςοςταιαία διάρκρωςθ απαςχόλθςθσ ανα Δθμοτικι Ενότθτα 
 Γεωργία, 

κτθνοτροφία, 

δαςοκομία 

Εξόρυξθ Πεταποίθςθ Ενζργεια Ξαταςκευζσ Πεταφορζσ Εμπόριο Αναψυχι 

(εςτιατόρια, 

ξενοδοχεία 

κλπ) 

Οοιπζσ 

υπθρεςίεσ 

(τράπεηεσ 

κλπ) 

Σφνολο  

Ρζοσ Δ. 

Χερςονιςου 

 

 

1991 1.868 4 270 22 1.154 303 707 1.428 872 6.628 

2001 1.507 3 442 36 964 490 1.202 2.880 1.841 9.365 

Μεταβολι  -19,33% -25,00% 63,70% 63,64% -16,46% 61,72% 70,01% 101,68% 111,12%   

Διμοσ 

Παλίων 

 

1991 474 0 55 4 173 48 148 354 190 1.446 

2001 354 1 112 4 234 76 253 906 312 2.252 

Μεταβολι  -25,32% - 103,64% 0,00% 35,26% 58,33% 70,95% 155,93% 64,21%   
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Διμοσ 

Επιςκοπισ 

 

 

1991 447 0 46 3 120 41 76 25 92 850 

2001 288 1 56 5 98 34 75 98 148 803 

Μεταβολι  -35,57% - 21,74% 66,67% -18,33% -17,07% -1,32% 292,00% 60,87%   

Διμοσ 

Γουβϊν 

 

 

1991 429 3 98 7 189 92 192 307 251 1.568 

2001 340 1 162 22 249 220 410 740 738 2.882 

Μεταβολι  -20,75% -66,67% 65,31% 214,29% 31,75% 139,13% 113,54% 141,04% 194,02%   

Διμοσ 

Χερςονιςου 

 

 

1991 518 1 71 8 672 122 291 742 339 2.764 

2001 525 0 112 5 383 160 464 1.136 643 3.428 

Μεταβολι  1,35% 
-

100,00% 
57,75% -37,50% -43,01% 31,15% 59,45% 53,10% 89,68%   

 

Από τον ανωτζρω πίνακα είναι παςιφανισ θ αφξθςθ του κλάδου των Ωπθρεςιϊν, τθσ 

Αναψυχισ και τθσ Πεταποίθςθσ τόςο ςυνολικά ςτον Ξαποδιςτριακό Διμο Χερςονιςου, 

όςο και ανά Δθμοτικι Ενότθτα κατά τθν πάροδο των ετϊν. Αυξθτικι είναι επίςθσ θ τάςθ 

τόςο ςτον κλάδο των Πεταφορϊν όςο και του Εμπορίου, με εξαίρεςθ τθν Δθμοτικι 

Ενότθτα Επιςκοπισ που παρουςιάηει πολφ μικρι μείωςθ. Χτθν αντίπερα όχκθ κινείται ο 

κλάδοσ τθσ Γεωργίασ, Ξτθνοτροφίασ και Δαςοκομίασ, όπωσ επίςθσ και ο κλάδοσ των 

Εξορφξεων. Σ κλάδοσ επίςθσ τθσ Ενζργειασ παρουςιάηει μεγάλθ αφξθςθ γεγονόσ που 

οφείλεται ςτο γενικότερο πλαίςιο τθσ προϊκθςθσ των περιβαλλοντικϊν και ενεργειακϊν 

κεμάτων. Σ κλάδοσ των Ξαταςκευϊν, παρουςιάηει μείωςθ, κυρίωσ λόγω τθσ πλθκϊρασ 

οικθμάτων που ζγιναν προ του 1991, οπότε και υπιρξε κορεςμόσ του εν λόγω κλάδου, 

κυρίωσ ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ, με εξαίρεςθ τθν Δθμοτικι Ενότθτα Παλίων. 

 

1.1.7.2 Ανεργία – Απαςχόλθςθ  

 

Χε ότι αφορά τθν ανεργία, τα μεγαλφτερα ποςοςτά ανεργίασ παρουςιάηονται ςτουσ 

παραλιακοφσ διμουσ, όπου κυριαρχεί θ εποχιακι απαςχόλθςθ ςτο μαηικό τουριςμό τθσ 

κερινισ περιόδου. Χθμειϊνεται ότι ςιμερα ο ρυκμόσ αφξθςθσ τθσ ανεργίασ είναι 

μεγαλφτεροσ, λόγω και τθσ οικονομικισ κρίςθσ του τελευταίου χρονικοφ διαςτιματοσ, θ 

οποία επθρεάηει, τόςο τα μεγζκθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον τουριςμό και τουσ ςυνδεόμενουσ 

επιμζρουσ κλάδουσ με ζμφαςθ ςτισ νζεσ θλικίεσ του πλθκυςμοφ λόγω απομείωςθσ του 

όγκου τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Επίςθσ, θ ανεργία τείνει να αυξάνεται και ςτουσ 

αγροτικοφσ διμουσ, λόγω μεταςχθματιςμοφ των ευρωπαϊκϊν ενιςχφςεων ςτο πλαίςιο τθσ 

νζασ Ξ.Α.Υ., ο οποίοσ δυςχεραίνει τθν απορρόφθςθ χρθματοδοτιςεων από τουσ αγρότεσ 
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και κτθνοτρόφουσ που δεν πλθροφν τισ αναγκαίεσ προχποκζςεισ, εξ αιτίασ χρόνιων 

αδυναμιϊν και πακογζνειασ του πρωτογενι τομζα ςτθ χϊρα – ανεργία όμωσ, θ οποία δεν 

καταγράφεται ακόμα και αν όπωσ ο τουριςμόσ, αποτελεί μια εποχιακι εργαςία. Υροκφπτει 

ότι παρουςιάηεται μείωςθ των απαςχολοφμενων ςτον πρωτογενι τομζα. 

 

Τςον αφορά τον οικονομικά ενεργό πλθκυςμό και το ποςοςτό ανεργίασ απεικονίηεται ςτον 

παρακάτω πίνακα 

 

Υίνακασ 15 Πεγζκθ ανεργίασ ανα Δθμοτικι Ενότθτα 

 
ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΑ ΕΡΕΦΓΣΧ 

ΥΟΩΚΘΧΠΣΧ ΕΥΛΥΕΔΑ ΑΡΕΦΓΛΑΧ 

ΓΕΩΓΦΑΦΛΞΘ ΥΕΦΛΣΧΘ Αρικμόσ % Αρικμόσ % 

Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν 3.158 40,70 474 15,00 

Δθμοτικι Ενότθτα Επιςκοπισ 895 35,30 123 13,70 

Δθμοτικι Ενότθτα Παλίων 2.563 41,30 401 15,70 

Δθμοτικι Ενότθτα Χερςονιςου 3.825 45,00 753 19,70 

 

1.1.7.3 Πρωτογενισ τομζασ 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου αποτελεί κακιερωμζνο τουριςτικό προοριςμό με φυςικό επακόλουκο 

ο παραγωγικόσ ιςτόσ (που ςτο παρελκόν γνϊριηε ιδιαίτερθ άνκθςθ) να ζχει ςτραφεί ςτον 

τριτογενι τομζα. Αν και θ οικονομία λοιπόν τθσ περιοχισ εξαρτάται άμεςα από τον 

τουριςμό με τθν πλειοψθφία των κατοίκων να απαςχολοφνται ςτο κλάδο των ξενοδοχείων - 

εςτιατορίων, ζνα ςθμαντικό ποςοςτό απαςχολείται (και ςιμερα ακόμθ) ςτον πρωτογενι  

τομζα ο οποίοσ όμωσ παρουςιάηει ςυνεχι φκίνουςα πορεία.  

 

Ψο εφφορο ζδαφοσ, οι ιπιεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ και θ φπαρξθ άφκονου νεροφ 

ευνοοφν τθν ανάπτυξθ δυναμικϊν καλλιεργειϊν ςτισ οποίεσ εξειδικεφεται θ περιοχι. 

Χθμαντικζσ για τθν τοπικι οικονομία είναι οι κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ μπανάνασ και 

γαρυφάλλων. Άλλα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα είναι το λάδι, το κραςί, θ ςταφίδα, τα 

κθπευτικά και οι πατάτεσ. 

 

Θ ενδοχϊρα του Διμου πάςχει από τα γνωςτά διαρκρωτικά προβλιματα που 

χαρακτθρίηουν γενικότερα τθ χϊρα, δθλαδι το μικρό και πολυτεμαχιςμζνο γεωργικό κλιρο, 

τθν πρόωρθ γιρανςθ και το χαμθλό μορφωτικό επίπεδο του αγροτικοφ πλθκυςμοφ, τθ 

μειωμζνθ ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων εξαιτίασ του αυξθμζνου κόςτουσ παραγωγισ 
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και μεταφοράσ, του χαμθλοφ ποςοςτοφ αρδευόμενων εκτάςεων, τθν εναςχόλθςθ με 

παραδοςιακζσ καλλιζργειεσ (ελαιοκαλλιζργεια και αμπελουργία), τον εκτατικό χαρακτιρα 

τθσ κτθνοτροφίασ ςε ςυνδυαςμό με το μικρό αρικμό οργανωμζνων κτθνοτροφικϊν 

μονάδων, τθν ζλλειψθ υποδομϊν, διαχείριςθσ και εμπορίασ των αλιευμάτων και 

εκςυγχρονιςμοφ και αναδιάρκρωςθσ του αλιευτικοφ ςτόλου και των μεκόδων αλιείασ. 

Αντίςτοιχθσ εικόνασ είναι περίπου και οι βόρειεσ περιοχζσ του  Διμου, κυρίωσ λόγω τθσ 

υποβάκμιςθσ τθσ αγροτικισ οικονομίασ ωσ ςυνζπεια τθσ υπερανάπτυξθσ του τουριςμοφ. 

Υαρόλα αυτά, διαπιςτϊνεται κυριαρχία του πρωτογενι τομζα ςτισ νότιεσ περιοχζσ του 

Διμου. 

 

Υαρά τθν ουςιαςτικι του ςυνειςφορά ςτα μακροοικονομικά μεγζκθ, ο πρωτογενισ τομζασ 

χαρακτθρίηεται από μακροχρόνια αδυναμία υποδομϊν. Σι βαςικζσ διαρκρωτικζσ 

αδυναμίεσ του πρωτογενι τομζα, όπωσ είναι το μικρό μζγεκοσ των εκμεταλλεφςεων και θ 

γιρανςθ του πλθκυςμοφ που απαςχολείται ς’ αυτόν, αποτελοφν αναςταλτικό παράγοντα 

ςτθν ορκι και αποδοτικι του διαχείριςθ. Θ ςυνεχείσ μειϊςεισ τθσ ςτιριξθσ των τιμϊν των 

αγροτικϊν προϊόντων, των ενιςχφςεων των παραγωγϊν, των εξαγωγικϊν επιδοτιςεων 

κακϊσ και τθσ εξωτερικισ προςταςίασ ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ του κόςτουσ 

παραγωγισ ςυνεπάγεται μείωςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ.  Θ μείωςθ αυτι δεν αφινει 

ανεπθρζαςτθ τθν οικονομία του Διμου. Ψα τελευταία χρόνια ςθμειϊνεται ςυνεχι 

φκίνουςα πορεία ενϊ εξακολουκεί να αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ τομείσ τθσ 

οικονομίασ του Διμου. Θ οικονομικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι επικεντρϊνεται ςτον 

τουριςμό. Θ υπζρμετρθ ανάπτυξθ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

εγκατάλειψθ δραςτθριοτιτων ςυνδεδεμζνων με τθν παραγωγι και τθν μεταποίθςθ. 

Χθμειϊνεται επίςθσ, ότι το οικονομικό και επιχειρθματικό τοπίο χαρακτθρίηεται από τθν 

παρουςία πολλϊν ςε αρικμό και μικρϊν ςε μζγεκοσ επιχειριςεων οι οποίεσ παρουςιάηουν 

δυςκολία ενςωμάτωςθσ των νζων τεχνολογιϊν και αδυναμία παραγωγισ ανταγωνιςτικϊν 

προϊόντων και υπθρεςιϊν, κακϊσ και αδυναμία διαφοροποίθςθσ παρεχόμενων προϊόντων 

και υπθρεςιϊν. 

 

Θ βιϊςιμθ ανάπτυξθ του πρωτογενι τομζα, αποτελεί αναγκαιότθτα για τθν ζξοδο από τθν 

οικονομικι κρίςθ που διζρχεται θ Υεριφζρειά μασ. Για τθν υλοποίθςθ τθσ είναι απαραίτθτο 

να δθμιουργιςουμε ζνα ανταγωνιςτικό πρωτογενι τομζα ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ, ο οποίοσ 

κα ςυμμορφϊνεται ςτα αυςτθρά πρότυπα τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, τθσ 

αςφάλειασ των τροφίμων. Χτο Διμο Χερςονιςου, διαπιςτϊνεται εξειδίκευςθ ςτισ 
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ελαιοκαλλιζργειεσ, ςτα παράγωγα του αμπελιοφ και ςτθν πρϊιμθ παραγωγι 

οπωροκθπευτικϊν και ανκζων. Ψο μεγαλφτερο τμιμα ηωικοφ κεφαλαίου αποτελείται από 

αιγοπρόβατα ελευκζρασ βοςκισ και είναι ςθμαντικζσ οι προχποκζςεισ ανάπτυξθσ ςτθν 

παραγωγι ςκλθρϊν τυριϊν. 

 

Υαρά το νθςιωτικό χαρακτιρα του Διμου, θ αλιεία αντιμετωπίηει προβλιματα που 

εντοπίηονται κυρίωσ ςτθν ζλλειψθ υποδομϊν, διαχείριςθσ και εμπορίασ των αλιευμάτων 

και εκςυγχρονιςμοφ και αναδιάρκρωςθσ του αλιευτικοφ ςτόλου και των μεκόδων αλιείασ. 

Ψζλοσ, θ μελιςςοκομία λόγω κλίματοσ και υπάρχουςασ μελιςςοκομικισ χλωρίδασ ζχει 

κετικζσ  προοπτικζσ ανάπτυξθσ. 

 

Υαράγοντεσ που λειτουργοφν καταςταλτικά ςτθν ανάπτυξθ του πρωτογενι τομζα του 

Διμου είναι: 

 ο μικρόσ και πολυ-τεμαχιςμζνοσ κλιροσ 

 οι δυςμενείσ γεωμορφολογικζσ ςυνκικεσ 

 θ ανιςομερισ κατανομι μεταξφ φυτικισ και ηωικισ παραγωγισ 

 θ υψθλι εξάρτθςθ από επιδοτιςεισ για μια ςειρά αγροτικϊν προϊόντων    

 θ περιοριςμζνθ εφαρμογι νζασ τεχνολογίασ, ςφγχρονων μεκόδων παραγωγισ και 

οργάνωςθσ-διοίκθςθσ των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων  

 το χαμθλό ποςοςτό αρδευόμενων εκτάςεων και ανομοιογενισ γεωγραφικι 

χωροταξικι διαςπορά των υδατικϊν πόρων 

 το χαμθλό μορφωτικό επίπεδο 

 οι ελλείψεισ ςε μθχανιςμοφσ ενθμζρωςθσ, κατάρτιςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ του 

αγροτικοφ πλθκυςμοφ γενικά και των παραγωγϊν ειδικά 

 θ απουςία «επϊνυμων» πιςτοποιθμζνων ποιοτικϊν προϊόντων 

 ο χαμθλόσ βακμόσ μεταποίθςθσ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ 

 το  χαμθλό ποςοςτό παραγωγισ «βιολογικϊν» προϊόντων παρά τουσ εκρθκτικοφσ 

ρυκμοφσ αφξθςθσ τθσ παραγωγισ και ηιτθςθσ τουσ τα τελευταία χρόνια 

 θ επιβάρυνςθ υπογείων υδάτων και εδαφϊν ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ 

 οι πιζςεισ ςτθ γεωργικι γθ από αςτικι και τουριςτικι ανάπτυξθ 

 θ άναρχθ οικιςτικι ανάπτυξθ που αλλοιϊνει το αγροτικό ανκρωπογενζσ και φυςικό 

περιβάλλον  
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 θ αδυναμία διαφοροποίθςθσ των παραγϊμενων προϊόντων, και θ ςτροφι ςε 

εναλλακτικζσ καλλιζργειεσ (όπωσ κρθτικά βότανα γι απαραγωγι φαρμάκων και 

ανκο- ιαμάτων) 

 

1.1.7.4 Δευτερογενισ τομζασ  

 

Σ δευτερογενισ τομζασ ςυγκριτικά με τουσ λοιποφσ παραγωγικοφσ τομείσ ςυνιςτά 

οικονομικι δραςτθριότθτα περιοριςμζνθσ βαρφτθτασ, γεγονόσ που οφείλεται κατά κφριο 

λόγο ςτθ ραγδαία ανάπτυξθ του τουριςμοφ και των υπθρεςιϊν. Σι επιχειριςεισ που 

λειτουργοφν ςτο Διμο είναι μικροφ μεγζκουσ, οικογενειακοφ κυρίωσ χαρακτιρα. 

 

Σ δευτερογενισ τομζασ (αν και περιοριςμζνοσ) εμφανίηει ςθμαντικι διαςφνδεςθ με τον 

τριτογενι τομζα κακϊσ οι κλάδοι επιχειριςεων που ανκοφν, είναι εκείνοι που ςχετίηονται 

με τον τουριςμό και τθν ικανοποίθςθ των αναγκϊν των επιςκεπτϊν. 

 

Χυνοψίηοντασ, ο δευτερογενισ τομζασ χαρακτθρίηεται από :  

 Ψο μικρό κατά κανόνα μζγεκοσ των επιχειριςεων. 

 Ψον οικογενειακό, ωσ επί το πλείςτον χαρακτιρα των επιχειριςεων. 

 Ψθν τοπικι εμβζλεια διάκεςθσ τθσ παραγωγισ 

 Ψο χαμθλό επίπεδο ανάπτυξθσ, οργάνωςθσ, διοίκθςθσ και οικονομικισ διαχείριςθσ 

των επιχειριςεων. 

 Ψθ χαμθλι προςτικζμενθ αξία των τελικϊν προϊόντων. 

 Ψθν αδυναμία των υφιςτάμενων μθχανιςμϊν για παροχι ουςιαςτικισ τεχνικισ 

ςτιριξθσ και ενθμζρωςθσ. 

 Ψο ζλλειμμα υποςτθρικτικϊν υποδομϊν εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ. 

 Ψθν περιοριςμζνθ κλαδικι διαφοροποίθςθ και τθν εξειδίκευςθ ςε παραδοςιακοφσ 

κλάδουσ. 

 Ψον περιοριςμζνο βακμό αξιοποίθςθσ χρθματοδοτικϊν κινιτρων ανάπτυξθσ. 

 Ψθν αδυναμία προςανατολιςμοφ προσ τισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ. 

 Ψθν περιοριςμζνθ ενςωμάτωςθ ςφγχρονθσ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ. 

 

Γενικά ο δευτερογενισ τομζασ χαρακτθρίηεται από μια τάςθ μείωςθσ ωσ μζςο όρο. Θ 

παραγωγι οικοδομικϊν υλικϊν, θ οποία ιταν αρκετά ανεπτυγμζνθ, φαίνεται ότι πζραςε ςε 

μια φάςθ φφεςθσ, λόγω τθσ γενικότερθσ κρίςθσ. 
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1.1.7.5 Σριτογενισ τομζασ – Σουριςμόσ  

 

Σ τριτογενισ τομζασ ο οποίοσ αποτελείται κυρίωσ από υπθρεςίεσ, είναι ο πιο ανεπτυγμζνοσ 

κλάδοσ για όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ Ελλάδασ, παρουςιάηοντασ ανοδικι τάςθ από το 1995 

ζωσ το 2004. Για τθν Ελλάδα βλζπουμε το 1995 να ζχει ποςοςτό 67,7% και να φτάνει το 

2004 ςτο 78,8%, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 16,4%. Θ περιφζρεια Ξριτθσ ςθμείωςε μια άνοδο 

26,5%, κατζχοντασ τθν δεφτερθ κζςθ το 2004 με ςυμμετοχι 85,1%. Για το τελευταίο ζτοσ, 

τθν πρϊτθ κζςθ κατζχει θ περιφζρεια Ροτίου Αιγαίου με 87,7% και ακολουκοφν οι 

περιφζρειεσ Ξριτθσ με 85,1%, Αττικισ και Λονίων Ριςων με 84,4%.  

 

Ψο μεγαλφτερο μζροσ του ΑΕΥ τθσ Υεριφζρειασ παράγεται ςτο νομό Θρακλείου (51,1% το 

1994 και 46,8% το 2001), ενϊ ακολουκοφν οι νομοί Χανίων (23,4% το 1994 και 24,9% το 

2001), Οαςικίου (13,7% το 1994 και 14,8% το 2001) και Φεκφμνθσ (11,8% το 1994  και 13,5%  

το 2001).  Τςον αφορά τθν παραγωγικότθτα  (ΑΕΥ /απαςχολοφμενοι),  θ Υεριφζρεια 

Ξριτθσ βρίςκεται κάτω από το επίπεδο τθσ χϊρασ (89,4%)  με αυξθτικζσ όμωσ τάςεισ ςτο 

διάςτθμα 1995-1999 (1,1 %  μζςθ ετιςια μεταβολι). 

 

Πε κφρια οικονομικι δραςτθριότθτα τθ γεωργία μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του ’60 θ 

κφρια απαςχόλθςθ του πλθκυςμοφ ιταν θ γεωργία και θ κτθνοτροφία (90-95%),ενϊ οι 

υπόλοιπεσ δραςτθριότθτεσ κάλυπταν το 4-5% (ΩΥ.ΕΧ.Δ.Δ.Α.,2000). Χφμφωνα με τθν 

απογραφι του 2001 θ πλειοψθφία των εργαηομζνων ςτθν Ξριτθ απαςχολοφνται ςτον 

τριτογενι τομζα (55,6%), εν ςυνεχεία ςτον πρωτογενι τομζα (23,4%) και τζλοσ ςτον 

δευτερογενι τομζα (16,1%). Ψο 1997 θ κατάςταςθ ιταν διαφορετικι με το 37,8% να 

απαςχολείται ςτον πρωτογενι τομζα, το 12,5% ςτον δευτερογενι τομζα και το 49,7% ςτον 

τριτογενι τομζα. Διαφαίνεται ότι ςε περιφερειακό αλλά και ςε τοπικό επίπεδο υπάρχει 

ιςχυρι τάςθ απαςχόλθςθσ ςτον τριτογενι τομζα όπου και απαςχολείται ο μεγαλφτεροσ 

αρικμόσ εργαηομζνων ενϊ παράλλθλα ςθμειϊνεται μείωςθ των εργαηομζνων του 

πρωτογενι τομζα. 

 

Ξατά τθ χρονικι περίοδο 2001-2004 το ποςοςτό των απαςχολοφμενων ςτον πρωτογενι 

τομζα ςτθν Ξριτθ μειϊκθκε από 30,13% ςε 20,68% ενϊ το αντίςτοιχο ποςοςτό ςτον 

τριτογενι τομζα αυξικθκε από 54,36% ςε 63,59%.  
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Βλζποντασ και τα ποςοςτά παραπάνω παρατθροφμε μια πλιρθσ αντιςτροφι των 

δεδομζνων. Θ άνκιςθ τθσ τουριςτικισ βιομθχανίασ ςτθ Ξριτθ και ειδικότερα ςτο Διμο 

Χερςονιςου ςυνοδεφτθκε από κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ, του ειςοδιματοσ 

και του βιοτικοφ επιπζδου των κατοίκων αλλά και από ςθμαντικά προβλιματα. Σι 

περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ, θ εγκατάλειψθ τθσ γεωργίασ, θ ςταδιακι διαφοροποίθςθ των 

χριςεων γθσ, θ αλλαγι κοινωνικϊν προτφπων, θ εξάρτθςθ από μία πθγι ειςοδιματοσ και 

φυςικά θ εποχικότθτα ςτθν απαςχόλθςθ είναι μερικά από τα προβλιματα που 

δθμιοφργθςε θ χωρίσ προγραμματιςμό αφξθςθ του τουριςμοφ ςτθν περιοχι. Υλζον θ 

ςυντριπτικι πλειοψθφία των κατοίκων απαςχολείται ςτον τριτογενι τομζα. 

 

Σ τουριςμόσ ςιμερα ςτο Ρζο Διμο Χερςονιςου 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου βρίςκεται ςτα βόρεια παράλια του νομοφ Θρακλείου και μόλισ 25 

χιλιόμετρα από τθν πόλθ του Θρακλείου. Είναι πολφ κοντά ςτισ κυριότερεσ πφλεσ ειςόδου 

του νθςιοφ που είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο του Θρακλείου κακϊσ και ςτον 

αρχαιολογικό χϊρο τθσ Ξνωςοφ. Από το 2010 και το πρόγραμμα Ξαλλικράτθσ ο Ρζοσ Διμοσ 

Χερςονιςου περιλαμβάνει πλζον τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ/πρϊθν διμοι Γουβϊν, Επιςκοπισ 

και Παλίων. Σ Οιμζνασ Χερςονιςου, οι Γοφβεσ και θ περιοχι των Παλίων είναι 

παρακαλάςςιεσ και είναι οι περιοχζσ που ουςιαςτικά αναπτφςςεται θ τουριςτικι 

δραςτθριότθτα του διμου. Χτισ υπόλοιπεσ ενότθτεσ οι οποίεσ βρίςκονται ςτθν ενδοχϊρα θ 

τουριςτικι ανάπτυξθ τουσ είναι ουςιαςτικά ανφπαρκτθ μια και δεν υπάρχει καμία ςφνδεςθ 

με τον παρακαλάςςιο τουριςμό. 

 

Σ νζοσ διμοσ είναι ζνασ από τουσ πλζον δθμοφιλείσ και ανεπτυγμζνουσ τουριςτικοφσ 

προοριςμοφσ τθσ Ξριτθσ αλλά και τθσ χϊρασ. Πε περιςςότερα από 48.000 κλίνεσ κφριων 

τουριςτικϊν καταλυμάτων το 2008 τα οποία αντιςτοιχοφν ςε περίπου 25% των κλινϊν τθσ 

Ξριτθσ, 73% του Ρομοφ Θρακλείου και περίπου 6,5% τθσ Ελλάδασ, είναι εμφανισ θ 

ςθμαςία του τουριςμοφ ςτθν περιοχι τόςο ςαν οικονομικι δραςτθριότθτα όςο και ςαν 

φορζασ κοινωνικϊν και περιβαλλοντικϊν αλλαγϊν. Ππορεί να κεωρθκεί λοιπόν 

αντιπροςωπευτικό δείγμα των ανεπτυγμζνων περιοχϊν τθσ Ελλάδοσ αλλά και τθσ 

Πεςογείου. 

 

Θ τουριςτικι υποδομι  ςτθν Ξριτθ, τθν ΥΕ Θρακλείου και το Διμο Χερςονιςου 
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Υίνακασ 16 Χφνολο ξενοδοχείων ςτθν Ξριτθ  
Κριτθ – Χφνολο ενοδοχείων: 1366 

Κατθγορία 5 αςτζρων 4 αςτζρων 3 αςτζρων 2 αςτζρων 1 αςτζρια Σφνολα 

Ξενοδοχεία 66 178 259 658 205 1.366 

Αρικμόσ Δωματίων 14040 22708 14077 23081 5350 79.256 

Αρικμόσ Κλινϊν 27762 43534 26240 41702 9805 149.043 

Υθγι:  ενοδοχειακό Επιμελθτιριο, 2008 

 

Υίνακασ 17 Διαμερίςματα – παραδοςιακά ξενοδοχεία/ κάμπινγκ ςτθν Ξριτθ 
Κριτθ  - Χφνολο Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ: 185 

Κατθγορία Α’ Ψάξθσ Β’ Ψάξθσ Γ’ Ψάξθσ Δ’ Ψάξθσ Ε’ Ψάξθσ Σφνολα 

Διαμερίςματα 50 70 56 7 2 185 

Αρικμόσ Δωματίων 754 1283 1492 191 23 3.743 

Αρικμόσ Κλινϊν 1330 2347 1600 173 40 5.490 

Υθγι:  ενοδοχειακό Επιμελθτιριο, 2008 

 

Υίνακασ 18 ενοδοχεία ςτο Ρομό Θρακλείου  
Νομόσ Θρακλείου – Χφνολο ενοδοχείων:  464 

Κατθγορία 5 αςτζρων 4 αςτζρων 3 αςτζρων 2 αςτζρων 1 αςτζρια Σφνολα 

Ξενοδοχεία 24 96 85 165 94 464 

Αρικμόσ Δωματίων 6674 12259 4722 5957 3106 32.718 

Αρικμόσ Κλινϊν 13468 23451 8894 11130 5643 62.586 

Υθγι:  ενοδοχειακό Επιμελθτιριο, 2008 

 

Υίνακασ 19 Διαμερίςματα – παραδοςιακά ξενοδοχεία/ κάμπινγκ ςτο Ρομό Θρακλείου 
Νομόσ Θρακλείου – Χφνολο Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ: 43 

Κατθγορία Α’ Ψάξθσ Β’ Ψάξθσ Γ’ Ψάξθσ Δ’ Ψάξθσ Ε’ Ψάξθσ Σφνολα 

Διαμερίςματα 11 12 15 4 1 43 

Αρικμόσ Δωματίων 358 567 412 156 14 1.507 

Αρικμόσ Κλινϊν 526 912 720 108 20 2.286 

Υθγι:  ενοδοχειακό Επιμελθτιριο, 2008 

 

Υίνακασ 20 ενοδοχεία ςτο Διμο Χερςονιςου  
Διμοσ Ωερςονιςου – Χφνολο ενοδοχείων: 338 

Κατθγορία 5 αςτζρων 4 αςτζρων 3 αςτζρων 2 αςτζρων 1 αςτζρια Σφνολα 

Ξενοδοχεία 16 80 64 114 64 338 

Αρικμόσ Δωματίων 4304 10076 3551 4270 2325 24.526 

Αρικμόσ Κλινϊν 8670 19359 6704 7874 4126 46.733 

Υθγι:  ενοδοχειακό Επιμελθτιριο, 2008 
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Υίνακασ 21 Διαμερίςματα – παραδοςιακά ξενοδοχεία/ κάμπινγκ ςτο Διμο Χερςονιςου 
Διμοσ Ωερςονιςου  - Χφνολο Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ: 24 

Κατθγορία Α’ Ψάξθσ Β’ Ψάξθσ Γ’ Ψάξθσ Δ’ Ψάξθσ Ε’ Ψάξθσ Σφνολα 

Διαμερίςματα 4 7 10 2 1 25 

Αρικμόσ Δωματίων 293 376 341 31 14 1.055 

Αρικμόσ Κλινϊν 387 730 593 58 20 1.788 

Υθγι:  ενοδοχειακό Επιμελθτιριο, 2008 

 

Ξριτθ ενοδοχεία: 

- Ψο 34% των ξενοδοχείων τθσ Ξριτθσ βρίςκεται ςτο νομό Θρακλείου 

- Ψο 24,7% των ξενοδοχείων τθσ Ξριτθσ βρίςκεται ςτο Διμο Χερςονιςου 

Ξριτθ Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ: 

- Ψο 23,2% των Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ βρίςκεται ςτο 

νομό Θρακλείου 

- Ψο 12,9% των Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ βρίςκεται ςτο 

Διμο Χερςονιςου 

Ρομόσ Θρακλείου ενοδοχεία: 

- Ψο 72,8% των ξενοδοχείων του νομοφ Θρακλείου βρίςκεται ςτο Διμο Χερςονιςου 

Ρομόσ Θρακλείου Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ: 

- Ψο 55,8% των Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ βρίςκεται ςτο 

Διμο Χερςονιςου 

Ξριτθ Ξλίνεσ ενοδοχεία: 

- Ψο 42% των κλινϊν ενοδοχείων τθσ Ξριτθσ βρίςκεται ςτο νομό Θρακλείου 

- Ψο 31,3% των κλινϊν ενοδοχείων τθσ Ξριτθσ βρίςκεται  ςτο Διμο Χερςονιςου 

Ξριτθ Ξλίνεσ Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ: 

- Ψο 41,6% των κλινϊν Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ τθσ 

Ξριτθσ βρίςκεται ςτο νομό Θρακλείου 

- Ψο 32,5% των κλινϊν τθσ Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξριτθσ 

βρίςκεται  ςτο Διμο Χερςονιςου 

Ρομόσ Θρακλείου Ξλίνεσ ενοδοχεία: 

- Ψο 74,6% των κλινϊν ξενοδοχείων του νομοφ Θρακλείου βρίςκεται ςτο Διμο 

Χερςονιςου 

Ρομόσ Θρακλείου Ξλίνεσ Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ: 

- Ψο 78,2% των κλινϊν Διαμεριςμάτων/Υαραδοςιακά ενοδοχεία/Ξάμπινγκ 

βρίςκεται ςτο Διμο Χερςονιςου 
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Υίνακασ 22 Χυγκριτικι απεικόνιςθ διανυκτερεφςεων ςε ελλθνικζσ νθςιωτικζσ περιοχζσ  
 2007 2008 2009 

 Χφνολο Αναλογία Χφνολο Αναλογία Χφνολο Αναλογία 

Κριτθ 15324936 23,40% 15729316 24% 15.621.455 23,70% 

Λόνια Νθςιά 7522757 11,50% 7381425 11,20% 7.457.180 11,30% 

Βόρειο Αιγαίο 1659124 2,50% 1653390 2,50% 1.635.463 2,50% 

Νότιο Αιγαίο 14690087 22,50% 14546143 22,20% 14.636.435 22,20% 

 

Υίνακασ 23 Διανυκτερεφςεισ περιόδου 2008-2009 για το Διμο Χερςονιςου  

Νζοσ Διμοσ Ωερςονιςου 2008 2009 

Δ.Δ.Γουβϊν 684.301 626.656 

Δ.Δ.Ανωπόλεωσ 388.790 391.830 

Δ.Δ.Παλίων 764.236 725.941 

Δ.Δ.Ποχοφ 453.763 495.498 

Δ.Δ.Οιμζνοσ Χερςονιςου 3.069.338 2.863.489 

Δ.Δ.Χερςονιςου 295.321 267.301 

Χφνολο 5.655.749 5.370.715 

 

Διάγραμμα 6 Διαγραμματικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ των διανυκτερεφςεων  

 

 

Χφμφωνα με τουσ παραπάνω πίνακεσ και ςυγκρίνοντασ το με το ςφνολο των 

διανυκτερεφςεων τθσ Ξριτθσ για το 2009 βλζπουμε ότι το 34% των διανυκτερεφςεων 

γίνονται ςτο Διμο Χερςονιςου. 
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Υίνακασ 24 Αφίξεισ περιόδου 2008 – 2009 για το Διμο Χερςονιςου 
Νζοσ Διμοσ Ωεςονιςου 2008 2009 

Δ.Δ.Γουβϊν 85.165 85.032 

Δ.Δ.Ανωπόλεωσ 46.906 54.268 

Δ.Δ.Παλίων 85.306 87.971 

Δ.Δ.Ποχοφ 51.121 56.782 

Δ.Δ.Οιμζνοσ Χερςονιςου 370.662 384.310 

Δ.Δ.Χερςονιςου 34.851 31.391 

Χφνολο 674.011 699.754 

 

Διάγραμμα 7 Διαγραμματικι απεικόνιςθ των αφίξεων ςτο Διμο Χερςονιςου για τθν περίοδο 2008 – 
2009 
  

 
 

Χφμφωνα με τουσ παραπάνω πίνακεσ και ςυγκρίνοντασ το με το ςφνολο των αφίξεων του 

αεροδρομίου του Θρακλείου για το 2009 βλζπουμε ότι το 36% των αφίξεων διοχετεφονται 

ςτο Διμο Χερςονιςου. 

 

Θ Χερςόνθςοσ είναι γνωςτι ωσ ο πιο οργανωμζνοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ τθσ Ξριτθσ. 

Είναι γνωςτι για τισ υψθλισ ποιότθτασ ξενοδοχειακζσ εγκαταςτάςεισ, τισ ςυνεδριακζσ 

υποδομζσ, τισ όμορφεσ ακρογιαλιζσ και τθν νυχτερινι διαςκζδαςθ. 

Ζτςι λοιπόν ο τουριςμόσ τθσ Χερςονιςου χαρακτθρίηεται από: 

- Ψο προφίλ του βιομθχανοποιθμζνου / οργανωμζνου / μαηικοφ τουριςμοφ με μία 

ςχεδόν απόλυτθ εξάρτθςθ από μεγάλουσ ταξιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ τθσ Ευρϊπθσ, 

που ςυνεπάγεται ςθμαντικι ζλλειψθ διαφοροποίθςθσ από άλλουσ προοριςμοφσ 

(εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ)  και άρα αδφναμα ανταγωνιςτικά χαρακτθριςτικά. 
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- Χθμαντικό αρικμό μικρϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων φιλοξενίασ οι οποίεσ 

δυςτυχϊσ επιφορτίηουν το ςυνολικό τουριςτικό προϊόν με χαμθλισ ποιότθτασ 

υπθρεςιϊν αλλά και ευρφτερεσ μακρό-οικονομικζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ. 

- Χθμαντικό βακμό ανεκμετάλλευτων «χαρακτθριςτικϊν προϊόντοσ» αναφορικά με 

τθν πλοφςια πολιτιςμικι (πολιτιςμόσ, ιςτορία, παράδοςθ, κουηίνα) και αιςκθτικι 

(φυςικζσ ομορφιζσ, κλίμα) κλθρονομιά τθσ περιοχισ τα οποία μποροφν να 

αξιοποιθκοφν και να ςυγκροτιςουν ζνα διακριτό και ιςχυρά ανταγωνιςτικό 

τουριςτικό προϊόν.    

- Χθμαντικό βακμό ανεκμετάλλευτων «χαρακτθριςτικϊν προϊόντοσ» αναφορικά με 

τθν ςτοχευμζνθ προςζγγιςθ κοινϊν-ςτόχοι, ςτο πλαίςιο του επιχειρθματικοφ, 

φυςιολατρικοφ, ακλθτικοφ, και πολιτιςτικοφ/εκπαιδευτικοφ τουριςμοφ. 

- Χθμαντικό βακμό - οριακά απόλυτο - εποχικότθτασ τθσ τουριςτικισ δραςτθριότθτασ 

που δθμιουργεί  ςφνκετα ηθτιματα ςτθν οργάνωςθ και ανάπτυξθ τθσ τοπικισ 

τουριςτικισ βιομθχανίασ αλλά και του ευρφτερου τοπικοφ μακρό-οικονομικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

- Χθμαντικι ζλλειψθ μακρόπνοθσ και ςτρατθγικά οργανωμζνθσ επικοινωνιακισ 

προβολισ του προοριςμοφ, που υποβακμίηει τθν πραγματικι εικόνα του τόπου, 

ςτερεί τθν δθμιουργία επικοινωνιακϊν οικονομιϊν κλίμακασ και αποτελεί 

τροχοπζδθ ςτθν προςπάκεια βιϊςιμθσ και δυναμικισ ανάπτυξθσ τθσ Χερςονιςου 

 

Σ μαηικόσ τουριςμόσ ωςτόςο αποτελεί τθ μία μόνο όψθ του νομίςματοσ "Χερςόνθςοσ". Ψθν 

άλλθ όψθ, τθν λιγότερο γνωςτι, αποτελεί θ πλοφςια και ανζγγιχτθ ενδοχϊρα τθσ, 

διάςπαρτθ με μνθμεία ιςτορικά και τοπία ανείπωτου φυςικοφ κάλλουσ ,φυςικζσ ομορφιζσ , 

πλοφςιεσ εικόνεσ ξεχαςμζνεσ γεφςεισ με μια παραδοςιακι, κρθτικι φιλοξενία. 

Ψα τελευταία χρόνια αναπτφςςονται όλο και πιο ςυςτθματικά οι ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ, 

που προςφζρουν τθ δυνατότθτα ςτουσ ταξιδιϊτεσ να εμπλουτίςουν τισ δραςτθριότθτζσ 

τουσ και με προγράμματα εξειδικευμζνων δράςεων, όπωσ είναι ο πεηοπορικόσ – 

φυςιολατρικόσ,  ο κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, ο καλάςςιοσ κτλ.  
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1.1.8 Βαςικά χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου 

Ωερςονιςου 

 

1.1.8.1 Οικιςτικι Οργάνωςθ 

 

Σ Ξαλλικρατικόσ Διμοσ Χερςονιςου βρίςκεται ανατολικά του Υολεοδομικοφ 

Χυγκροτιματοσ Θρακλείου και αποτελεί μζροσ τθσ παράκτιασ τουριςτικά ανεπτυγμζνθσ 

βόρειασ ηϊνθσ του νθςιοφ. Σ Διμοσ με βάςθ το Ρ. 3852/2010 «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» περιλαμβάνει 

4 Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, 6 Δθμοτικζσ Ξοινότθτεσ και 16 Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ. Σ καταμεριςμόσ 

του Διμου ςε Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και Δθμοτικζσ και Ψοπικζσ Ξοινότθτεσ εμφανίηονται ςτον 

παρακάτω πίνακα.  

 

Υίνακασ 25 Διοικθτικι διάκρωςθ Διμου ανα Δθμοτικι Ενότθτα 
Δ.Ε. ΓΟΥΒΫΝ Δ.Ε. ΕΡΛΣΚΡΟΡΘΣ Δ.Ε. ΜΑΛΛΫΝ Δ.Ε. ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΑΡΩΥΣΟΘΧ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΑΝΨΑΡΛΩΡ 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ 

ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΠΑΟΛΩΡ 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

Ο.ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΓΣΩΒΩΡ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΓΑΟΛΦΑΧ 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ 

ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ ΠΣΧΣΩ 

ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΕΟΑΛΑΧ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΕΥΛΧΞΣΥΘΧ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΞΦΑΧΛΣΩ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΑΒΔΣΩ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΕΥΑΡΩ ΒΑΚΕΛΑΧ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΞΑΛΡΣΩΦΓΛΣΩ ΧΩΦΛΣΩ 
 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΓΩΡΛΩΡ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΞΑΟΣΩ ΧΩΦΛΣΩ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΧΓΣΩΦΣΞΕΦΑΟΛΣΩ 
 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΞΕΦΑΧ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΞΑΨΩ ΒΑΚΕΛΑΧ 
  

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΥΣΨΑΠΛΩΡ 

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΞΣΑΦΘΧ 
   

ΨΣΥΛΞΘ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ 

ΧΑΦΑΧΣΩ 
   

Υθγι: Ρ. 3852/10, ιδία επεξεργαςία  

 

Σ Ξαλλικρατικόσ Διμοσ Χερςονιςου καλφπτει μια ςυνολικι ζκταςθ 271.580 τ.χμ. Σλόκλθρθ 

θ περιοχι αποτελείται από μεγάλο αρικμό τόςο παραλιακϊν οικιςμϊν όςο και άλλων που 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 120 από 457 

βρίςκονται ςτθν ενδοχϊρα μακριά από τθν παράκτια ηϊνθ κατά μικοσ τθσ οποίασ ζχει 

αναπτυχκεί ζντονθ τουριςτικι δραςτθριότθτα. 

 

Χφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ κατά μικοσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ είναι εγκατεςτθμζνεσ οι μεγάλεσ 

τουριςτικζσ μονάδεσ, δίπλα τουσ οι μικρότερεσ και ςε γραμμικοφσ παράλλθλουσ με τθν 

ακτογραμμι άξονεσ αναπτφςςεται και θ β’ κατοικία με μθχανιςμοφσ  τθσ «εντόσ ςχεδίου», 

«εντόσ των ορίων των οικιςμϊν» ι και «εκτόσ ςχεδίου» δόμθςθ. Υζρα από αυτοφσ τουσ 

μθχανιςμοφσ ςτθ χωρικι ενότθτα του Διμου Χερςονιςου βρίςκονται 12 ςτο ςφνολο 

Σικοδομικοί Χυνεταιριςμοί με 11 από αυτοφσ να ανικουν ςτθν χωρικι ενότθτα τθσ Δ.Ε. 

Γουβϊν  ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Βακειανοφ Ξάμπου, και 1 να ανικει ςτθ Δ.Ε. 

Χερςονιςου ςτθν περιοχι των Αγριανϊν. 4 από αυτοφσ (των Εκπαιδευτικϊν ςτθ κζςθ 

«Ξακό ‘Σροσ», των Λατρϊν ςτθ κζςθ «Αςπαλακιά», και 2 των Δαςκάλων και Ρθπιαγωγϊν 

ςτισ κζςεισ «Υελεκθτά» και ςτθ κζςθ «Υλατφβολα») ζχουν εγκεκριμζνεσ Υολεοδομικζσ 

Πελζτεσ.  Χτουσ υπολοίπουσ εκκρεμεί θ κεςμοκζτθςθ τουσ κυρίωσ λόγω μακρϊν 

διαδικαςιϊν μεταξφ ςυνεργαηομζνων υπουργείων (Ω.Υ.Ε.Ξ.Α.,  Ωπουργείο Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και Ψροφίμων κ.α.) και προβλιματα ςχετικά με το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ τθσ 

γθσ ςτθν οποία καλείται να εγκαταςτακεί  οι εν λόγω Σικοδομικοί Χυνεταιριςμοί. Σι 

Σικοδομικοί Χυνεταιριςμοί είναι κατά βάςθ παρακεριςτικοί ςτο ςφνολο τουσ εκτόσ από δφο, 

με κυρίαρχθ ωςτόςο τάςθ να μετατραποφν ςε περιοχζσ α’ κατοικίασ.  Ζνασ εξ’ αυτϊν 

μάλιςτα ο Σικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ  των Δαςκάλων και Ρθπιαγωγϊν ςτθ κζςθ 

«Υλατφβολα» ςτθ Δ.Ε. Γουβϊν  γνωςτόσ και ωσ Βραχόκθποσ  αναφζρεται ωσ ζνασ από τουσ 

οικιςμοφσ τθσ τοπικισ κοινότθτασ Ξ. Βάκειασ  με πλθκυςμό 81 κατοίκουσ ςφμφωνα με τθν 

απογραφι του 2001. 

        

Σ Διμοσ Χερςονιςου αποτελείται ςυνολικά από 53 οικιςμοφσ.  Πε βάςθ τθν 

κατθγοριοποίθςθ  τθσ Εκνικισ Χτατιςτικισ Ωπθρεςίασ (ΕΧΩΕ) που πραγματοποιείται  για 

ολόκλθρθ τθν επικράτεια τθσ ελλθνικισ γθσ και τθν κατατάςςει ςε ορεινι, θμιορεινι και 

πεδινι με βάςθ το μζςο υψόμετρο κάκε περιοχισ αλλά και τθν κλίςθ του εδάφουσ 4 

τοπικζσ κοινότθτεσ (Αβδοφ, Γωνιϊν Υεδιάδοσ, Ξεράσ και Υοταμιϊν) τθσ Δ.Ε. Χερςονιςου 

και θ Ψοπικι Ξοινότθτα του Ξραςίου που ανικει ςτθ Δ.Ε Παλίων χαρακτθρίηονται ωσ 

ορεινζσ περιοχζσ. 3 περιοχζσ χαρακτθρίηονται ωσ θμιορεινζσ (Ψοπικι Ξοινότθτα Ξαλοφ 

Χωριοφ, Δθμοτικι Ξοινότθτα Ποχοφ και Δθμοτικι Ξοινότθτα Οιμζνα Χερςονιςου) και οι 

υπόλοιπεσ περιοχζσ χαρακτθρίηονται ωσ πεδινζσ.  
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Υαράλλθλα με αυτιν τθν κατθγοριοποίθςθ, ςφμφωνα με τθν οδθγία 85/148 τθσ ΕΣΞ 

τροποποίθςθ τθσ οδθγίασ 81/645 ΕΣΞ και βάςθ του άρκρου 3 παράγραφοσ 3,4 και 5 τθσ 

οδθγίασ 75/268 ΕΣΞ υπάρχουν 5 περιοχζσ που χαρακτθρίηονται ωσ μειονεκτικζσ γεωργικζσ 

κοινότθτεσ: θ Ψοπικι Ξοινότθτα τθσ Ελιάσ, τθσ Επάνω Βάκειασ, τθσ Ξάτω Βάκειασ, των 

Αïτανίων και του Ξαινοφργιου Χωριοφ. Σ χαρακτθριςμόσ αυτόσ περιγράφει τθν ανάγκθ 

προςταςίασ τθσ γεωργικισ παραγωγισ ςε αυτζσ τισ κοινότθτεσ ζχοντασ ςαν ςτόχο τθν 

ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ τουσ και τθ γενικότερθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ των ευρφτερων 

περιοχϊν. Ωπάρχουν επίςθσ και 12 κοινότθτεσ που χαρακτθρίηονται με βάςθ τθν ίδια 

οδθγία ωσ ορεινζσ (Ψοπικι Ξοινότθτα του Ξαλοφ Χωριοφ, Ξόξαρθσ, Χαραςοφ, Επιςκοπισ, 

Γαλίφασ, Χγουροκεφαλίου, Ξραςίου, Ποχοφ, Αβδοφ, Γωνιϊν Υεδιάδοσ, Ξεράσ και 

Υοταμιϊν). Σι ορεινζσ περιοχζσ ςφμφωνα με τισ παραπάνω οδθγίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ  χαρακτθρίηονται είτε από μεγάλο υψόμετρο είτε από απότομεσ κλίςεισ  που 

δυςχεραίνουν ςε μεγάλο βακμό τθν αξιοποίθςθ τθσ γθσ. Χτθν περίπτωςθ τθσ Ξοινότθτασ 

τθσ Επιςκοπισ ι του Χγουροκεφαλίου θ φπαρξθ του ςυγκεκριμζνου ανάγλυφου εκφράηει 

και μια λειτουργικι απομόνωςθ των οικιςμϊν τουσ όπωσ επιςθμαίνεται και από το υπό 

κατάρτιςθ ΓΥΧ του πρϊθν Ξαποδιςτριακοφ Διμου Επιςκοπισ ςε ςυνεργαςία με το πρϊθν 

Ξαποδιςτριακό  Διμο Αρχανϊν και Ρ.Ξαηαντάκθ. 

 

Σικιςμοί με κεντρικζσ λειτουργίεσ και πάνω από 1000 κατοίκουσ 

 

Χφμφωνα με τθν απογραφι του ΕΟΧΨΑΨ του 2001 ςε ολόκλθρθ τθ χωρικι ενότθτα του 

Διμου Χερςονιςου υπάρχουν 4 οικιςμοί με πλθκυςμό πάνω από 1000 κατοίκουσ: ο 

οικιςμόσ των Ξάτω Γουβϊν, ο οικιςμόσ των Γουρνϊν, ο οικιςμόσ των Παλίων, ο οικιςμόσ 

του Ποχοφ και ο οικιςμόσ του Οιμζνα Χερςονιςου. Χφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ τόςο ο 

οικιςμόσ των Παλίων όςο και τθσ Χερςονιςου είναι 3ου επιπζδου οι οποίεσ ωσ ζδρεσ των 

Υρϊθν Ξαποδιςτριακϊν Διμων Παλίων και Χερςονιςου ζχουν διοικθτικζσ δθμοτικζσ 

υπθρεςίεσ, αςτυνομικό τμιμα, οικονομικζσ υπθρεςίεσ, κοινωνικζσ και ακλθτικζσ υποδομζσ 

κ.α. ενϊ οι Γοφβεσ αναφζρονται ωσ 4ο ενιςχυμζνο. Ωπάρχει αναλυτικι αναφορά των 

υπαρχόντων διοικθτικϊν, οικονομικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν ςε ολόκλθρθ τθ χωρικι 

ενότθτα του Ξαλλικρατικοφ Διμου Χερςονιςου παρακάτω ςτο κείμενο. 

 

Σικιςμοί με κεντρικζσ λειτουργίεσ, κάτω από 1000 και πάνω από 500 κατοίκουσ. 
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Χτθ Δ.Ε. Γουβϊν ο οικιςμόσ Ξοκκίνθ Χάνι που ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΟΧΨΑΨ το 

2001 ζχει πλθκυςμό 848 κατοίκουσ μαηί με τον γειτονικό οικιςμό των Γουρνϊν 

ςυγκεντρϊνουν υπερτοπικζσ λειτουργίεσ ακόμα και περιφερειακισ / διαπεριφερειακισ 

εμβζλειασ ςτουσ ιδιαίτερουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ προςταςίασ και 

ανάδειξθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. (Χχολι εναγϊν και Ψουριςτικϊν Επαγγελμάτων, 

ΕΟ.ΞΕ.Κ.Ε., Ενυδρείο Ξριτθσ, Διεκνζσ Εκκεςιακό Ξζντρο Ξριτθσ, Πουςικά και Ξαλλιτεχνικά 

Χχολεία κλπ). Χφμφωνα με το εγκεκριμζνο ΧΧΣΣΑΥ του πρϊθν Ξαποδιςτριακοφ Διμου 

Γουβϊν (ΦΕΞ 60ΑΑΥ/26-2-2010) θ ανάπτυξθ αυτι κακιςτά ιδιαίτερο πόλο ζλξθσ 

πολλαπλϊν δραςτθριοτιτων τον χϊρο τθσ Υρϊθν Αμερικάνικθσ Βάςθσ των Γουρνϊν 

(Υ.Α.Β.Γ.) εντόσ τθσ οποίασ βρίςκονται οι περιςςότερεσ υπερτοπικζσ λειτουργίεσ, και 

πικανολογείται ότι μπορεί να επθρεάςει τθν ευρφτερθ περιοχι ςαν πόλο ζλξθσ κατοικίασ 

«υψθλισ αξίασ».  

 

Χε ολόκλθρθ τθ Δ.Ε. Γουβϊν ο οικιςμόσ του Ξοκκίνθ Χάνι  μαηί με τισ πλθκυςμιακά 

ιςχυρότερεσ Ξάτω Γοφβεσ (βλ. παραπάνω) χωρίσ να διατθροφν αλλθλεξαρτιςεισ μεταξφ 

τουσ, επθρεάηουν και ζλκουν τουσ κοντινοφσ οικιςμοφσ τουσ εντόσ και εκτόσ τθσ περιοχισ 

τουσ τόςο ωσ αγορά όςο και ωσ τόποσ ςυγκζντρωςθσ φορζων τθσ τουριςτικισ και 

εμπορικισ ανάπτυξθσ. 

 

Χτθ Δ.Ε. Γουβϊν οι προςφερόμενεσ τοπικά υπθρεςίεσ με εξαίρεςθ τον υπερτοπικό πόλο 

πολιτιςτικϊν και πνευματικϊν δραςτθριοτιτων τθσ Υ.Α.Β.Γ. είναι υπθρεςίεσ 

κακθμερινότθτασ. Υαραμζνει ωςτόςο ζντονθ θ αλλθλεξάρτθςθ ολόκλθρθσ τθσ περιοχισ του 

παραλιακοφ άξονα με τθν πόλθ του Θρακλείου που εξυπθρετεί ςχεδόν αποκλειςτικά για 

όλα, τουσ οικιςμοφσ. Θ ςυχνότθτα των κακθμερινϊν μετακινιςεων  μεταξφ αυτϊν των 

οικιςμϊν και τθσ πόλθσ του Θρακλείου είναι μεγάλθ. Τλοι οι παραλιακοί οικιςμοί αυτισ τθσ 

χωρικισ ενότθτασ  και θ αντίςτοιχθ ανάπτυξθ τουσ ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ΧΧΣΣΑΥ 

του Υρϊθν Διμου Γουβϊν είναι «θμιαςτικοφ» χαρακτιρα.  

 

Σ οικιςμόσ του Ξαρτεροφ με πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΟΧΨΑΨ το 2001, 

569 κατοίκων παρουςιάηει πλθκυςμιακι και λειτουργικι αυτονομία ςε αντίκεςθ με τουσ 

άλλουσ οικιςμοφσ τθσ περιοχισ, εκτόσ τουσ αγροτικοφσ τθσ ενδοχϊρασ (βλ.παρακάτω) που 

αποτελοφν ςυνοικιςμοφσ που εξαρτϊνται δορυφορικά από άλλουσ και που εμφανίηονται 

τελικά ωσ πόλοι ζλξθσ «περιαςτικισ» ι παρακεριςτικισ κατοικίασ .  
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Σ οικιςμόσ τθσ Ελιάσ με πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΟΧΨΑΨ το 2001, 632 

κατοίκων εμφανίηεται ωσ πόλοσ ζλξθσ β’ κατοικίασ ενϊ ιεραρχείται ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ 

ωσ οικιςμόσ 5ου επιπζδου ενιςχυμζνοσ . 

 

 Χτθ Δ.Ε. Επιςκοπισ ο οικιςμόσ τθσ Επιςκοπισ ςτθν απογραφι τθσ ΕΟΧΨΑΨ το 2001 

αναφζρεται με πλθκυςμό λίγο κάτω από τουσ 1000 κατοίκουσ (969 κατοίκουσ) και 

ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ είναι 4ου επιπζδου και κακϊσ αποτελοφςε ζδρα του Υρϊθν 

Ξαποδιςτριακοφ Διμου Επιςκοπισ ςυναντάμε ςτθ χωρικι ενότθτα του διοικθτικζσ και 

οικονομικζσ υπθρεςίεσ. Ζχει χαρακτθριςτεί αδιάφοροσ, ςυνεκτικόσ, πλθκυςμιακά ςτάςιμοσ, 

μεγάλοσ, χωρίσ πολεοδομικό ςχζδιο.  Ωςτόςο αποτελείται  από μικρά διατθριςιμα ςφνολα 

τοπικισ λαικισ ανϊνυμθσ αρχιτεκτονικισ, οργανωμζνα ςε ςτενά ςοκάκια και  πλατϊματα, 

μεμονωμζνα κτίςματα και εκκλθςίεσ με ιςτορικό ενδιαφζρον κυρίωσ βυηαντινζσ. 

 

Χτθ Δ.Ε. Χερςονιςου, ο οικιςμόσ τθσ Χερςονιςου είναι ζνασ χαρακτθριςμζνοσ 

παραδοςιακόσ οικιςμόσ (βλ. παρακάτω) με μόνιμο πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι  

τθσ ΕΟΧΨΑΨ τθσ 2001, 947 κατοίκουσ. Θ εναςχόλθςθ των κατοίκων τθσ πζρα από τθν παροχι 

υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τον τουριςμό (εςτιατόρια, καφζ κ.α.) επικεντρϊνονται και 

ςτθν γεωργία,  τθν καλλιζργεια πρϊιμων κθπευτικϊν και λουλουδιϊν. Τςον αφορά τισ 

διοικθτικζσ υπθρεςίεσ που εντάςςονται ςτθν χωρικι ενότθτα του αξιοςθμείωτθ είναι θ 

παρουςία τθσ τοπικισ υπθρεςίασ του Λ.Ξ.Α. με περιοχι εξυπθρζτθςθσ από τθ Ρεάπολθ ζωσ 

τθν περιοχι τθσ Αλικαρναςςοφ που εντάςςεται ςτο Ξαλλικρατικό Διμο Θρακλείου. Σ 

οικιςμόσ τθσ Ανάλθψθσ με πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΟΧΨΑΨ το 2001, 995 

κατοίκων είναι πεδινόσ οικιςμόσ, με ξενοδοχεία και παρακεριςτικζσ κατοικίεσ και 

παλιότερθ ςχζςθ εξάρτθςθσ με το Σροπζδιο Οαςικίου  λόγω τθσ ιςτορικισ  καταγωγισ των 

πρϊτων κατοίκων του οικιςμοφ. 

 

Χτθ Δ.Ε  Παλίων, ο οικιςμόσ τθσ Χταλίδασ  με μόνιμο πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι  

τθσ ΕΟΧΨΑΨ τθσ 2001, 947 κατοίκουσ  αποτελεί τουριςτικό πόλο ζλξθσ και ςυγχρόνωσ 

υποδοχζα παρακεριςτικισ κατοικίασ  παρουςιάηει ωςτόςο ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ  με τον 

ορεινό οικιςμό του Ποχοφ.    

 

Σικιςμοί κάτω από 500 κατοίκουσ 
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Χτθ Δ.Ε. Γουβϊν οι μικροί οικιςμοί τθσ ενδοχϊρασ τθσ  Ξόξαρθσ, του Χαραςοφ και του 

Βόρου απομακρφνονται από  τθν «περιαςτικότθτα» του Υολεοδομικοφ Χυγκροτιματοσ του 

Θρακλείου και διατθροφν αμιγι αγροτικό χαρακτιρα, όπωσ και ο ευρφτεροσ χϊροσ τουσ.  

Ωςτόςο «περιαςτικοί» κα μποροφςαν να περιγραφοφν οι μεγαλφτεροι παραλιακοί οικιςμοί 

αυτισ τθσ χωρικισ ενότθτασ.   

 

Χτθ Δ.Ε Επιςκοπισ οι οικιςμοί: Χγουροκεφάλι, Χταμνοί, Χκόπελα, Χοχλακιζσ, Γαλίφα, Γάλιπε, 

και Ξαινοφργιο Χωριό είναι όλοι χαρακτθριςμζνοι ςφμφωνα με το ΥΥΧΧΑΑ 5ου επιπζδου, 

οριοκετθμζνοι ςε θμιορεινό  ανάγλυφο και άμεςα εξαρτϊμενθ από τθν Επιςκοπι ωσ ζδρα 

του Υρϊθν Ξαποδιςτριακοφ Διμου Επιςκοπισ.  Ψα Αϊτάνια είναι ο μόνοσ οροκετθμζνοσ ςε  

πεδινό ανάγλυφο και ο ίδιοσ άρρθκτα εξαρτϊμενοσ από τθν Επιςκοπι αλλά και το Χκαλάνι 

του όμορου Ξαλλικρατικοφ Διμου   Αρχανϊν Αςτερουςίων.  Από αυτοφσ οι Χταμνοί ζχουν 

μεμονωμζνα δείγματα ενδιαφζρουςασ τοπικισ αρχιτεκτονικισ εντόσ του ςυνεκτικοφ 

τμιματοσ του ενϊ το Ξαινοφργιο Χωριό εξαρτάται τόςο από τθν Γάλιπε  όςο και από τθν 

Υάνω Βάκεια και ζχει χαρακτθριςτεί παραδοςιακόσ οικιςμόσ ςφμφωνα με ςφμφωνα με το 

Υ.Δ. 13/1978, ΦΕΞ 594/Δ/1978. (βλ. παρακάτω).  

 

Χτθ Δ.Ε Παλίων το Ξράςι με πλθκυςμό ςφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΟΧΨΑΨ το 2001, 

323 κατοίκων παρουςιάηει ιςτορικό ενδιαφζρον και αποτελεί πόλο ζλξθσ τθσ ροισ 

τουριςτϊν τθσ παράκτιασ ηϊνθσ ενϊ είναι και μζροσ προςτατευόμενθσ περιοχισ του 

Ευρωπαϊκοφ Δικτφου «NATURA 2000» που απορρζει από τθν Σδθγία92/43ΕΣΞ  (Δίκτθ: 

Σροπζδιο Οαςικίου, Ξακαρό, Χελζνα, Ξράςι, Χελάκανοσ, Χαλαςμζνθ Ξορφι GR4320002 SCI).  

Χτθ Δ.Ε Χερςονιςου ο οικιςμόσ Υιςκοπιανό ζχει ζντονθ τουριςτικι δραςτθριότθτα  και 

είναι ζνασ από τουσ 4 παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ τθσ χωρικισ ενότθτασ του Ξαλλικρατικοφ 

Διμου Χερςονιςου (ςφμφωνα με το Υ.Δ. 13/1978, ΦΕΞ 594/Δ/1978).    

 

Ξαι οι 53 οικιςμοί του Διμου παρατίκενται αναλυτικά ςε ΥΛΡΑΞΑ ςτο Υαράρτθμα.  

 

Ψα βαςικά  χωρικά-οικιςτικά χαρακτθριςτικά του Διμου Χερςονιςου ςυνοψίηονται ςτα 

εξισ: 

  Ανομοιομορφία των χωρικϊν καταςτάςεων μεταξφ παράκτιασ ηϊνθσ και  

ενδοχϊρασ. Θ διαφοροποίθςθ αυτι αφορά τθν ανάπτυξθ των οικιςμϊν θ οποία 

ωςτόςο επθρεάηει  και  επθρεάηεται από τισ παραγωγικζσ δραςτθριότθτεσ που 

αναπτφςςονται ςτθν χωρικι ενότθτα τουσ. Χτθν παράκτια ηϊνθ παρατθρείται μια 
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αςτικι  διάχυςθ  με διάςπαρτθ δόμθςθ και ζλλειψθ ελεφκερων ανοιχτϊν 

κοινόχρθςτων χϊρων. Θ κυρίαρχθ δραςτθριότθτα που αναπτφςςεται είναι θ 

τουριςτικι δραςτθριότθτα. Θ οικιςτικι δομι ςτθν ενδοχϊρα ωςτόςο κακορίηεται 

από το ιεραρχθμζνο δίκτυο των οικιςμϊν, που ιςτορικά αναπτφςςονται ςτθν ίδια 

κζςθ. Ψο δίκτυο των οικιςμϊν τθσ ενδοχϊρασ εντάςςεται και λειτουργεί αρμονικά 

ςτθν ιδιαίτερθ μορφολογία του φυςικοφ χϊρου και διαςυνδζεται με ζνα δίκτυο 

δθμοτικϊν και επαρχιακϊν δρόμων, κατά κανόνα μζχρι ςιμερα προςαρμοςμζνων 

ςτο τοπίο. Θ βαςικι δραςτθριότθτα που αναπτφςςεται ςε αυτι τθ χωρικι ενότθτα 

είναι θ αγροτικι παραγωγι.  

 Χφμφωνα με τθν κατανομι των καλφψεων από τθν ΕΧΩΕ, τθ μεγαλφτερθ ζκταςθ 

καταλαμβάνει θ κατθγορία «Πόνιμεσ Ξαλλιζργειεσ» (Ελαιόφυτα – Αμπελϊνεσ) με 

ποςοςτό 33,5%. Χθμαντικι επίςθσ είναι και θ ζκταςθ των βοςκοτόπων & 

μεταβατικϊν εκτάςεων καμνϊδουσ ι και ποϊδουσ βλάςτθςθσ, που ακροιςτικά 

φτάνει το 41%. Σι περιοχζσ με αραιι ι και κακόλου βλάςτθςθ φτάνουν το 5,7%, 

ενϊ οι ετερογενείσ γεωργικζσ περιοχζσ που ενίοτε ςυμπεριλαμβάνουν και τθν εκτόσ 

ςχεδίου ι αυκαίρετθ δόμθςθ αγγίηουν το 17,6%. Θ αςτικι (οικιςτικι) περιοχι 

καταλαμβάνει το 0,7% τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του διμου αν και δεν ζχουν λθφκεί 

υπόψθ οι αραιοδομθμζνεσ περιοχζσ. Υοςοςτό 0,2% καλφπτεται από λατομικζσ 

περιοχζσ, ΧΩΨΑ και εμπορικζσ – βιομθχανικζσ δραςτθριότθτεσ. Ψα δάςθ επίςθσ 

καλφπτουν το μόλισ 1%, γεγονόσ που αποδεικνφει τθν υποβάκμιςθ του φυςικοφ 

τοπίου. Πια αναλυτικότερθ καταγραφι των καλφψεων γθσ φαίνεται ςτο χάρτθ που 

ακολουκεί και απεικονίηει τισ χριςεισ με βάςθ το πρόγραμμα CORINE 2000 και 

ςυμπλθρωματικά ςτοιχεία τθσ Ψεχνικισ  Ωπθρεςίασ 

 Ριζςεισ για οργάνωςθ  των χριςεων γθσ. Υαρατθροφνται ζντονεσ πιζςεισ μεταξφ 

οικιςτικισ και τουριςτικισ λειτουργίασ Λδιαίτερα ζντονεσ επίςθσ είναι οι πιζςεισ 

ςτον Οιμζνα Χερςονιςου, Χταλίδα και Πάλια, ενϊ πιο ιπιεσ πιζςεισ καταγράφονται 

ςτισ περιοχζσ Ξοκκίνθ Χάνι, Γοφβεσ, Ανάλθψθ και Αβδοφ. 

 

1.1.8.2 Θεςμικό πλαίςιο και κακεςτώσ (εγκεκριμζνα ςχζδια, παραδοςιακοί οικιςμοί) 

 

Σ νζοσ Ξαλλικρατικόσ Διμοσ ζχει εγκεκριμζνα τα παρακάτω πολεοδομικά ςχζδια ΧΧΣΣΑΥ 

Γουβϊν (ΦΕΞ60ΑΑΥ/26-2-2010) Γενικό Υολεοδομικό Χχζδιο (Γ.Υ.Χ.) Παλίων  (ΦΕΞ171Δ/1-3-

2004), Γ.Υ.Χ. Χταλίδασ (ΦΕΞ443Δ/28-5-2002) και Γ.Υ.Χ. του πρϊθν Ξαποδιςτριακοφ Διμου 

Επιςκοπισ ςε ςυνεργαςία με το πρϊθν Ξαποδιςτριακό  Διμο Αρχανϊν και Ρ. Ξαηαντάκθ 
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που εκκρεμεί  θ ζγκριςθ του όπωσ επίςθσ εκκρεμεί και θ ζγκριςθ του Γ.Υ.Χ. Οιμζνα 

Χερςονιςου.  Ωπολείπονται ωςτόςο  οι εδαφικζσ ενότθτεσ τθσ ενδοχϊρασ τθσ Χερςονιςου 

και των Παλίων. Πε δεδομζνα τα παραπάνω με Απόφαςθ του Δθμ. Χυμβουλίου (Αρ. 

Απόφαςθσ 431/2011) ο Διμοσ Χερςονιςου είναι ςτθ φάςθ εκκίνθςθσ διαδικαςίασ 

εκπόνθςθσ ενόσ νζου Γ.Υ.Χ. που κα αφορά το ςφνολο τθσ χωρικισ ενότθτασ του Διμου. Σ 

ολοκλθρωμζνοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ςκοπό ζχει τον εκ νζου κακοριςμό τθσ οικιςτικισ 

διάρκρωςθσ και χωρικισ διάταξθσ των δραςτθριοτιτων με όρουσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.  Θ 

ανάγκθ για ζνα νζο κακολικό χωροταξικό ςχεδιαςμό επιςθμαίνεται και από το υπό 

κατάρτιςθ Φυκμιςτικό Χχζδιο και πρόγραμμα προςταςίασ περιβάλλοντοσ οικιςτικοφ 

ςυγκροτιματοσ Θρακλείου (Φ.Χ.Θ.) ςτο οποίο θ χωρικι ενότθτα του Διμου  αποτελεί μζροσ 

τθσ ηϊνθσ επιρροισ του Υολεοδομικοφ Χυγκροτιματοσ του Θρακλείου.  Χτα πλαίςια τθσ 

Δθμόςιασ Διαβοφλευςθσ τθσ Α’ Φάςθσ του Φ.Χ.Θ. ο Διμοσ Χερςονιςου ζχει εκφράςει 

γραπτϊσ τθν αναπτυξιακι του πρόταςθ  ςε ςχζςθ με τισ κατευκφνςεισ ανάπτυξθσ του 

Υολεοδομικοφ Χυγκροτιματοσ του Θρακλείου και τθσ ηϊνθσ επιρροισ του. Θ πρόταςθ του 

Διμου  κεωρεί ότι οι ρόλοι των Διμων Θρακλείου και Χερςονιςου είναι πρόδθλο ότι κα 

πρζπει να ζχουν ςαφϊσ παραπλθρωματικό χαρακτιρα. Ωςτόςο το οικιςτικό αρχζτυπο του 

Διμου Χερςονιςου πρζπει να ζχει ςαφϊσ αυτοτελι χαρακτιρα λόγω τθσ 

διαφοροποιθμζνθσ οικονομικισ βάςθσ των δφο Διμων και διαμορφϊνεται με ςτακερό 

ςθμείο αναφοράσ τισ εξελίξεισ του πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ Θρακλείου.  Ψο οικιςτικό 

αρχζτυπο κα κακορίςει ςε μεγάλο βακμό και τθν  ανακατανομι των δραςτθριοτιτων με 

κυρίαρχο γνϊμονα να αξιοποιθκοφν τα ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ και να 

εξιςορροπθκεί θ ανομοιομορφία των  χωρικϊν καταςτάςεων μεταξφ παράκτιασ ηϊνθσ και 

ενδοχϊρασ και να αντιμετωπιςτοφν οι  ςυγκροφςεισ χριςεων γθσ όπου αυτζσ υπάρχουν. 

Σλόκλθρθ θ ζκκεςθ-πρόταςθ του Διμου  για το Φ.Χ.Θ. παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα.  

 

Τςον αφορά τουσ οικιςμοφσ οι παρακάτω οικιςμοί  ζχουν εγκεκριμζνεσ πολεοδομικζσ 

μελζτεσ: Γοφρνεσ (ΦΕΞ 840/Δ/5-8-05) ,  Οιμζνασ Χερςονιςου (ΦΕΞ 20Δ/15-1-79), Χταλίδα 

(ΦΕΞ493Δ/25-7-1991). Θ οριοκζτθςθ όλων των οικιςμϊν φαίνεται ςε Υίνακα που 

παρατίκεται ςτο Υαράρτθμα. Εντόσ του Διμου Χερςονιςου υπάρχουν 4 παραδοςιακοί 

οικιςμοί: Ξαινοφργιο Χωριό, Χερςόνθςοσ, Υιςκοπιανό, Ξουτουλουφάρι (Υ.Δ. 13/1978, ΦΕΞ 

594/Δ/1978). 

 

1.1.8.3 Αςτικζσ υποδομζσ και αςτικόσ εξοπλιςμόσ 
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Οόγω  των οικιςτικϊν πιζςεων που υφίςτανται οι μεγαλφτεροι από τουσ οικιςμοφσ του 

Διμου Χερςονιςου θ καταγραφι τθσ κατάςταςθσ των αςτικϊν υποδομϊν  και του αςτικοφ 

εξοπλιςμοφ κακίςταται χριςιμθ προκειμζνου να γίνει εκτίμθςθ  αν οι υπάρχουςεσ 

υποδομζσ  χρειάηεται να εκςυγχρονιςτοφν ι να ανανεωκοφν  για τθν καλφτερθ αςφάλεια 

και εξυπθρζτθςθ του  μόνιμου πλθκυςμοφ και των πολυάρικμων επιςκεπτϊν τουσ κυρίωσ 

τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ των οικιςμϊν αυτϊν. 

 

Υεηοδρόμια 

 

Ψο μεγαλφτερο ποςοςτό επί του ςυνόλου των πεηοδρομίων ςε ολόκλθρθ τθ χωρικι ενότθτα 

του Διμου βρίςκεται κυρίωσ τισ Δ.Ε Χερςονιςου και Παλίων που υπάρχουν και δφο από 

τουσ μεγαλφτερουσ οικιςμοφσ του Διμου. Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ των πεηοδρομίων όπου 

αυτά υπάρχουν, επιβάλει τθν ανακαταςκευι και τθν εκτεταμζνθ βελτίωςθ αρκετϊν 

εξ’αυτϊν.    

 

Σι καιρικζσ ςυνκικεσ, θ ςτάκμευςθ τροχοφόρων πάνω ςτα πεηοδρόμια, θ κυκλοφορία 

οχθμάτων πάνω ςτουσ πεηόδρομουσ, το ριηικό ςφςτθμα των δζνδρων,  θ κακι λειτουργία 

εδάφουσ ζδραςθσ είναι μερικοί από τουσ παράγοντεσ που επιδροφν ςε μεγάλο βακμό ςτισ  

φκορζσ που παρατθροφνται . Επιπλζον προβλθματικό όςον αφορά τθν αςφαλι κίνθςθ των 

πεηϊν  κρίνεται το μικρό πλάτοσ των πεηοδρομίων,  που παρατθρείται ςτισ περιςςότερεσ 

των περιπτϊςεων το οποίο ελαττϊνεται ακόμθ περιςςότερο λόγω τθσ άςτοχθσ 

τοποκζτθςθσ του αςτικοφ εξοπλιςμοφ (δζντρα, δοχεία απορριμάτων κ.α.), άλλων μόνιμων 

καταςκευϊν όπωσ περιπτζρων, του εξοπλιςμοφ των καταςτθμάτων κυρίωσ υγειονομικοφ 

ενδιαφζροντοσ, τθσ τοποκζτθςθσ εμπορευμάτων και τζλοσ τθσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων.   

Οόγω όλων των παραπάνω ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν εξαςφαλίηεται το 

απαραίτθτο ελάχιςτο ελεφκερο πλάτοσ όδευςθσ του 1,5 μζτρου.  Χθμαντικό πρόβλθμα είναι 

οι διαφορετικζσ ςτάκμεσ των πεηοδρομίων λόγω λανκαςμζνων κλίςεων και επικλίςεων των 

οδϊν.  Άξια αναφοράσ κρίνεται και θ απουςία ραμπϊν για ΑμεΑ ςτισ περιςςότερεσ 

διαςταυρϊςεισ όπου πραγματοποιείται θ διζλευςθ πεηϊν 

 

Επικίνδυνεσ επίςθσ για τθν αςφαλι κυκλοφορία  των πεηϊν  είναι οι αυκαίρετεσ 

καταςκευζσ ραμπϊν  πάνω ςτο οδόςτρωμα ι ςτα πεηοδρόμια που υπάρχουν για τθν 

πρόςβαςθ ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ. Σι αυκαίρετεσ αυτζσ καταςκευζσ επί του 

οδοςτρϊματοσ εξάλλου (ςιδθροκαταςκευζσ, καταςκεφεσ από μπετόν κλπ), καταλαμβάνουν 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 128 από 457 

το ρείκρο των οδϊν διακόπτοντασ εκτόσ άλλων και τθ ροι των ομβρίων και διοχετεφοντασ 

τα όμβρια μζςα ςτο οδόςτρωμα. Υολλζσ φορζσ, αυτζσ οι καταςκευζσ είναι τόςο μεγάλεσ 

που μπορεί να προκαλοφν και πρόβλθμα ςτθν αςφαλι κυκλοφορία των υπόλοιπων 

οχθμάτων.  

 

Χϊροι Χτάκμευςθσ 

 

Θ υψθλι ςυγκζντρωςθ κυκλοφοριακοφ φόρτου ςε ςυνδυαςμό με τθ νόμιμθ ι παράνομθ 

ςτάκμευςθ ςτουσ κφριουσ οδικοφσ άξονεσ των μεγαλυτζρων οικιςμϊν του Διμου 

δθμιουργοφν ςυνκικεσ κορεςμοφ ςτο δίκτυο αιχμισ με ςθμαντικι αφξθςθ των 

κακυςτεριςεων.  

 

Ψα ςθμαντικότερα προβλιματα ςτάκμευςθσ εντοπίηονται : 

 ςτθν Κζςθ ¨Χατηι¨, οικιςμόσ Ξοκκίνθ Χάνι,  Δ.Ε. Γουβϊν,  

 ςτθν οδό Ελ. Βενιηζλου, οικιςμόσ  Οιμ.  Χερςονιςου, Δ. Ε.Χερςονιςου, 

 ςτθν παραλιακι οδό  Ρ. Γραμματικάκθ-Εμμ. Ψςαγκαράκθ, οικιςμόσ Παλίων για τθν 

Δ. Ε. Παλίων,  

 και ςτθν οδό Ελ Βενιηζλου ςυγκεκριμζνα από το ςχολικό κτίριο (1ο και 2ο και 1ο 

Υειραματικό Γυμνάςιο Παλίων)  ζωσ τθν ζξοδο του οικιςμοφ Παλίων, Δ.Ε. Παλίων. 

 

Χτο Διμο Χερςονιςου καταγράφεται ζνασ μόνο δθμοτικόσ οργανωμζνοσ χϊροσ 

ςτάκμευςθσ, ςτο Οιμ. Χερςονιςου ςτθν Δ. Ε. Χερςονιςου (πλατεία Υετράκθ με 80 κζςεισ 

ςτάκμευςθσ). Χθμειϊνεται ότι δεν εφαρμόηεται από τον Διμο ςφςτθμα ελεγχόμενθσ 

ςτάκμευςθσ.  

 

Οόγω των μεγάλων πλθκυςμιακϊν πυκνοτιτων, των εμπορικϊν χριςεων που 

αναπτφςςονται κατά μικοσ του οδικοφ δικτφου , αναγκαία  κρίνεται  θ εφρεςθ χϊρων  

ςτάκμευςθσ εκτόσ οδοφ, οι οποίεσ παράλλθλα με τθν αυςτθρι αςτυνόμευςθ, κα 

ανακουφίςουν το Διμο από το παράνομο παρκάριςμα. 

 

Υαιδικζσ Χαρζσ 

 

Χτο Διμο ςυνολικά  υπάρχουν 17 Δθμοτικζσ Υαιδικζσ Χαρζσ που λειτουργοφν ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ Ω.Α. 28492/2009 (ΦΕΞ 931/Β/18.05.2009) όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν 
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Ω.Α. οικ. 48165/09, (ΦΕΞ 1690/Β/17.8.09) περί των προχποκζςεων και των τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν για τθν καταςκευι και λειτουργία των παιδικϊν χαρϊν των Διμων και 

Ξοινοτιτων αλλά και τον τρόπο ςυντιρθςθσ τουσ. Αναλυτικότερα ςτθ Δ.Ε. Γουβϊν 

λειτουργοφν 4 Δθμοτικζσ Υαιδικζσ Χαρζσ, ςτθ  Δ.Ε. Επιςκοπισ λειτουργοφν 3 Δθμοτικζσ 

Υαιδικζσ Χαρζσ, ςτθ Δ.Ε. Χερςονιςου λειτουργοφν 7 Δθμοτικζσ Υαιδικζσ Χαρζσ και ςτθ  Δ.Ε. 

Παλίων λειτουργοφν 3 Δθμοτικζσ Υαιδικζσ Χαρζσ (οικιςμόσ Παλίων, Χταλίδασ και Ξραςίου). 

Ενϊ ςτο ςφνολο τουσ θ λειτουργία τουσ γίνεται ςφμφωνα με τισ παραπάνω νομοκετικζσ 

διατάξεισ  ωςτόςο ςε πολλζσ από αυτζσ δεν υπάρχει επαρκισ φωτιςμόσ (12 από τισ 17 

Δθμοτικζσ Υαιδικζσ Χαρζσ) ενϊ ςτο ςφνολο τουσ δεν προβλζπονται και οι κατάλλθλεσ 

υποδομζσ για ΑμεΑ (πρόςβαςθ και φπαρξθ κατάλλθλων κακιςτικϊν).  Χαρακτθριςτικά 

αναφζρεται ότι μόνο ςε 6 από τισ Υαιδικζσ Χαρζσ υπάρχει πρόβλεψθ για πρόςβαςθ ςτον 

χϊρο τουσ ατόμων μειωμζνθσ κινθτικότθτασ.  Θ καταγραφι τθσ ανάγκθσ ςυντιρθςθσ του 

εξοπλιςμοφ εξάλλου  κακίςταται αναγκαία για τθ αςφάλεια των εκάςτοτε χρθςτϊν των 

χϊρων αυτϊν. Ζτςι από τθν αποτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ,  άμεςθ ανάγκθ για ςυντιρθςθ του 

εξοπλιςμοφ καταγράφεται ςτθν Υαιδικι Χαρά του οικιςμοφ του Ξαλοφ Χωριοφ, Δ.Ε. Γουβϊν, 

ςε αυτιν του οικιςμοφ του Ξαινοφργιου Χωριοφ, Δ.Ε. Επιςκοπισ, ςτθν  Υαιδικι Χαρά ςτον 

Σικιςμό τθσ Χταλίδασ, Δ.Ε. Παλίων, και τζλοσ  ςτισ Υαιδικζσ Χαρζσ ςτθν Σδό Ελευκερίασ,  

ςτθν Σδό Δθμοκρατίασ ςτο Οιμ. Χερςονιςου, και ςτουσ οικιςμοφσ Αβδοφ, Γωνιϊν και 

Χερςονιςου, Δ.Ε. Χερςονιςου.   

 

Χιμανςθ  

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου διακζτει τθ βαςικι πλθροφοριακι ςιμανςθ ςε ικανοποιθτικό βακμό. 

Χτα πλαίςια του νζου Ξαλλικρατικοφ Διμου Χερςονιςου εκπονείται μελζτθ για τθν 

εφαρμογι ενόσ ςυνολικοφ ςυςτιματοσ πλθροφοριακισ ςιμανςθσ που κα δθμιουργιςει τισ 

προχποκζςεισ βελτίωςθσ τθσ λειτουργίασ του κυκλοφοριακοφ ςυςτιματοσ. Βζβαια 

απαραίτθτθ κρίνεται είναι θ αποξιλωςθ των διαφθμιςτικϊν πινακίδων οι οποίεσ είναι 

παράνομα αναρτθμζνεσ,  κατά παράβαςθ του άρκρου 11 παρ. 1 του Ξ.Σ.Ξ.   

 

Θ κατακόρυφθ ςιμανςθ ςτο Διμο κρίνεται ικανοποιθτικι ενϊ θ διαγράμμιςθ είναι ελλιπισ 

και ςτθν ουςία περιορίηεται ςε διαβάςεισ πεηϊν γφρω από τα ςχολικά ςυγκροτιματα και ςε 

οριςμζνεσ διαςταυρϊςεισ.Επιςθμαίνεται ότι θ κυκλοφοριακι ςιμανςθ οριηόντια και 

κατακόρυφθ που υπάρχει ςτισ περιοχζσ του Διμου Χερςονιςου δεν ζχει ςτθριχκεί ςε 

κυκλοφοριακι μελζτθ ςιμανςθσ και για τον λόγο αυτό απαιτείται επαναςχεδιαςμόσ και 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8165
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επαναξιολόγθςθ τθσ κατακόρυφθσ & οριηόντιασ ςιμανςθσ, με βάςθ τα κυκλοφοριακά 

φορτία, το εφροσ του οδοςτρϊματοσ και τθ ςυχνότθτα ατυχθμάτων. 

 

Σι φωτεινοί ςθματοδότεσ οι οποίοι ρυκμίηουν τθν κυκλοφορία οχθμάτων και πεηϊν και 

βρίςκονται μζςα ςτα όρια του Διμου Χερςονιςου, δε λειτουργοφν ςυντονιςμζνα και δεν 

υπάρχει ςφςτθμα ςυνεχοφσ ελζγχου τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ τουσ και καταγραφισ ςε 

πραγματικό χρόνο των διαφόρων προβλθμάτων και των βλαβϊν που δθμιουργοφνται για 

άμεςθ αποκατάςταςθ.  

 

Σνοματοκεςία – Σδοαρίκμθςθ 

 

Τςον αφορά το κζμα τθσ ονομαςίασ υπάρχει αρχείο αποφάςεων ονοματοκεςίασ, βάςει των 

οποίων ζχουν τοποκετθκεί ςχετικζσ πινακίδεσ ςτισ οικιςμοφσ Ξάτω. Γοφβεσ, Γοφρνεσ, 

Ξοκκίνθ Χάνι, Ανϊπολθ, τθσ Δ.Ε. Γουβϊν, ςτουσ οικιςμοφσ  Ανάλθψθσ, Αγριανϊν, 

Χερςονιςου, Οιμ. Χερςονιςου, Υιςκοπιανό, Ξουτουλουφάρι τθσ Δ.Ε. Χερςονιςου και ςτουσ 

οικιςμοφσ Πθλιϊν και Χταλίδασ του Δ.Ε. Παλιϊν. Χε πολλοφσ από τουσ προαναφερκζντεσ 

οικιςμοφσ είτε δεν ζχει γίνει αρίκμθςθ των οδϊν είτε κάποιεσ από τισ ςχετικζσ πινακίδεσ 

δεν ζχουν ακόμθ τοποκετθκεί. Υζραν τοφτου, το πρόβλθμα τθσ παντελοφσ ζλλειψθσ 

ονομαςίασ οδϊν και αρίκμθςθσ αυτϊν εντοπίηεται κυρίωσ ςτουσ οικιςμοφσ τθσ ενδοχϊρασ 

του Διμου.  

 

Θ ονοματοκεςία και θ αρίκμθςθ των οδϊν των οικιςμϊν του Διμου Χερςονιςου αποτελεί 

επιτακτικι ανάγκθ για τθν πρόοδο και τθν ανάπτυξθ τουσ.  

 

Χυγκοινωνιακι εξυπθρζτθςθ  

 

Σι οδικοί άξονεσ που εξυπθρετοφν  το Διμο Χερςονιςου είναι οι εξισ :  

α) Εκνικό οδικό Δίκτυο το οποίο αφορά Ψμιματα του Βόρειου Σδικοφ Άξονα Ξριτθσ (ΒΣΑΞ) 

και τθσ Υαλαιάσ Εκνικισ Σδοφ Θρακλείου – Αγίου Ρικολάου (Υ.Ε.Σ) και το οποίο 

κατατάςςεται ςε :  

 Δευτερεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο, όπωσ: Γοφρνεσ-Χερςόνθςοσ-Πάλια ΡΕΣ "90", 

ΥΕΣ "90" εντόσ των ορίων του Διμου (εκτόσ των τμθμάτων εντόσ των ορίων 

οικιςμϊν). 
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 Τριτεφον Εκνικό Οδικό Δίκτυο, όπωσ: ΥΕΣ "90" (τμιματα εντόσ ορίων οικιςμϊν του 

Διμου),ΕΣ "92" "Διακλάδωςθ προσ Ξαςτζλλι επί τθσ ΥΕΣ 90- Αεροδρόμιο 

Ξαςτελίου" εντόσ ορίων του Διμου. 

 

β) Επαρχιακοί  Δρόμοι οι οποίοι κατατάςςονται ςε :  

 

β-1) Ρρωτεφον Επαρχιακό Οδικό δίκτυο, όπωσ: 

1. Ε.Δ. 48 "Ξαρτερόσ – Χταμνοί – Επιςκοπι – Χγουροκεφάλι - Πονι Αγκαράκου ". 

2. Ε.Δ. 51 "Ξαλό Χωριό -Ξόξαρθ-Γαλφφα ". 

3. Ε.Δ. 52 "Ξόξαρθ-Γοφβεσ ". 

4. Ε.Δ. 53 α) "Υοταμιζσ -Αβδοφ -Γωνιζσ-Ξράςι-Ξερά Αυχζνασ Αμπζλου προσ Ψηερμιάδεσ" 

β)"Πάλια -Ξράςι". 

5. Ε.Δ. 54 "Χταλίδα -Ποχόσ-Γωνιζσ ". 

 

β-2)  Δευτερεφον Επαρχιακό Οδικό δίκτυο, όπωσ : 

1. Ε.Δ. 50 "Ξάτω Βάκεια-Γαλφφα-Χμάρι από Επ.Σδό 48 και δια Γάλυπε ζωσ Επ.Σδό 44". 

  Σι χαρακτθριςμζνοι Δθμοτικοί /Ξοινοτικοί  δρόμοι, είναι ςτο ςφνολο 

τουσ 30. Ξαι είναι  οι εξισ: 

1. Σικιςμόσ Χερςονιςου- οικιςμόσ Ανάλθψθσ. 

2. Σικιςμόσ Οιμ.Χερςονιςου- οικιςμόσ Ανάλθψθσ. 

3. Επαρχιακι Σδόσ Θρακλείου Οαςικίου- οικιςμόσ Χερςονιςου. 

4. Επαρχιακι Σδόσ Θρακλείου Οαςικίου- οικιςμόσ Αγριανϊν. 

5. Σικιςμόσ Αγριανϊν- ΥΕΣ Θρακλείου Αγ.Ρικολάου. 

6. Σικιςμόσ Χερςονιςου-ςχζδιο Υόλθσ Οιμ.Χερςονιςου. 

7. Χχζδιο Υόλθσ Οιμ.Χερςονιςου- οικιςμόσ Υιςκοπιανό δια τθσ κοινοτικισ οδοφ 

Υιςκοπιανό-Ξουτουλουφάρι. 

8. Σικιςμόσ Ξουτουλουφάρι- ςχζδιο Υόλθσ Οιμ.Χερςονιςου. 

9. Σικιςμόσ Ξουτουλουφάρι- ΥΕΣ Θρακλείου Αγ.Ρικολάου. 

10. Σικιςμόσ Χερςονιςου - οικιςμόσ Υιςκοπιανοφ – οικιςμόσ Ξουτουλουφαρίου. 

11. Σικιςμόσ Χαραντάρι-ΥΕΣ Θρακλείου Αγ.Ρικολάου. 

12. Σικιςμόσ Χερςονιςου-οικιςμόσ Αγριανϊν. 

13. Χχζδιο Υόλθσ Οιμ.Χερςονιςου- οικιςμόσ Υιςκοπιανό. 

14. Σικιςμόσ Ανάλθψθσ- οικιςμόσ Αποςελζμθ. 

15. Σικιςμόσ Ανάλθψθσ- ΥΕΣ Θρακλείου Αγ.Ρικολάου. 
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16. Σικιςμόσ Πεταμόρφωςθσ Παλίων- ΥΕΣ Θρακλείου Αγ.Ρικολάου. 

17. Σικιςμόσ Χταλίδασ-Αγ.Δθμιτριοσ Αγ.Υελαγία. 

18. Σικιςμόσ Ανϊπολθσ- οικιςμόσ Ξοκκίνθ Χάνι. 

19. Σικιςμόσ Βοριτςίου- οικιςμόσ Χαραςοφ. 

20. Σικιςμόσ Γουβϊν-οικιςμόσ Ξάτω Γουβϊν. 

21. Σικιςμόσ Γουβϊν-ΥΕΣ Θρακλείου Αγ.Ρικολάου. 

22. Σικιςμόσ Ελιάσ-αρ.48 Επ.Σδό. 

23. Σικιςμόσ Επιςκοπισ-οικιςμόσ Γαλφφασ. 

24. Σικιςμόσ Επιςκοπισ-οικιςμόσ Χκόπελα. 

25. Σικιςμόσ Εςταυρωμζνου-οικιςμόσ Ελιάσ. 

26. Σικιςμόσ Ξάτω Βάκειασ-οικιςμόσ Ξοκκίνθ Χάνι. 

27. Σικιςμόσ Χκοτεινοφ-αρ.52 Επ.Σδό. 

28. Σικιςμόσ Χκοτεινοφ-οικιςμόσ Βοριτςίου. 

29. Σικιςμόσ Χταμνοί-αρ.50 Επ.Σδόσ. 

30. Σικιςμόσ Γάλυπε-οικιςμόσ Γουρνϊν. 

 

γ) Σδικό δίκτυο που αποτελείται από τισ υπόλοιπεσ (μθ χαρακτθριςμζνεσ) ςυνδετιριεσ 

οδοφσ μεταξφ των οικιςμϊν 

 

δ)Ψο αγροτικό δίκτυο και οι τοπικζσ οδοί εντόσ των ορίων των οικιςμϊν. 

 

Πε εξαίρεςθ το τμιμα του ΒΣΑΞ, που διαςχίηει το Διμο και που ςε μεγάλο μικοσ του είναι 

κλειςτόσ αυτοκινθτόδρομοσ, τα χαρακτθριςτικά του υπολοίπου δικτφου είναι 

προβλθματικά, τόςο ςε όςο αφορά τισ χαράξεισ όςο και ςε ότι αφορά ςτα γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά και τθν ςιμανςθσ τουσ. Ψα χαρακτθριςτικά αυτά αποδεικνφονται 

εξαιρετικά ανεπαρκι τθν κερινι περίοδο με το μεγάλο φόρτο κίνθςθσ που παραλαμβάνουν. 

Ειδικά θ Υαλαιά Εκνικι  οδόσ (ΥΕΣ) που διαςχίηει όλουσ τουσ τουριςτικοφσ παραλιακοφσ 

οικιςμοφσ ςυνιςτά ταυτόχρονα και τον κφριο εμπορικό δρόμο τθσ. 

 

Θ κατάςταςθ του Επαρχιακοφ και δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου ζχει βελτιωκεί ςθμαντικά τα 

τελευταία χρόνια, όμωσ εξακολουκεί να μθν είναι ικανοποιθτικι (ειδικά ςε ότι αφορά ςτα 

γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των δρόμων). Αυτό δθμιουργεί προβλιματα τόςο ςτθν 

εςωτερικι ςυγκοινωνιακι εξυπθρζτθςθ όςο και ςτθν ανάπτυξθ των επί μζρουσ περιοχϊν 

γεωγραφικϊν ενοτιτων του διμου, ιδιαίτερα τθσ ενδοχϊρασ.  
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Επειδι όμωσ ςχεδόν ςτο ςφνολο του το εκνικό και επαρχιακό δίκτυο παραλαμβάνει και 

φόρτουσ που δεν προζρχονται από τον διμο, οι ανάγκεσ αναδιοργάνωςθσ του εξαρτϊνται 

κφρια από τισ ανάγκεσ εκςυγχρονιςμοφ και επζκταςθσ του ςυνολικοφ οδικοφ δικτφου του 

νομοφ και του ΒΣΑΞ.  

 

Ψο αγροτικό και δθμοτικό οδικό δίκτυο του Διμου ςε ότι αφορά ςτισ ανάγκεσ των κατοίκων 

του, παρά τα ατελι ςχετικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά του, ςιμερα κρίνεται ςυγκριτικά 

ικανοποιθτικό ωσ προσ τθν πυκνότθτα αλλά και τθν προςπελαςιμότθτα του τόςο εςωτερικά 

του διμου όςο και οι ςυνδζςεισ προσ το Θράκλειο. Ενδεικτικά, το οδικό δίκτυο εντόσ των 

ςχεδίων πόλεων και εντόσ των ορίων των οικιςμϊν του Διμου είναι αςφαλτοςτρωμζνο – 

τςιμεντοςτρωμζνο – κυβολικοςτρωμζνο - επιςτρωμζνο με πλάκεσ ι πζτρεσ ςε ποςοςτό 

άνω του 90%. Επιπρόςκετα το αγροτικό οδικό δίκτυο είναι αςφαλτοςτρωμζνο - 

τςιμεντοςτρωμζνο ςε ποςοςτό 30-35% ενϊ επιςθμαίνεται ότι το χωμάτινο αγροτικό οδικό  

δίκτυο ςυντθρείται ετθςίωσ ϊςτε να εξυπθρετείται το μζγιςτο δυνατό ποςοςτό του 

πλθκυςμοφ του Διμου. 

 

Θ καταςκευι διπλοφ κλάδου του Βόρειου Οδικοφ Άξονα Κριτθσ (ΒΟΑΚ) από τον Καρτερό 

ζωσ τον κόμβο Γουρνϊν ςυνζβαλε ςτθν βελτίωςθ των ποιοτικϊν και γεωμετρικϊν 

χαρακτθριςτικϊν του τμιματοσ αυτοφ αλλά δεν λφκθκε το πρόβλθμα τθσ λειτουργίασ 

«τοφνελ» του ΒΣΑΞ ςτθν περιοχι εξαιτίασ τθσ μθ καταςκευισ ανιςόπεδων κόμβων ςτισ 

αναπτυςςόμενεσ οικιςτικά περιοχζσ. 

 

Θ καταςκευι του δρόμου Καρτερόσ- Επιςκοπι κα ςυμβάλλει : α) ςτθν καλφτερθ 

επικοινωνία τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ ενδοχϊρασ με το παραλιακό μζτωπο του διμου 

και με το Θράκλειο και β) ςτθν προοπτικι ανάπτυξθσ του νζου αεροδρομίου ςτο Ξαςτζλι 

Υεδιάδοσ αφοφ κα είναι θ βαςικι οδόσ ςφνδεςθσ του με τθν πόλθ του Θρακλείου και 

ταυτόχρονα κα ανατρζψει ςθμαντικά τα κυκλοφοριακά δεδομζνα τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 

αλλά και των λειτουργιϊν του ευρφτερου χϊρου. 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου, γειτνιάηει με το Υολεοδομικό Χυγκρότθμα του Θρακλείου, κζντρο 

παροχισ εμπορικϊν, οικονομικϊν και λοιπϊν διοικθτικϊν υπθρεςιϊν. Θ ζδρα και οι 

κυριότεροι οικιςμοί του Διμου απζχουν αντιςτοίχωσ χρονοαποςτάςεισ μεταξφ 15' και 40' 

τθσ ϊρασ.  
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Σι χρονοαποςτάςεισ μεταξφ των οικιςμϊν που αποτελοφςαν-ζδρεσ  των Ξαποδιςτριακϊν 

Διμων  μεταξφ τουσ κακϊσ και με τθν ζδρα του Ξαλλικρατικοφ Διμου Χερςονιςου 

φαίνονται ςτον παρακάτω Υίνακα. 

 

Υίνακασ 26 Χρονοαποςτάςεισ εδρϊν Δθμοτικϊν Ενοτιτων Διμου Χερςονιςου  
  

Γοφρνεσ 
Λιμζνασ 

Ωερςονιςου 
Μάλια Επιςκοπι 

Γοφρνεσ - 
34 χλμ 

(38 λεπτά) 

42,7 χλμ 

(47 λεπτά) 

25,8 χλμ 

35 λεπτά) 

Λιμζνασ Ωερςονιςου 
34 χλμ (38 

λεπτά) 
- 

7,7 χλμ (10 

λεπτά) 

22,3 χλμ 

(29 λεπτά) 

Μάλια 
42,7 χλμ 

(47 λεπτά) 

7,7 χλμ 

(10 λεπτά) 
- 

30,9 χλμ 

 (40 λεπτά) 

Επιςκοπι 
25,8 χλμ 

(35 λεπτά) 

22,3 χλμ 

(29 λεπτά) 

30,9 χλμ 

 (40 λεπτά) 
- 

Υθγι: TeleAtlas 2011 

 

Θ οδικι πρόςβαςθ ςε ολόκλθρθ τθ χωρικι ενότθτα του Διμου  από τα μεγάλα αςτικά 

κζντρα ολόκλθρθσ τθσ Ξριτθσ και από τισ πφλεσ ειςόδου του νθςιοφ (ΒΣΑΞ – λιμάνι και 

αεροδρόμιο Θρακλείου) είναι εφκολθ. Σι παραλιακοί οικιςμοί του Διμου Χερςονιςου 

ςυνδζονται  με το Υολεοδομικό Χυγκρότθμα του Θρακλείου, με  τακτικά δρομολόγια των 

υπεραςτικϊν λεωφορείων του ΞΨΕΟ Θρακλείου – Οαςικίου Α.Ε. και το επίπεδο τθσ 

προςφερόμενθσ εξυπθρζτθςθσ είναι γενικά επαρκζσ. Σι αναχωριςεισ των λεωφορείων 

γίνονται από το Οιμάνι Θρακλείου κακθμερινά από τισ 06:30 π.μ. ζωσ και 23:00μ.μ και 

περιλαμβάνουν τθν γραμμι ¨Χτακμόσ Οιμζνοσ – Πάλια –Άγιοσ Ρικόλαοσ – Λεράπετρα – 

Χθτεία¨. Πικρότερθσ ςυχνότθτασ είναι τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιοφνται από τα 

υπεραςτικά λεωφορεία του Θρακλείου – Οαςικίου Α.Ε.,  ςτουσ οικιςμοφσ τθσ ενδοχϊρασ  

του Διμου. Επιπλζον, ςυχνά καταγράφονται παράπονα ςτενότθτασ των οδϊν που 

διζρχονται μζςω των οικιςμϊν τθσ ενδοχϊρασ δυςκολεφοντασ ζτςι τθν πρόςβαςθ των 

λεωφορείων ςτουσ οικιςμοφσ. 

 

Τςον αφορά τθν δθμοτικι ςυγκοινωνία εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου, αυτι 

περιορίηεται προςωρινά ςτουσ οικιςμοφσ τθσ Δ.Ε. Χερςονιςου, μζςω ςυγκεκριμζνων 

δρομολόγιων του δθμοτικοφ λεωφορείου. Ψο ςθμαντικότερο πρόβλθμα ςε ότι αφορά τθ 

δθμοτικι ςυγκοινωνία, ςχετίηεται με τθν ζλλειψθ ςυγκοινωνιακισ ςφνδεςθσ μεταξφ των 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 135 από 457 

Δθμοτικϊν και Ψοπικϊν Ενοτιτων του Διμου Χερςονιςου και εν γζνει τθν μεταφορά των 

πολιτϊν από και προσ αυτζσ. 

 

 Ωπάρχει επίςθσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτον Διμο με ιδιωτικά ΨΑΛ τα οποία παρζχουν 

ολοκλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ μεταφοράσ επιβατϊν όλο το 24ωρο. 

 

 Σ Διμοσ Χερςονιςου δε διακζτει λιμάνι και αεροδρόμιο εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του. 

Ωςτόςο, για τισ καλάςςιεσ  και τισ εναζριεσ μεταφορζσ ο Διμοσ εξυπθρετείται  από το  

λιμάνι  και το Αεροδρομίου Θρακλείου και λόγω τθσ χρονοαπόςταςθσ  για το ςφνολο των 

οικιςμϊν του Διμου από το Θράκλειο προκφπτει ςχεδόν μθδενικόσ βακμόσ απομόνωςθσ 

για τθν παραλιακι οικιςτικι ηϊνθ και πολφ μικρόσ για τουσ οικιςμοφσ τθσ ενδοχϊρασ. 

 Ψο Οιμάνι Θρακλείου χαρακτθρίηεται ωσ λιμάνι (επιβατικά και εμπορικά) διεκνοφσ 

εμβζλειασ και αποτελεί τθν κφρια πφλθ ειςόδου ςτο νθςί από τθ κάλαςςα. 

 Ψο Οιμζνα Χερςονιςου, για τα επαγγελματικά αλιευτικά ςκάφθ ανοικτισ κάλαςςασ 

ο οποίοσ περιλαμβάνει  λιμενοβραχίονα   ςυνολικοφ  μικουσ  200 μζτρων και  

προβλιτα επιφάνειασ  1150 τ.μ. περίπου με γλίςτρα κακζλκυςθσ /ανζλκυςθσ 

ςκαφϊν. Θ χωρθτικότθτα λιμζνα (Κζςεισ παραβολισ/πρόςδεςθσ και τφποι πλοίων 

που εξυπθρετοφνται)   εκτιμάται γφρω ςτα  60-70 ςκάφθ  μικροφ μεγζκουσ.  

 Ψο Διεκνζσ Αεροδρόμιο του Θρακλείου, ¨Ρ. Ξαηαντάκθσ¨ που χρθςιμοποιείται για 

προγραμματιςμζνεσ πτιςεισ των Σλυμπιακϊν Αερογραμμϊν και τθσ Aegean airlines, 

αλλά και για πτιςεισ από το εξωτερικό, κυρίωσ εταιρειϊν charter.  

 

Θ λειτουργία του νζου αεροδρομίου του Ξαςτελίου κακιςτά τον Διμο Χερςονιςου 

ςθμαντικό κόμβο προςπζλαςθσ και ανάπτυξθσ κατά μικοσ του άξονα Βόρεια τθσ Ξριτθσ, 

αφοφ ουςιαςτικά κα περικλείεται από τισ οδοφσ προςπζλαςθσ προσ αυτά, με τθν 

λειτουργικι βελτίωςθ και του άξονα Χερςονιςου – Ξαςτελίου.  

 

Ευρυηωνικότθτα – Δθμοτικι διαδικτυακι πφλθ 

 

Πε κφριο ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν του Διμου για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 

και ενθμζρωςθ των πολιτϊν, ο Διμοσ Χερςονιςου με τθν αρωγι του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ «Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ», υλοποίθςε ζργα Τεχνολογιϊν 

Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ). 
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Χτα πλαίςια μιασ γενικότερθσ ςτρατθγικισ για τθ δθμιουργία ευρυηωνικϊν υποδομϊν και 

τθν χριςθ ευρυηωνικϊν δικτφων κατά το πρόγραμμα «Επίδειξθ Ευρυηωνικϊν Υπθρεςιϊν 

ςτο Διμο Ωερςονιςου» ζγιναν ενθμερωτικζσ εκδθλϊςεισ και δεδομζνου ότι βαςικι ομάδα 

ςτόχοσ τθσ επίδειξθσ-επιμόρφωςθσ ιταν οι νζοι τθσ περιοχισ μασ ζγιναν ενθμερϊςεισ-

εκπαιδεφςεισ ςτουσ μακθτζσ Δθμοτικϊν Χχολείων, Γυμνάςιου και Ουκείου.  

 

Πε τθν υλοποίθςθ του ζργου «Ανάπτυξθ  ευρυηωνικοφ δικτφου τοπικισ πρόςβαςθσ ςτο 

Διμου Ωερςονιςου» ζγινε θ διαςφνδεςθ κτθρίων δθμοςίου ενδιαφζροντοσ, με ςκοπό τθν 

επζκταςθ και επιχειρθςιακι λειτουργία των βαςικϊν δικτυακϊν υπθρεςιϊν και των 

υπθρεςιϊν προςτικζμενθσ αξίασ του Δθμοςίου Δικτφου Δεδομζνων «ΣΥΗΕΥΞΛΣ» ςτουσ 

χριςτεσ των παραπάνω κτθρίων. Επιτεφχκθκε θ υλοποίθςθ ενόσ επεκτάςιμου ςε επίπεδο 

Διμου  ευρυηωνικοφ δικτφου πρόςβαςθσ, με χριςθ κυρίωσ αςυρματικϊν ηεφξεων.  

 

Διαςυνδζκθκαν αςφρματα 17 Δθμοτικά κτιρια ςτα οποία λειτουργοφν υπθρεςίεσ, νομικά 

πρόςωπα του Διμου και δθμοτικζσ επιχειριςεισ. Ζτςι δθμιουργικθκε ζνα ενιαίο δίκτυο Θ/Ω 

μζςα από το οποίο λειτουργοφν κοινζσ θλεκτρονικζσ εφαρμογζσ, γίνεται ανταλλαγι 

αρχείων, κάνοντασ ζτςι πιο αποτελεςματικζσ και πιο λειτουργικζσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου.  

Υαρζχεται internet από το δίκτυο ΧΩΗΕΩΛΧ και λειτουργεί ip τθλεφωνία ςε όλουσ τουσ 

διαςυνδεδεμζνουσ χϊρουσ.  

 

Ακόμα, παρζχεται δωρεάν internet ςτουσ πολίτεσ και επιςκζπτεσ του Διμου εντόσ και 

περιφερειακά των Δθμοτικϊν κτθρίων, κακϊσ επίςθσ και ςε ςθμεία αςφρματθσ πρόςβαςθσ 

ςε χϊρουσ που εντάχκθκαν ςε προγράμματα «Ρροϊκθςθσ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν  και 

εφαρμογϊν». 

 

Χτα «Τοπικά κζντρα πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο», ζργα ενταγμζνα ςτο ΥΕΥ Ξριτθσ, δθμότεσ 

και επιςκζπτεσ μποροφν να χρθςιμοποιιςουν Θ/Ω με τα περιφερειακά τουσ και εφαρμογζσ 

γραφείου και χριςθσ διαδικτφου, για να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ ι να δθμιουργιςουν 

εργαςίεσ που απαιτοφν τθν χριςθ Θ/Ω και ΨΥΕ. 

 

Πε ςτόχο τθν ειςαγωγι ςφγχρονων μεκόδων εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ, οι οποίεσ μειϊνουν 

το κόςτοσ και το χρόνο εξυπθρζτθςθσ αλλά και βελτιϊνουν τθν εικόνα του Διμου, κάνοντασ 

χριςθ των δυνατοτιτων που δίνουν οι νζεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν, θ 

Διμοσ προχϊρθςε ςτθν δθμιουργία δθμοτικισ διαδικτυακισ πφλθσ (portal). Παηί με τθν 
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απαραίτθτθ αναβάκμιςθ του δικτυακοφ εξοπλιςμοφ, υλοποιικθκε το ζργο «Ρρομικεια και 

εγκατάςταςθ δικτυακοφ εξοπλιςμοφ και επζκταςθ πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ 

θλεκτρονικισ εξυπθρζτθςθσ πολιτϊν».  

 

Χτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ hersonisos.gr ο επιςκζπτθσ μπορεί να βρει πλθροφορίεσ ςτθν 

Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα, για το Διμο, τθν ιςτορία του, μνθμεία, αξιοκζατα, 

ταξιδιωτικζσ οδθγίεσ κλπ.  

 

Επίςθσ οι δθμότεσ ζχουν τθν δυνατότθτα να βρουν ςτο portal ότι πλθροφορίεσ χρειάηονται 

για τισ υπθρεςίεσ που παρζχουν τα γραφεία του Διμου Χερςονιςου,  να ενθμερωκοφν για 

τισ απαιτοφμενεσ διαδικαςίεσ και τα δικαιολογθτικά που χρειάηονται για τθν διεκπεραίωςθ 

των υποκζςεων τουσ. Επιπλζον μποροφν να αποκθκεφςουν ςτον Θ/Ω τουσ ζντυπα όπωσ 

αιτιςεισ, υπευκ. δθλϊςεισ, να τα ςυμπλθρϊςουν ςπίτι τουσ και να ζρκουν ςτο Διμο 

ζτοιμοι να κατακζςουν το αίτθμά τουσ, κερδίηοντασ χρόνο. Ξάποιεσ από τισ υπθρεςίεσ που 

αναφζρονται ςτο Portal μποροφν να γίνουν και με θλεκτρονικι υποβολι. 

 

Χτα πλαίςια του ίδιου ζργου αναπτφχκθκαν εφαρμογζσ λογιςμικοφ για να καλφψουν τισ 

ανάγκεσ του Διμου για ζνα ςφγχρονο Υρωτόκολλο με αρχειοκζτθςθ εγγράφων και 

θλεκτρονικι διακίνθςθ αυτϊν. Εφαρμογι για τθ διαχείριςθ των αποφάςεων ςυλλογικϊν 

οργάνων με δυνατότθτα δθμοςίευςθσ ςτθν δθμοτικι πφλθ, κακϊσ και άλλεσ εφαρμογζσ 

λογιςμικοφ για τθν παροχι θλεκτρονικϊν υπθρεςιϊν, όπωσ ανακοινϊςεισ διαγωνιςμϊν, 

καταγγελίεσ πολιτϊν, υποβολι θλεκτρονικϊν αιτιςεων. 
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Χάρτθσ 7 Ξαλφψεισ χριςεων γθσ (CORINE 2000)
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1.1.9 Βαςικά περιβαλλοντικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου 

 

1.1.9.1 Φυςικοί Πόροι και Οικοςυςτιματα 

 

Ο Διμοσ Ωερςονιςου, διακζτει πλοφςιο φυςικό περιβάλλον. Σ ςυνδυαςμόσ του πλοφςιου 

γεωμορφολογικά τοπίου, των μεγάλων ορεινϊν όγκων και των λόφων, των πεδιάδων, των 

ποταμϊν, των φαραγγιϊν και οι γεωλογικοί ςχθματιςμοί, με τισ ιδανικζσ κλιματολογικζσ 

ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτο Διμο, ςυνζβαλλαν ςτο να δθμιουργθκεί ζνα  ιδιαίτερο 

φυςικό περιβάλλον που βρίςκει τθν κορφφωςθ του ςτισ πλαγιζσ των φαραγγιϊν τθσ 

περιοχισ. 

 

Θ γειτνίαςθ με τθ κάλαςςα, ο διαμελιςμόσ τθσ περιοχισ με βουνά, χαράδρεσ φαράγγια, 

λόφουσ, ποταμοφσ και υγρότοπουσ, δθμιουργεί ξεχωριςτοφσ βιότοπουσ με ιδιαίτερεσ 

κλιματικζσ ςυνκικεσ. Ζτςι, μεγάλθ ποικιλία φυτϊν και ηϊων μποροφν να βρουν το βιότοπο, 

όπου μποροφν να ηιςουν και να πολλαπλαςιαςτοφν. 

 

Σι φυςικοί πόροι του Διμου Χερςονιςου  είναι οι εξισ:  

 Θ νιςοσ Ντία, προςτατευόμενθ περιοχι του ευρωπαϊκοφ δικτφου 

προςτατευόμενων περιοχϊν «Natura 2000»- GR4310003 SCI-SPA και 

χαρακτθριςμζνθ ωσ ςθμαντικόσ Βιότοποσ από το Ευρωπαϊκό Υρόγραμμα 

CORINE για τθ διατιρθςθ τθσ φφςθσ ςτθν Ευρωπαϊκι Ξοινότθτα (1991), με 

αρικμό A00010072  ζχει ζκταςθ 1.250 εκτάρια και καλφπτεται ςχεδόν 

ομοιόμορφα από ςκλθρόφυλλθ βλάςτθςθ και φρφγανα. Υερικλείεται από μικρζσ 

βραχονθςίδεσ και εμφανίηει απότομουσ γκρεμοφσ ςπιλαια και μικρά φαράγγια. 

Χπουδαίοσ βιότοποσ τθσ μεςογειακισ φϊκιασ Monachus monachus, περιοχι 

φωλιάςματοσ του γερακιοφ Falco eleonorae, τθν φπαρξθ υποείδουσ αγριοκοφνελου 

Oryctolagus cuniculus cnossicus και τθσ ςαφρασ Podarcis erhardii schieberi. 

 Ο ποταμόσ  Αποςελζμθσ, ζχει καταγραφεί από το Εκνικό Ξζντρο Βιοτόπων και 

Ωγροτόπων με αρικμό ΕΞΒΩ 431395000. Θ εκβολι του Αποςελζμθ είναι 

χαρακτθριςμζνθ ωσ Βιότοποσ Corine με αρικμό A00050002. Είναι μια εκβολι με 

λιμνοκάλαςςα, βάλτουσ γλυκοφ νεροφ και αλμυρόβαλτουσ καλαμιϊνεσ, 

αμμόλοφουσ και αμμϊδεισ ακτζσ. Αποτελεί ζνα από τα τελευταία δείγματα 

φυςικοφ παράκτιου υγρότοπου ςτθν εκβολι ενόσ μικροφ ποταμοφ που χριηει 
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ωςτόςο προςταςίασ αφοφ απειλείται από πυρκαγιζσ και ρίψθ απορριμμάτων.  Ψο 

Φαράγγι του Αποςελζμθ, χαρακτθριςμζνο ωσ Βιότοποσ CΣRINE με αρικμό  

A00050041 κατακλφηεται από εντυπωςιακοφσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ, ξυλϊδθσ 

παρόχκια βλάςτθςθ και ιςτορικά μνθμεία. Εκατζρωκεν του ποταμοφ Αποςελζμθ  

ζχει ιδρυκεί καταφφγιο άγριασ ηωισ. Χτισ εκβολζσ του ποταμοφ Αποςελζμθ, οι 

οποίεσ είναι αμμόφιλεσ, αλοφυτικζσ και με παραποτάμια βλάςτθςθ, ςτο μονίμωσ 

κατακλυηόμενο ζλοσ (αλμυροφ –υφάλμυρου νεροφ) παρατθρείται, πλοφςια 

ορνικοπανίδα κατά τισ μεταναςτευτικζσ περιόδουσ. Ψα κυριότερα είδθ τθσ πανίδασ 

του φαραγγιοφ του Αποςελζμθ είναι ο ςκατηόχοιροσ, ο λαγόσ, θ ηουρίδα, το 

καλογυναικάρι, θ βιτςίλα, ο κοτςυφόσ, τ' αγριοπερίςτερα, τα λαδεράκια, οι 

αςκορδαλλοί, τα ςπουργίτια, οι ςαφρεσ, τα φίδια,  οι χοχλιοί κλπ. Θ παραποτάμιοσ 

βλάςτθςθ δίδει ζνα διαφορετικό χρϊμα ςτθν περιοχι με τα μεγάλα δζνδρα όπωσ 

τα πλατάνια (Platanus orientalis) και τισ καρυδιζσ (Juglans regia). Εδϊ τα τεχνθτά 

οικοςυςτιματα ςυνδυάηονται άριςτα με τα φυςικά. Ψα οπωροφόρα δζνδρα των 

κιπων ςυνταιριάηουν με τθ βλάςτθςθ των αυτοφυϊν πλατανιϊν και όλα μαηί με το 

βακφ πράςινο χρϊμα τουσ ξεχωρίηουν ανάμεςα ςτα γκρίηα χρϊματα των ελαιϊνων 

και ςτισ βραχϊδεισ όχκεσ του ποταμοφ. Άλλα παρόχκια φυτά είναι τα καλάμια 

(Arudo donax), οι βάτοι (Rubus sanctus), οι αβρωνιζσ (Calystegia sepium) και τα 

λάπακα (Rumex conglomeratus) κλπ. Θ βλάςτθςθ του υγροβιότοπου του 

Αποςελζμθ κυριαρχείται από το Sarcocornia perennis και τα βοφρλα (Junkus sp.). 

Άλλα φυτά είναι τα αλμυρίκια (Tamarix perviflora) και οι λυγαριζσ (Vitex agnus). 

 Ο Υγρότοποσ του ποταμοφ των Μαλίων, αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ 

υγρότοπουσ τθσ Ξριτθσ Μαλίων με ζκταςθ 146 ςτρζμματα χαρακτθριςμζνο και ωσ 

Βιότοποσ CORINE με αρικμό A00050003.   Σ υγρότοποσ αυτόσ είναι ζνασ από τουσ 

ελάχιςτουσ καλά διατθρθμζνουσ φυςικοφσ παράκτιουσ υγρότοτοπουσ τθσ Ξριτθσ. 

Ποναδικι αξία ζχει ο καλαμιϊνασ που εμπεριζχεται ςτθν υγροτοπικι περιοχι, 

αφοφ πρόκειται για τον μεγαλφτερο ςε ζκταςθ καλαμιϊνα του νθςιοφ και ζναν από 

τουσ ελάχιςτουσ ςτα νθςιά του Αιγαίου. Σ υγρότοποσ αποτελεί αναπόςπαςτθ 

οικολογικι ενότθτα με τισ αμμοκίνεσ ςτα βόρεια και τουσ καμνότοπουσ ςτα 

ανατολικά. Ψο οικολογικό αυτό μωςαϊκό ζχει μεγάλθ βιολογικι ςθμαςία, αφοφ 

αποτελεί μεταξφ άλλων και ςθμαντικι περιοχι για τθ ξεκοφραςθ και τον 

ανεφοδιαςμό ενόσ μεγάλου αρικμοφ μεταναςτευτικϊν πουλιϊν. Αποτελεί δείκτθ 

τθσ επάρκειασ και τθσ ποιότθτασ του επιφανειακοφ νεροφ (φρεατίου υδροφορζα) 

Ζχει μεγάλθ πολιτιςτικι ςθμαςία κακϊσ υπάρχουν ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ και 
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ευριματα από τθ Πινωικι εποχι. Αποτελεί προςτικζμενθ αξία για τθν περιοχι 

κακϊσ είναι το μοναδικό τμιμα τθσ παράκτιασ ηϊνθσ όπου το φυςικό περιβάλλων  

 Το Ψαράγγι του Καρτεροφ, ενταγμζνο ςτθν  προςτατευόμενθ περιοχι του 

ευρωπαϊκοφ δικτφου προςτατευόμενων περιοχϊν «Natura 2000» με Sitecode - 

GR4310002 SPA-SCI, με εντυπωςιακοφσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ. Χτο φαράγγι 

ζχουν γίνει εργαςίεσ που περιλαμβάνουν βαςικά ζργα υποδομισ, ϊςτε να είναι 

δυνατι θ αςφαλισ επιςκεψιμότθτα. Ψο δαςοτουριςτικό μονοπάτι, θ τοποκζτθςθ 

γεφυρϊν, το ξφλινο κιγκλίδωμα κατά μικοσ τθσ πορείασ και θ ςιμανςθ 

διευκολφνουν και κακοδθγοφν επαρκϊσ τον επιςκζπτθ ενϊ παράλλθλα 

προςτατεφουν και αναδεικνφουν το φυςικό περιβάλλον, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

Γεωργία και τθ Δαςοκομία, ςτθ διατιρθςθ του τοπίου κακϊσ & τθ βελτίωςθ των 

ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των ηϊων. Θ αφετθρία του φαραγγιοφ απαντάται μετά τον 

οικιςμό των Ξάτω Αςτρακϊν . Χτθν κοίτθ του και κατά μικοσ τθσ διαδρομισ κυλάει 

ο ποταμόσ Ξαρτερόσ. Ψο φαράγγι καταλιγει ςτον Πζςα Ξαρτερό, ςε ζνα ειδικά 

διαμορφωμζνο χϊρο που χαρακτθρίηεται από εξαιρετικό κάλλοσ, και υποδομζσ 

αναψυχισ. Ψο ςφνολο τθσ διαδρομισ ζχει διάρκεια 3. 30 ωρϊν. Θ πορεία και θ 

προςπζλαςθ χαρακτθρίηεται εφκολθ. Θ χλωρίδα του φαραγγιοφ περιλαμβάνει 

υδρόφιλα είδθ όπωσ πλατάνια, ιτιζσ και λυγαριζσ κακϊσ και πολλά ενδθμικά τθσ 

Ελλάδασ ι τθσ Ξριτθσ και θ πανίδα τθσ, περιλαμβάνει περιςςότερα από 44 είδθ 

πουλιϊν και 7 είδθ κθλαςτικϊν. 

 Το Ψαράγγι τθσ Αγίασ Αναςταςίασ, ξεκινά από τθν Ψοπικι Ξοινότθτα Ξαινοφργιου 

Χωριοφ, από  το εκκλθςάκι τθσ Αγίασ Αναςταςίασ το οποίο είναι κτιςμζνο ςτθν 

πρόςοψθ ςπθλαίου, ανάμεςα ςε βράχουσ. Γφρω του το πευκοδάςοσ που το 

κυκλϊνει, του δίνει μια γραφικότθτα και ξεχωριςτι ομορφιά. Ζνασ καυμάςιοσ 

χϊροσ κατάλλθλα διαμορφωμζνοσ και για αναψυχι. Από εδϊ το ρζμα του 

ποταμοφ, οδθγεί ςτο ομϊνυμο φαράγγι. Σι πικροδάφνεσ κυριαρχοφν ςτθν κοίτθ και 

ςτισ όχκεσ. Οίγο πιο κάτω ζνασ αγροτικόσ δρόμοσ διαςχίηει το ποτάμι. και καταλιγει 

ςτθν παραλία των Γουρνϊν Υροςπελάςιμο, με πυκνι βλάςτθςθ και πθγζσ είναι ζνα 

από τα πιο αξιόλογα φυςικά οικοςυςτιματα που υπάρχουν ςτθν περιοχι και 

ςυγκεντρϊνει πλικοσ ςτοιχείων χλωρίδασ, πανίδασ Χε νεογενείσ εμφανίςεισ εντόσ 

του φαραγγιοφ φιλοξενοφνται ιηιματα πλοφςια ςε καλάςςια απολικϊματα(δίκυρα, 

ψάρια, κ.ά.). 

 Το φαράγγι του Μακελαριανοφ αρχίηει Ρ.Δ. του οικιςμοφ των Ξάτω Γουβϊν και 

καταλιγει ςτο ςπιλαιο τθσ Αγίασ Υαραςκευισ. Χτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ 
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διαδρομισ του, καλφπτεται από πλοφςια καμνϊδθ και δενδρϊδθ βλάςτθςθ. Ψο 

όνομά του προζρχεται από το ουςιαςτικό «μακελειό» κακότι τθν εποχι τθσ 

τουρκοκρατίασ ςτθν περιοχι είχε διεξαχκεί μεγάλθ μάχθ με πολλζσ απϊλειεσ για 

τουσ Ψοφρκουσ. Αποτελεί ςθμαντικό βιότοπο ενδθμικϊν ειδϊν κακϊσ και ςτενά 

εξαπλοφμενων φυτϊν του νοτίου Αιγαίου, κακϊσ και ζναν από τουσ 

ςπουδαιότερουσ βιότοπουσ (και περιοχι φωλιάςματοσ) ςτο Αιγαίο, του ςπάνιου 

είδουσ γερακιοφ Falco eleonorae. 

 Το Ψαράγγι τθσ Aμπζλου βρίςκεται Ρ.Α. του οικιςμοφ των Γωνιϊν περίπου ζνα 

χιλιόμετρο από τα νότια όρια αυτοφ. Θ προςζγγιςθ του γίνεται εφκολα με αγροτικό 

δρόμο ο οποίοσ διαςχίηει το φαράγγι ςε όλο το μικοσ του παράλλθλα με τθν κοίτθ 

του, που είναι ο ποταμόσ Αποςελζμθσ. Ψο φαράγγι τοφτο δεν παρουςιάηει το 

χαρακτθριςτικό ςτζνεμα των πρανϊν, μια και αυτά απζχουν αρκετι απόςταςθ 

μεταξφ τουσ. Ψο χαρακτθριςτικό του είναι οι ορεινοί όγκοι που αποτελοφν τα δυτικά 

πρανι του κυρίωσ, όπου ζχουμε εντυπωςιακοφσ γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ που 

προςδίδουν ςτο τοπίο μια ιδιαίτερθ φυςικι ομορφιά. 

 Το Ψαράγγι τθσ όηασ αποτελεί παρακλάδι του φαραγγιοφ τθσ Αμπζλου. εκινά 

από ςθμείο δίπλα ςτον αγροτικό δρόμο που διαςχίηει το φαράγγι τθσ Αμπζλου και 

με κατεφκυνςθ ανατολικι-νοτιοανατολικι, οδθγεί ςτθν Ξερά. Θ κλίςθ τθσ κοίτθσ 

του φαραγγιοφ είναι αρκετά μεγάλθ κι ζτςι μπορεί να αποτελζςει μονοπάτι για 

ορειβαςία. Επίςθσ εντυπωςιακά υψϊνονται τα πρανι του, με εμφανείσ τουσ 

γεωλογικοφσ ςχθματιςμοφσ, που προςελκφουν το βλζμμα του επιςκζπτθ με τθν 

ιδιαίτερθ ομορφιά που παρουςιάηουν. Ψο φαράγγι τοφτο πρζπει να ζχει 

επιφανειακό νερό και απόδειξθ είναι οι πικροδάφνεσ που φφονται ςτθν κοίτθ του.  

 Ο καταρράκτθσ τθσ Εμπαςάσ, βρίςκεται κάτω από τθν εκκλθςία τθσ Ηωοδόχου 

Υθγισ, Ρ.Α. του χωριοφ Ξάτω  Ξερά  Σι πθγζσ του καταρράκτθ βρίςκονται ςε 

απόκρθμνθ πλαγιά, το κφριο χαρακτθριςτικό τθσ  είναι θ πολφ πυκνι βλάςτθςθ 

(κυρίωσ Υρίνα), λόγω τθσ οποίασ θ προςζγγιςθ των πθγϊν, από τον επιςκζπτθ, είναι 

αρκετά δφςκολθ. Σ καταρράκτθσ είναι ενεργόσ μζχρι τον Πάιο, το τρεχοφμενο νερό 

διοχετεφεται ςτο ρυάκι τθσ Εμπαςάσ και από εκεί ςτον ποταμό Αποςελζμθ. Ψα 

παλαιότερα χρόνια το τρεχοφμενο νερό αποτελοφςε κινθτιρια δφναμθ για επτά 

μφλουσ, οι οποίοι άλεκαν δθμθτριακά.  

 Ξατά μικοσ του μονοπατιοφ που οδθγεί από το χωριό Άνω Ξερά ςτο φαράγγι τθσ 

Εμπαςάσ ςϊηονται τα τοιχϊματα των μφλων, τα οποία κα μποροφςαν να 

αναςτυλωκοφν και να αξιοποιθκοφν. Θ κζα από το ςθμείο του καταρράκτθ 

http://www.hersonisos.gr/hersonisos/aposelemis-river/aposelemis-river.html
http://www.hersonisos.gr/hersonisos/fourth-route/canyon-ambelou.html
http://www.hersonisos.gr/hersonisos/aposelemis-river/aposelemis-river.html
http://www.hersonisos.gr/hersonisos/fifth-route/empasas-canyon.html
http://www.hersonisos.gr/hersonisos/fifth-route/empasas-canyon.html
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εντυπωςιάηει τον επιςκζπτθ . Θ πυκνι βλάςτθςθ ςε ςυνδυαςμό με τουσ βραχϊδθσ 

ςχθματιςμοφσ προςδίδουν ςτο τοπίο μια ιδιαίτερθ φυςικι ομορφιά. 

 Το Σπιλαιο τθσ Αγ. Ψωτεινισ, βρίςκεται Ρ.Α. του οικιςμοφ Αβδοφ ςε υψόμετρο 

760μ. Δίπλα από το ςπιλαιο υπάρχει μια μεγάλθ ςπθλαιϊδθ κοιλότθτα που 

ςχθματίςτθκε από τθν απότομθ μετάπτωςθ των αςβεςτολικικϊν πετρωμάτων. 

Αμζςωσ μετά τθν είςοδο του ςπθλαίου υπάρχει εικονοςτάςι και ςε βάκοσ 12 

μζτρων υπάρχει μια υπόγεια κοιλότθτα (λαγοφμι), όπου χρθςίμευε ωσ αποκικθ 

τυριϊν. Από το ςθμείο αυτό αρχίηει ςτενόσ διάδρομοσ (παλιά ιταν κοίτθ ροισ 

νεροφ ) και οδθγεί ςτθν τελευταία αίκουςα, θ οποία χρθςιμοποιείται ωσ εκκλθςία 

τθσ Αγίασ Φωτεινισ. Χτθν αρχι αυτισ τθσ αίκουςασ υπάρχει πζτρινθ ςκάλα με 6 

ςκαλοπάτια και πριν από αυτι δφο ςταλαγμίτεσ που λζγονται «γόνατα τθσ Αγίασ 

Φωτεινισ ». 

 Το Σπιλαιο τθσ Ψανερωμζνθσ, βρίςκεται Ρ.Α. του οικιςμοφ Αβδοφ, ςτθ κζςθ 

Φράχτθσ-Ξουκοφλα, ςτισ  Β.Δ. πλαγιζσ ςτθ περιοχι «Οαλουδάκθ»,ςε φψοσ 770μ. 

Γφρω του υπάρχει ωραιότατο δάςοσ με πρίνουσ. Ψο ςπιλαιο ζχει μικοσ 43μ, πλάτοσ 

4-11,5μ.και φψοσ 8,5μ. Χτο ςπιλαιο βρζκθκαν λατρευτικά αντικείμενα γεωμετρικισ 

περιόδου, το ςθμαντικότερο από τα οποία είναι ζνασ χρυςόσ πζλεκυσ. Θ 

προςπζλαςθ προσ το ςπιλαιο είναι αρκετά δφςκολθ λόγω τθσ μορφολογίασ του 

εδάφουσ και τθσ πολφ πυκνισ καμνϊδουσ βλάςτθςθσ. 

 Θ εματιά Ψαραγγοφλι, βρίςκεται Ρ. του οικιςμοφ των Γωνιϊν, ςε απόςταςθ ενόσ 

χιλιομζτρου περίπου. Θ είςοδοσ του προςεγγίηεται με αγροτικό δρόμο, με καλι 

κατάςταςθ οδοςτρϊματοσ, ο οποίοσ διζρχεται μζςα από περιοχι με γεωργικζσ 

καλλιζργειεσ. Θ ρεματιά ςτθν βόρεια είςοδο τθσ ζχει ςτενό πζραςμα, με πυκνι 

δενδρϊδθ και καμνϊδθ βλάςτθςθ, που αποτελείται από πρίνο, λιόπρινο, 

αςπάλακο, ςπάρτο, βάτο, αςτφρακα και φρυγανϊδθ βλάςτθςθ, που ςυνίςταται 

από αγκαρακιά, φαςκομθλιά, αςτοιβίδα κλπ. Τςο προχωροφμε ςτθ ρεματιά θ 

πυκνότθτα τθσ βλάςτθςθσ ελαττϊνεται, εξακολουκεί όμωσ να παρουςιάηει 

ενδιαφζρον 

 Το Σπιλαιο Ειλεικυίασ., γνωςτό και ωσ Ξουτςοφρασ Χπιλιοσ, Ρεραϊδόςπθλιοσ, 

Ανεραγδοςπιλιοσ, ςπιλαιο Ξαρτεροφ, βρίςκεται ςτθν τοποκεςία Ξοπράνα ι 

Πεφεηζ Υεδιάδοσ, ςε απόςταςθ 9 χλμ. από το Θράκλειο προσ τθν Επιςκοπι και 1 

χλμ. από τθν Αμνιςό. Ψο ςπιλαιο μνθμονεφεται για πρϊτθ φορά ςε 4 πινακίδεσ 

Γραμμικισ Βϋ τθσ Ξνωςοφ (14ου π.Χ. αι.). Ιταν αφιερωμζνο ςτθ κεά E-re-u-ti-ja 

(Ελεφκυια), δθλ. τθ "κεά τθσ γζννασ", ςτθν οποία οι γυναίκεσ προςζφεραν γάλα, 

http://www.hersonisos.gr/hersonisos/third-route/cave-agia-fotinh.html
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μζλι, λάδι και μάλλινα υφάςματα. Ψο ςπιλαιο, που ζχει μικοσ 60μ. και πλάτοσ 

περίπου 12μ, άρχιςε να ερευνάται από τον Λ. Χατηθδάκθ ιδθ από τον 19ο αιϊνα και 

ςτθ ςυνζχεια από τον Χπ. Παρινάτο. Ξοντά ςτθν είςοδο του ςπθλαίου τα κεμζλια 

κτίςματοσ κεωρικθκαν κατοικία των ιερζων ι φυλάκων. Επτά ςκαλοπάτια οδθγοφν 

ςε βακφτερο επίπεδο και ςτθ ςυνζχεια ανθφορικόσ διάδρομοσ ςε υψθλότερο 

κάλαμο πλάτουσ 10-12μ, φψουσ 4μ που είναι διαμορφωμζνοσ ςε 3 διαδοχικζσ 

αίκουςεσ με ανιςόπεδο δάπεδο. Ξοντά ςτθν είςοδο βρίςκεται μια τεράςτια πζτρα, 

φψουσ 0,78μ και διαμζτρου 2,20μ που ζχει τθ μορφι "ομφαλοφ". Χτο κζντρο του 

ςπθλαίου βρίςκεται ζνασ βαίτυλοσ με άφκονα κατάλοιπα προςφορϊν γφρω και μια 

ςταλαγμιτικι ςτιλθ (φψουσ 1,49μ και διαμζτρου 1,27μ), που περικλείονται από 

ορκογϊνια καταςκευι. Χτο βάκοσ, ςε απόςταςθ 48μ από τθν είςοδο, ζνασ 

ςταλαγμίτθσ παίρνει τθ μορφι κακιςτισ γυναίκασ, ενϊ άλλοι ςταλαγμίτεσ και 

ςταλακτίτεσ, κοιλϊματα ςτα δάπεδα και κρφπτεσ δθμιουργοφν μια μυςτθριακι 

ατμόςφαιρα.  

 Το Σπιλαιο τθσ Αγίασ Ραραςκευισ, ςτθ τθ κζςθ Χαλζπα, ςε φψωμα 230μ, 1.5χλμ 

Β.Δ. του χωριοφ Χκοτεινό και ςε απόςταςθ 6χλμ από το Θράκλειο, βρίςκεται το 

ςπιλαιο τθσ Αγ. Υαραςκευισ, που ςθματοδοτείται εφκολα από το λευκό ομϊνυμο 

εκκλθςάκι, όπου οδθγεί αςφαλτοςτρωμζνοσ δρόμοσ. Ψο ςπιλαιο είναι ιδιαίτερα 

εντυπωςιακό και προςιλκυςε το ενδιαφζρον περιθγθτϊν και ερευνθτϊν από πολφ 

νωρίσ. Πικρζσ αναςκαφζσ ζγιναν εντόσ του ςπθλαίου από τουσ Evans, Penlebury, P. 

Faure και τον Ξ. Δαβάρα, ενϊ ςτθν ευρφτερθ περιοχι εντοπίςκθκαν μινωικζσ 

εγκαταςτάςεισ. Ψο ςπιλαιο ζχει ςυνολικό μικοσ 126μ, πλάτοσ κυμαινόμενο-

περίπου 36μ και φψοσ ωσ 47μ.. Σ άξονασ του ςπθλαίου είναι ζντονα επικλινισ, 

ςχεδόν κάκετοσ και αποτελείται από 4 επίπεδα. Χιμερα, ςτο χϊρο τθσ ειςόδου, 

γιορτάηεται ςτισ 26 Λουλίου, ζνα ιδιότυπο πανθγφρι . 

 Το Σπιλαιο Καλοφ Ωωριοφ, ζνασ αξιοπρόςεκτοσ γεωλογικόσ ςχθματιςμόσ τθσ 

Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξαλοφ Χωριοφ. Βρίςκεται ςτθ κζςθ «θροκαμάρεσ», κοντά ςτο 

εξωκλιςι του Αγίου Λωάννθ, χϊροσ γφρω από το ςπιλαιο καλφπτεται από πλοφςια 

μακκία βλάςτθςθ.  

 Το Βουνό Ζδερθ. Υετρϊδθσ γεωλογικόσ ςχθματιςμόσ αςβεςτολικικισ ςφςταςθσ 

που δεςπόηει ςτθν πεδινι περιοχι των Ξάτω Γουβϊν. Φιλοξενεί τυπικό φρυγανικό 

οικοςφςτθμα πλοφςιο ςε αρωματικά φυτά, που ζχει ωςτόςο υποβακμιςτεί από τθν 

υπερβόςκθςθ. Χτθν κορυφι τθσ Ζδερθσ, που ςιμερα βρίςκονται τα ραντάρ τθσ 

πρϊθν αμερικάνικθσ βάςθσ, μπορεί κανείσ να απολαφςει πανοραμικι κζα 
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ολόκλθρθσ τθσ παραλιακισ ηϊνθσ. Εδϊ παλαιότερα υπιρχε πζτρινοσ πφργοσ, από 

τον οποίο οι Χριςτιανοί παρατθροφςαν τισ επιδρομζσ των Ψοφρκων και των Αράβων 

ςτθν περιοχι.  

 Το Κακό Προσ, βουνό ανάμεςα ςτον οικιςμό Ξοκκίνθ Χάνι και Αμνιςό ιδιαίτερθσ 

μορφολογίασ. Ψο τοπίο ςυνδζει το περιαςτικό πράςινο, τουσ ελαιϊνεσ και τουσ 

αμπελϊνεσ με το ορεινό τοπίο. 

 Το Κουμαρόδαςοσ, δαςικι βλάςτθςθ 3000 ςτρεμμάτων ςτθν περιφζρεια των 

οικιςμϊν Χερςονιςου, Οιμζνα Χερςονιςου, Ξουτουλουφαρίου και Υιςκοπιανοφ. 

Ψα φυτικά είδθ του Ξουμαρόδαςουσ είναι υψθλοί κάμνοι και κατ' επίφαςθ μονάχα 

το ονομάηουν δάςοσ. Αποτελεί τμιμα ευρφτερθσ δαςικισ ζκταςθσ, όπου 

απαντϊνται και άλλα είδθ εκτόσ από τισ κουμαριζσ και τισ αντράχνεσ που 

κυριαρχοφν όπωσ ο πρίνοσ, θ αγριελιά, θ βελανιδιά, θ χαρουπιά, αλλά και 

καμνϊδθσ και φρυγανϊδθσ βλάςτθςθ με κυρίαρχα είδθ το ςχοίνο, τον αςπάλακο, 

τθν αςτοιβίδα, τθν αγκαρακιά, τθ φαςκομθλιά κλπ.  Εξάλλου, ςτθν περιοχι 

εντοπίηεται για πρϊτθ φορά ζνα ςπάνιο φυλλοβόλο δζνδρο ενδθμικό τθσ Ξριτθσ, 

το «Ανζγνωρο δζντρο» ι Αμπελιτςιά (Zelkova abelicea), φψουσ ωσ 10μ.  Ψο 

χαρακτθριςτικό τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Ξουμαρόδαςουσ είναι θ μικρι 

απόςταςι του από τουσ γφρω οικιςμοφσ και το ανάγλυφο τθσ περιοχισ, όπου 

επικρατοφν ιπιεσ κλίςεισ.  

 Το Δάςοσ Αηιλάκων, μζροσ προςτατευόμενθσ περιοχισ του ευρωπαϊκοφ δικτφου 

προςτατευόμενων περιοχϊν «Natura 2000», GR4320002 SCI. Δίκτθ: Σροπζδιο 

Οαςικίου, Ξακαρό, Χελζνα, Ξράςι, Χελάκανοσ, Χαλαςμζνθ Ξορφι ςτα Β.Α. τθσ 

Ψοπικισ Ξοινότθτασ Ξραςίου , ζνα μικρό δάςοσ από αηίλακεσ ςτουσ πρόποδεσ του 

Τρουσ Χελζνα (800 μ) όπου ςϊηονται εκτόσ των άλλων δάςθ πουρναριϊν και 

ςφενδάμθσ. Χυγχρόνωσ θ ευρφτερθ περιοχι του Τρουσ Δίκτθ  και του Τρουσ Χελζνα 

είναι χαρακτθριςμζνο ωσ ςθμαντικόσ Βιότοποσ CORINE  με αρικμό  A00010073 που 

χριηει προςταςίασ κυρίωσ από τθν υπερβόςκθςθ.  

 Θ  ζκταςθ που περιλαμβάνει τθν κορυφι Ξαρφί του όρουσ Δίκτθ και τουσ οικιςμοφσ 

Ξράςι και Ξερά ςυνολικισ ζκταςθσ 1366,68 εκταρίων με ελάχιςτο υψόμετρο 300μ 

και μζγιςτο 1290μ χαρακτθριςμζνο ωσ Ψοπίο Λδιαίτερου Φυςικοφ Ξάλλουσ (ΨΛΦΞ) 

με αρικμό ΑΨ6011079.  Ψο άςπρο αςβεςτολικικό πζτρωμα του κϊνου τθσ κορυφισ 

ζρχεται ςε ζντονθ αντίκεςθ με τισ καταπράςινεσ χαμθλότερεσ πλαγιζσ. Θ βλάςτθςθ 

αποτελείται από φρφγανα και αραιι μακία που χαμθλότερα μετατρζπεται ςε ζνα 
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μικτό δάςοσ βελανιδιάσ και κυπαριςιϊν με ςυςτάδεσ πλατανιϊν ςτισ νεροςυρμζσ. Σ 

όγκοσ του Ξαρφιοφ που ςιμερα είναι βοςκότοποσ, φζρει ίχνθ από 

εγκαταλειμμζνουσ αναβακμοφσ. Χαμθλότερα υπάρχει μία ηϊνθ από παλαιό 

ελαιϊνα μζςα ςτον οποίο φυτρϊνουν κυπαρίςια και βελανιδιζσ. Χτθ ρίηα υπάρχουν 

τα χωριά Ξράςι (ςτα δυτικά) και Ξερά (ςτο δρόμο προσ το Οαςίκι). Χτον αυχζνα που 

ςυνδζει τθν κορυφι του Ξαρφιοφ με τον όγκο τθσ Δίκτθσ υπάρχει υςτερομινωϊκόσ 

οικιςμόσ. 

 Λίμνθ Λιγαρά ςτθν Δθμοτικι Κοινότθτα Μοχοφ. Πικρι λίμνθ επιφάνειασ περίπου 

4ςτρεμμάτων (φυςικι κοιλότθτα που ζχει υποςτεί ςυμπλθρωματικζσ εκβακφνςεισ). 

 Συςτάδα Ψοινίκων Κεοφράςτου (Δ.Κ. Μοχοφ – Σταλίδα) 50 – 60 δζντρα του 

είδουσ Phoenix Theophrastii (Φοίνικασ Κεοφράςτου) ςτθ ηϊνθ αιγιαλοφ (περιοχι 

«Βαγιζσ» οικιςμοφ Χταλίδασ).Σ κρθτικόσ φοίνικασ ι φοίνικασ του Κεοφράςτου, 

όπωσ είναι θ φυςικι του ονομαςία, φφεται αποκλειςτικά ςτθν ανατολικι 

Πεςόγειο. 

 Μνθμειακόσ Ρλάτανοσ Κραςίου, ςφμφωνα με τουσ δαςολόγουσ, ςτθ ςθμερινι του 

κατάςταςθ, ζχει ςτθκιαία περιφζρεια 14,60μ και ςυγκαταλζγεται ςτα πζντε 

μεγαλφτερα δζντρα τθσ Ευρϊπθσ. Τπωσ αναφζρει ο Σλλανδόσ δαςολόγοσ, Jeroen 

Pater, ςτθν Ευρϊπθ υπάρχουν 200 δζντρα με ςτθκιαία μεγαλφτερθ των 10μ. Χτο 

παρελκόν, εκεί περνοφςε τα καλοκαίρια του γράφοντασ και διαβάηοντασ ο Ρίκοσ 

Ξαηαντηάκθσ, αλλά και θ παρζα του, άνκρωποι τθσ τζχνθσ και των γραμμάτων, όπωσ 

ο Πάρκοσ Αυγζρθσ, ο Ξϊςτασ Βάρναλθσ και θ οικογζνεια Αλεξίου που καταγόταν 

από το Ξράςι. Πάλιςτα το Ξράςι, ο πλάτανοσ και θ φφςθ αναφζρονται τακτικά ςε 

ζργα τθσ Ζλλθσ Αλεξίου και τθσ Γαλάτειασ Ξαηαντηάκθ. Θ μοναδικότθτα τθσ 

περιοχισ προςζλκυςε για παρακεριςμό πολλοφσ πνευματικοφσ ανκρϊπουσ, οι 

οποίοι και ςυγκρότθςαν τθ λεγόμενθ «λογοτεχνικι ςυντροφιά του Ξραςίου». Χτο 

πζραςμα τθσ κρθτικισ ιςτορίασ, ςτθν πλατεία του οικιςμοφ, υπό τθ ςκζπθ του 

πλάτανου πραγματοποιοφνταν εκδθλϊςεισ, ςυνελεφςεισ και γιορτζσ των κατοίκων.  

Πε το 29/2011 Υ.Δ (ΦΕΞ ΑΑΥ 247/2011) χαραχτθρίςτθκε ο αιωνόβιοσ Υλάτανοσ 

ςτθν πλατεία του οικιςμοφ Ξραςίου τθσ Δ.Ε Παλίων του Διμου Χερςονιςου, ωσ 

διατθρθτζο μθνμείο τθσ φφςθσ και κακορίςτθκε ηϊνθ προςταςίασ αυτοφ. 

 Αλςφλλιο «Βουνάρι» Τοπικι κοινότθτα Καινοφργιου Ωωριοφ: περιλαμβάνει 

αναδαςωτζα ζκταςθ  περίπου 290 ςτρεμμάτων (αναδαςϊκθκε από τθ  Δ/νςθ 

Δαςϊν). Σ χϊροσ μπορεί να δεχκεί επιςκζπτεσ για ολοιμερθ παραμονι. 

ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων δαςικισ αναψυχισ, με τθν 

http://ellas2.wordpress.com/2010/09/09/%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CF%87%CE%B8%CE%B5%CE%AF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CE%BF-%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%84%CE%B7/
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προχπόκεςθ ότι κα υπάρξουν οι αναγκαίεσ καταςκευζσ και ςτοιχειϊδεσ 

διευκολφνςεισ. 

 Αλςφλλιο Επιςκοπισ «Γ.Ραναγιωτάκθ» Θ ανάπλαςθ του προαναφερόμενου 

Αλςυλλίου αποπερατϊκθκε, ζχοντασ απϊτερο ςτόχο τθ διατιρθςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ. Χτο χϊρο υπάρχει παιδικι χαρά, κιόςκι με πζργολα για ανάπαυςθ 

των επιςκεπτϊν, υπαίκριο κζατρο, WC, μονοπάτια περιπάτου και ποικιλία δαςικϊν 

φυτϊν αφοφ θ παραπάνω ζκταςθ είχε δαςωκεί αρχικά, μετά από μελζτθ τθσ 

Δ/νςθσ Δαςϊν Θρακλείου. Ψο ςυγκεκριμζνο Υάρκο προςφζρεται ωσ χϊροσ 

εφαρμογισ εκπαίδευςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ, ενθμζρωςθσ, τόςο των δθμοτϊν 

όςο και των παιδιϊν. Θ άμεςθ επαφι των μακθτϊν με το χϊρο δαςικισ αναψυχισ 

τουσ βοθκά να αναπτφξουν υπεφκυνεσ ςτάςεισ και ςυμπεριφορζσ απζναντι ςτο 

περιβάλλον. 

 

1.1.9.2 Χλωρίδα & Πανίδα 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου, ζχει το πλεονζκτθμα να διακζτει ποικίλεσ χλωρίδεσ και πανίδεσ, 

μοναδικά οικοςυςτιματα, προςτατευόμενεσ περιοχζσ άγριασ φφςθσ, επιβλθτικά βουνά, 

αλςφλλια, παραλίεσ, πλοφςια ιςτορία και παραδόςεισ, ορεινά καταφφγια, πλοφςιεσ 

καλλιζργειεσ  ελαιόδεντρων, αμπελιϊν, πρϊιμων οπωροκθπευτικϊν και ανκζων κυρίωσ 

ςτισ θμιορεινζσ περιοχζσ και τισ κοιλάδεσ τθσ ενδοχϊρασ. Θ μορφολογία του Διμου, 

δθμιουργεί εξαιρετικοφσ βιοτόπουσ με πλοφςια πανίδα και χλωρίδα ιδιαίτερου 

ενδιαφζροντοσ που αναφζρεται αναλυτικά ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο.  

 

1.1.9.3 Γεωμορφολογικά χαρακτθριςτικά 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου είναι ορεινόσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του αλλά με  ζντονεσ αλλαγζσ 

ςτθ μορφολογία του. Σ Διμοσ  απλϊνεται από τα βόρεια παράλια του κζντρου τθσ Ξριτθσ 

και ςτο ανατολικό όριο του, απολιγει θ Δίκτθ, με τισ κορυφζσ (από τα βόρεια προσ τα 

νότια) Αφζντθσ (1.578μ.), Βιργιωμζνο (1.414 μ.), Αφζντθσ Χριςτόσ (2.141 μ.) και Παδάρα 

(1.783 μ.). Πια ςειρά από κορυφζσ ςτο μζςο  περίπου του νομοφ Θρακλείου με κατεφκυνςθ 

ανατολικά προσ δυτικά (Πεγάλθ Ξορυφι, 777 μ., Πονοδζντρι, 803 μ., Σξφ Ξεφάλι, 809 μ., 

Ρτάγα, 732 μ.), ωσ ςυνζχεια τθσ Δίκτθσ και τθσ Μδθσ, χωρίηουν το Διμο Χερςονιςου από το 

Σροπζδιο Οαςικίου. Θ πεδιάδα Θρακλείου-Παλίων, βρίςκεται ςτθ βόρεια παραλιακι ηϊνθ 

του Διμου, απλϊνεται ςε όλο το παράκτιο τμιμα του νομοφ Θρακλείου και ςε οριςμζνα 
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ςθμεία ςυνεχίηεται με κοιλάδεσ ςτο εςωτερικό. Θ χαμθλι πεδινι μορφολογία του Διμου 

που χαρακτθρίηει κυρίωσ τα παράκτια μζρθ φτάνει μζχρι τα 200μ.  Θ μορφολογικι ποικιλία 

του Διμου, αποτυπϊνεται και ςτισ παραλίεσ του, που ξετυλίγονται κατά μικοσ των βόρειων 

ακτογραμμϊν αποκαλφπτοντασ άλλοτε όρμουσ και απόκρθμνεσ βραχϊδεισ ακτζσ, άλλοτε  

εκτεταμζνεσ αμμουδιζσ που ζχουν αξιοποιθκεί τουριςτικά, άλλοτε ερθμικοφσ και 

απομονωμζνουσ  μζςα ςτισ χαρακιζσ των βουνϊν κολπίςκουσ. Ψο βόρειο τμιμα του Διμου 

αποχετεφουν οι μικροί ποταμοί, Ξαρτερόσ και Αποςελζμθσ, που εκβάλλουν ςτο Ξρθτικό 

πζλαγοσ. Δυτικά ο Διμοσ Χερςονιςου ςυνορεφει με το Διμο Θρακλείου και το Διμο 

Αρχανϊν Αςτερουςίων, όπου το φαράγγι του Ξαρτεροφ  είναι  τμιμα ενόσ ευρφτερου 

γεωλογικοφ ςυμπλζγματοσ που αποτελείται από τα φαράγγια «Ξουνάβων- Αςτρακϊν -

Ξαρτεροφ», μικουσ 21,500 χλμ. περίπου και εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι του 

Γιοφχτα και του φαραγγιοφ τθσ Αγ. Ειρινθσ. Ψο Φαράγγι του Ξρατεροφ αποτελεί, φυςικό 

όριο που χωρίηει τουσ τρεισ  Διμουσ ενϊ παράλλθλα  ενϊνει τα βόρεια παράλια του Ρομοφ 

Θρακλείου, με τθν ενδοχϊρα του.  

 

Επιπλζον θ πεδιάδα του Ξαρτεροφ οριοκετεί τουσ Διμουσ Χερςονιςου και Θρακλείου 

και  χαρακτθρίηεται από το ποτάμι του Καρτεροφ που αποτελοφςε ζναν από τουσ βαςικοφσ 

δρόμουσ επικοινωνίασ του ανακτόρου τθσ Ξνωςοφ τόςο με τθν ενδοχϊρα όςο και με τθν 

κάλαςςα, κακϊσ παραπλιςια τθσ εκβολισ του τοποκετοφνται τα κφρια επίνεια (λιμζνεσ) 

τθσ μινωικισ Ξνωςοφ.  

 

1.1.9.4 Τδρογεωλογικά τοιχεία 

 

Θ Ξριτθ αποτελεί, ςφμφωνα με τον Ρ.1739/87 περί διαχείριςθσ υδατικϊν πόρων ζνα 

αυτόνομο υδατικό διαμζριςμα που περιλαμβάνει τθν ομϊνυμθ μεγαλόνθςο μαηί με τα 

μικρά νθςιά (Γαφδοσ, Δία, Ξουφονιςι κλπ). Ψο ζδαφοσ τθσ είναι ςτθ μεγαλφτερι του ζκταςθ 

ορεινό. 

Χε πολλά μάλιςτα ςθμεία το ζδαφοσ είναι βραχϊδεσ. Αναλυτικά, θ κατανομι του ςε 

κατθγορίεσ ζχει ωσ εξισ: 33% πεδινό, 26% θμιορεινό και 41% ορεινό. 

 

Θ Ξριτθ, ςαν νθςιωτικι περιοχι (ςε αντίκεςθ με τισ θπειρωτικζσ περιοχζσ όπου υπάρχουν 

μεγάλα ποτάμια), επωφελείται μόνο από τα νερά που φτάνουν ςε αυτιν με τθ μορφι 

κατακρθμνιςμάτων (βροχι, χαλάηι, χιόνι). 

 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 149 από 457 

Θ γεωγραφικι τθσ όμωσ κζςθ (νοτιότερο άκρο τθσ Ευρϊπθσ) και το γεωφυςικό τθσ 

περιβάλλον, δεν ευνοοφν τθ ςυγκζντρωςθ μεγάλου όγκου νεροφ. Εξάλλου, θ γεωγραφικι 

τθσ τοποκζτθςθ ςτθ διεφκυνςθ ανατολισ-δφςθσ, κακϊσ και θ φπαρξθ ψθλϊν οροςειρϊν 

κακορίηουν και το φψοσ των νερϊν που δζχεται ετθςίωσ. 

 

Ζτςι, παρατθρείται μια ςθμαντικι ανιςοκατανομι του ετιςιου όγκου βροχόπτωςθσ τόςο 

γεωγραφικά (θ μζςθ ετιςια βροχόπτωςθ παρουςιάηει αφξθςθ από τα ανατολικά προσ τα 

δυτικά και από νότια προσ βόρεια), όςο και φυςιογραφικά (πεδινζσ προσ ορεινζσ περιοχζσ), 

εμφανίηοντασ βροχοβακμίδα (αφξθςθ τθσ βροχόπτωςθσ με το υψόμετρο) από τισ 

μεγαλφτερεσ τθσ Ελλάδασ: 61 mm/100 m. Θ μζςθ μθνιαία βροχόπτωςθ είναι μζγιςτθ τον 

Δεκζμβριο ι τον Λανουάριο και ελάχιςτθ τον Λοφλιο και τον Αφγουςτο, μινεσ οι οποίοι είναι 

ςχεδόν άνομβροι ςε ολόκλθρθ τθν πεδινι Ξριτθ. Σ μζςοσ αρικμόσ θμερϊν βροχισ ςτθν 

Ξριτθ ανζρχεται ςε 90 περίπου (25% του ζτουσ).  

 

Χφµφωνα µε τα αποτελζςµατα πολλϊν ερευνθτικϊν εργαςιϊν τθσ Γενικισ Δ/νςθσ 

Υεριφζρειασ, Διεφκυνςθσ Ωδάτων Θρακλείου, ο Διμοσ Χερςονιςου ικανοποιεί  τισ  

ςθμερινζσ του ανάγκεσ,  ςε νερό για κάκε χριςθ  από: 

 τθ λεκάνθ Μαλίων – Σιςίου: εκτείνεται ςτουσ νομοφσ Θρακλείου και Οαςικίου, 

εκμεταλλεφεται δε εντατικά από αρικμό γεωτριςεων κφρια κατά τθ κερινι 

περίοδο, λόγω τθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ από τον τουριςμό (ξενοδοχειακά 

ςυγκροτιματα βόρειου άξονα από Χίςι μζχρι Θράκλειο), και τθ γεωργία. Ψο νερό 

του επίςθσ χρθςιμοποιείται κακϋ όλθ τθ διάρκεια του ζτουσ για τθν υδροδότθςθ 

του βόρειου  τμιματοσ του νομοφ Θρακλείου (κοινότθτα Βραχαςίου, Πάλια, 

Χερςόνθςοσ, Γοφβεσ, Ρ. Αλικαρναςςόσ και Θράκλειο). Αποτζλεςμα είναι, το 

παράκτιο τμιμα του να υφαλμυρϊνεται με τθν είςοδο τθσ κάλαςςασ, κατά τθ 

διάρκεια του καλοκαιριοφ, λόγω των υπεραντλιςεων, όμωσ αποκακίςταται κατά τθ 

διάρκεια του εμπλουτιςμοφ από τισ βροχοπτϊςεισ. Σ καρςτικόσ παράκτιοσ 

υδροφορζασ των περιοχϊν Χερςονιςου, Παλίων και Χιςίου ζχει ενταχκεί ςτισ υπό 

απαγόρευςθ περιοχζσ, ςφμφωνα με τθν κανονιςτικι απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα Υεριφζρειασ Ξριτθσ (ΦΕΞ 1333/Βϋ/3-7-2009). 

 τισ λεκάνεσ των Αιτανίων, Καινοφριου Ωωριοφ και των Μεςοηωικϊν 

αςβεςτολίκων : βάςθ τθσ  Ωδρογεωλογικισ Διερεφνθςθσ και Πελζτθσ Διαχείριςθσ 

Ωδατικϊν Υόρων του Διμου Επιςκοπισ που πραγματοποιικθκε το 2001 οι 

διακζςιμοι πόροι υπόγειοι και επιφανειακοί που είναι τθσ τάξθσ των 6,35 εκ. 
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κυβικϊν μζτρων ετθςίωσ, υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ενιαίασ διαχείριςθσ, επαρκοφν 

κεωρθτικά για τθν κάλυψθ του 95% των υδατικϊν αναγκϊν του πρϊθν Διμου 

Επιςκοπισ και πρακτικά για τθν πλιρθ κάλυψθ των υδατικϊν αναγκϊν που 

ανζρχονται ςε 6,7 εκ. κυβικά μζτρα ετθςίωσ. 

 

Σι υφιςτάμενοι πόροι από τθν εκμετάλλευςθ των γεωτριςεων τθσ περιοχισ εκτιμάται ότι 

υπολείπονται πολφ τθσ ικανοποίθςθσ των υδατικϊν αναγκϊν. Εκτιμάται ότι οι αντλιςεισ 

δεν υπερβαίνουν τα 2,5 εκ. κυβικά μζτρα ετθςίωσ και ςτθν περίπτωςθ αυτι οι υφιςτάμενοι 

πόροι υπολείπονται των υπόγειων πόρων κατά 3 εκ. κυβικά μζτρα και των ςυνολικϊν 

(υπόγειων και επιφανειακϊν) κατά 3,85 εκ. κυβικά μζτρα. Από τα ανωτζρω εκτεκζντα 

προκφπτει ότι δεν υφίςταται πρόβλθµα τόςο για τθν ποςότθτα όςον και για τθν ποιότθτα 

των υπόγειων υδροφόρων και ότι το νερό του ςυγκεκριμζνου υδροφορζα είναι καλισ 

ποιότθτασ, και επαρκζσ για τθν κάλυψθ των αρδευτικϊν αναγκϊν τθσ Δθμοτικισ Ενότθτασ 

Επιςκοπισ.  

 

1.1.9.5 Διαχείριςθ Τπόγειων Τδάτων 

 

Πε βάςθ τθν επεξεργαςία των υδρογεωλογικϊν και υδρολογικϊν δεδομζνων ςτο υδατικό 

διαμζριςμα Ξριτθσ ςτα πλαίςια τθσ μελζτθσ Διαχείριςθσ Υδατικϊν Ρόρων (10ου Διεκνοφσ 

Χυνεδρίου, Κες/νίκθ Απρίλιοσ 2004) επιςθμάνκθκαν τα παρακάτω κζματα : 

 Υπάρχει ανάγκθ ςυμπλιρωςθσ τθσ γεωλογικισ και υδρογεωλογικισ βαςικισ 

γνϊςθσ για τα μεγάλα υδρογεωλογικά, κυρίωσ καρςτικά ςυςτιματα ςτθν Ξριτθ. Θ 

γνϊςθ αυτι πρζπει να αντιμετωπίηει ςε ενιαία βάςθ τισ μεγάλεσ αυτζσ 

υδρογεωλογικζσ ενότθτεσ και όχι αποςπαςματικά ςε επίπεδο διοικθτικϊν ορίων 

όπωσ μζχρι ςιμερα. 

 Είναι απαραίτθτθ θ τοποκζτθςθ υδρομετεωρολογικϊν ςτακμϊν ςε μεγάλα 

υψόμετρα, ιδιαίτερα χριςιμοι λόγω τθσ μεγάλθσ υψομετρικισ ανομοιομορφίασ του 

Ω.Δ. και τθσ ζλλειψθσ δεδομζνων 

 Ωπάρχει ανάγκθ πφκνωςθσ του δικτφου υδρομετριςεων ςε υδατορεφματα με 

ςθμαντικι λεκάνθ απορροισ (π.χ. Υλατφσ) και εγκατάςταςθ ςτακμϊν ςε οριςμζνα 

ςθμαντικά υδατορεφματα που δεν διακζτουν ςτοιχεία (π.χ. Ξαρτερόσ). 

 Υζραν των μετριςεων ςτάκμθσ υγρισ και ξθρισ περιόδου που πραγματοποιοφνται 

ςε μεγάλο αρικμό ςθμείων, υπάρχει ανάγκθ ανά περιοχι φπαρξθσ πλιρουσ ςειράσ 
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μετριςεων μθνιαίου χρονικοφ βιματοσ για τισ κφριεσ τουλάχιςτον 

υδρογεωλογικζσ λεκάνεσ. 

 Χτα πλαίςια αυτά, είναι ιδιαίτερα κετικό ςτοιχείο θ εγκατάςταςθ αυτογραφικϊν 

οργάνων μζτρθςθσ τθσ ςτάκμθσ ςε χαρακτθριςτικά ςθμεία τθσ Ξριτθσ από τθν 

Υεριφζρεια, που πρζπει να επεκτακεί. 

 Ωπάρχει ανάγκθ ανακατανομισ τθσ διάταξθσ των ςθμείων παρακολοφκθςθσ, 

παροχϊν και υπόγειασ ςτάκμθσ, τόςο ςε επίπεδο λεκανϊν, όςο και ςε 

Υεριφερειακό επίπεδο. 

 

Θ διαχείριςθ του υπόγειου και επιφανειακοφ υδατικοφ δυναμικοφ του Διμου κα πρζπει 

να χαρακτθρίηονται από: 

 ορκολογικότθτα (δθλαδι να είναι επιςτθμονικά κεμελιωμζνοι) 

 αποδοτικότθτα (δθλαδι να αξιοποιοφν τουσ υδατικοφσ πόρουσ ςτο μζγιςτο δυνατό 

βακμό) 

 βιωςιμότθτα (δθλαδι να μθ δθμιουργοφν πρόβλθμα εξάντλθςθσ των υδατικϊν 

πόρων ςτο μζλλον για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςιμερα)  

 

Για τθν αξιοποίθςθ των απορροϊν και τον εμπλουτιςμό  των υπόγειων υδατικϊν πόρων, 

ο Διμοσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ, κα πρζπει να προχωριςει ςε 

ςυνδυαςμζνεσ ενζργειεσ που κα ζχουν ωσ ςτόχο τθν πλζον ορκολογικι και τεχνικϊσ 

αποδοτικότερθ αξιοποίθςθ κυρίωσ του υπόγειου υδατικοφ δυναμικοφ των καρςτικϊν 

ςυςτθμάτων αλλά και του επιφανειακοφ. Σι ενζργειεσ αυτζσ μπορεί να περιλαμβάνουν : 

 Ενιαία εκμετάλλευςθ και εκτίμθςθ του υδατικοφ δυναμικοφ των καρςτικϊν 

ςυςτθμάτων 

 Αξιοποίθςθ νζων μεκόδων διερεφνθςθσ των υφάλμυρων εκφορτίςεων 

 Εφαρμογι προγραμμάτων τεχνθτοφ εμπλουτιςμοφ 

 Ξαταςκευι ζργων ταμίευςθσ, όπωσ ςτθν προκειμζνθ τθν καταςκευι του φράγματοσ 

του Αποςελζμθ. 

 

1.1.9.6 Μετεωρολογικά τοιχεία 

 

Γενικά, το κλίμα τθσ Ξριτθσ χαρακτθρίηεται εφκρατο μεςογειακό, ςτουσ ορεινοφσ όγκουσ 

τθσ όμωσ τείνει προσ τον θπειρωτικό τφπο. Σ ετιςιοσ μζςοσ όροσ κερμοκραςίασ είναι 14 - 

15οC. Θ πεδινι Ξριτθ και ιδιαίτερα οι νοτιοανατολικζσ περιοχζσ είναι από τισ κερμότερεσ 
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τθσ Ελλάδασ. Θ θλιοφάνεια διαρκεί όλουσ τουσ μινεσ του ζτουσ.  Σ μζςοσ ετιςιοσ αρικμόσ 

ωρϊν θλιοφάνειασ ανζρχεται ςτισ 2.816 ϊρεσ ςτο Θράκλειο. Θ εμφάνιςθ νεφϊςεων είναι 

μικρι και μειϊνεται από τα ανατολικά ςτα δυτικά. Σι βροχζσ αυξάνονται από τα ανατολικά 

ςτα δυτικά και από τθν παράκτια ςτθν ορεινι ηϊνθ. 

 

Γενικά, λοιπόν, το κλίμα ανικει ςτο Πεςογειακό τφπο, και χαρακτθρίηεται από κερμό και 

ξθρό καλοκαίρι και ιπιο χειμϊνα. Σ χειμϊνασ αρχίηει το Δεκζμβριο με βροχζσ μικρισ 

ζνταςθσ, και διαρκεί ωσ το Πάρτιο. Ψυχρότεροσ και υγρότεροσ μινασ είναι ο Λανουάριοσ 

όπου θ Πζςθ Ελάχιςτθ Κερμοκραςία είναι τθσ τάξθσ των 12,2oC, ενϊ θ ςχετικι υγραςία 

68,0%.  Θ άνοιξθ είναι μικρισ διάρκειασ και διαρκεί από τισ αρχζσ Απριλίου μζχρι τα μζςα 

Παΐου. Χυνικωσ είναι ξθρι με μικρό ποςοςτό βροχοπτϊςεων. Ψο κζροσ είναι ιδιαίτερα 

ξθρό και διαρκεί από τα μζςα Παΐου μζχρι το τζλοσ Χεπτεμβρίου. Κερμότεροσ μινασ είναι 

ο Λοφλιοσ, ενϊ ςπανιότερα κερμότεροσ μινασ εμφανίηεται ο Αφγουςτοσ. Θ Πζςθ Πζγιςτθ 

Κερμοκραςία του μινα Λουλίου ςφμφωνα με επεξεργαςμζνα ςτοιχεία των τελευταίων ετϊν 

είναι 26,4οC. Ψο φκινόπωρο ξεκινά από το τζλοσ Χεπτεμβρίου και είναι ςχετικά υγρό και 

κερμό με ραγδαίεσ βροχζσ κατά τον Σκτϊβριο και Ροζμβριο. 

 

Χτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν δίνονται οι μζςεσ τιμζσ κερμοκραςίασ αζρα και 

βροχοπτϊςεων (Μετεωρολογικόσ Στακμόσ Θρακλείου Κριτθσ). Ψα ςτοιχεία αυτά είναι 

επεξεργαςμζνα από το Ξζντρο Ανανεϊςιμων Υθγϊν και Εξοικονόμθςθσ Ενζργειασ. 

 

Υίνακασ 27 Πζςεσ μθνιαίεσ κερμοκραςίεσ (C) 
ΛΑΝ ΨΕΒ ΜΑ ΑΡ ΜΑΛ ΛΟΥΝ ΛΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

12,2 12,5 13,8 16,5 20,8 24,42 26,4 26,3 23,7 20,3 17,1 13,9 

 

 

Υίνακασ 28 Πζςεσ μθνιαίεσ βροχοπτϊςεισ (mm) 
ΛΑΝ ΨΕΒ ΜΑ ΑΡ ΜΑΛ ΛΟΥΝ ΛΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

99,00 65,8 45,3 26,9 14,7 2,9 0,5 0,8 14, 61,4 64,6 85,2 

 

Υίνακασ 29 Πζςεσ μθνιαίεσ Ρζφωςθ (8) 

ΛΑΝ ΨΕΒ ΜΑ ΑΡ ΜΑΛ ΛΟΥΝ ΛΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΡ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

5,3 5,1 4,8 3,7 2,9 1,4 0,6 0,7 1,8 3,6 4,7 5,1 
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Θ μζςθ νζφωςθ κυμαίνεται μεταξφ περίπου 5/8 τον Λανουάριο και 0,6/8 τον Λοφλιο. O μζςοσ 

αρικμόσ αίκριων θμερϊν (νζφωςθ μεταξφ 0/8 και 1,5/8) κυμαίνεται μεταξφ 3 θμερϊν 

περίπου τον Λανουάριο και 28 θμερϊν τον Λοφλιο ςτισ πεδινζσ περιοχζσ. Χτισ ορεινζσ 

περιοχζσ ο αρικμόσ των αίκριων θμερϊν κατά τουσ κερινοφσ μινεσ είναι κατά 30% 

μικρότεροσ. Θ ομίχλθ (όπωσ και θ πάχνθ) είναι επίςθσ εξαιρετικά ςπάνια ςτθν Ξριτθ. Σ 

μζςοσ ςυνολικόσ αρικμόσ θμερϊν ομίχλθσ είναι ίςοσ με λιγότερο από 1 θμζρα (0,9 θμζρεσ 

ςτο Θράκλειο) για τουσ πεδινοφσ ςτακμοφσ. Αντίκετα, ςυχνότερθ είναι θ εμφάνιςθ 

υδροςταγόνων πάνω ςτισ επιφάνειεσ του εδάφουσ, δθλαδι θ δρόςοσ. Σ μζςοσ ςυνολικόσ 

αρικμόσ θμερϊν δρόςου ανζρχεται ςτο ςτακμό του Θρακλείου ςε 45,2 θμζρεσ. 

 

1.1.9.7  Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι 

 

Υαρόλο που ο Διμοσ διακζτει τισ βαςικζσ περιβαλλοντικζσ υποδομζσ εξακολουκεί να 

υπόκειται ςε περιβαλλοντικζσ πιζςεισ και κινδφνουσ, όπωσ θ υποβάκμιςθ του φυςικοφ και 

δομθμζνου περιβάλλοντοσ από τθ χριςθ του αυτοκινιτου, θ υποβάκμιςθ του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ από τθ λειτουργία των νοικοκυριϊν (π.χ. καυςτιρεσ, κλιματιςμόσ, οικιακζσ 

ςυςκευζσ), θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και οι κλιματολογικζσ αλλαγζσ, θ ρφπανςθ των 

υδάτων (επιφανειακϊν και υπόγειων) κυρίωσ λόγω τθσ υπερβολικισ χριςθσ λιπαςμάτων 

και φαρμάκων ςτθ γεωργία, οι οποίεσ αναμζνεται να εντατικοποιθκοφν. Για το λόγο αυτό 

απαιτείται ςυνεργαςία του Διμου με τουσ αρμόδιουσ φορείσ προκειμζνου να γίνουν όλα τα 

προλθπτικά ζργα και να παρκοφν όλα τα προλθπτικά μζτρα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 

Αναλυτικότερα, θ επίδραςθ τθσ γεωργίασ ςτο περιβάλλον είναι πολφ ςθμαντικι αφοφ θ 

εγκατάλειψθ τθσ γθσ και θ εντατικοποίθςθ τθσ παραγωγισ ςχετίηονται με ςθμαντικά 

περιβαλλοντικά προβλιματα που αντιμετωπίηει ςιμερα θ φπαικροσ όπωσ λειψυδρία, 

ερθμοποίθςθ περιοχϊν, καταςτροφι ςθμαντικϊν υδροβιοτόπων κ.α. Θ εντατικοποίθςθ τθσ 

γεωργικισ παραγωγισ κεωρικθκε θ λφςθ ςτα διάφορα προβλιματα που αντιμετϊπιηε θ 

αγροτικι παραγωγι και οι άνκρωποι που αςχολοφνταν με αυτι.  

 

Σ προςτατευτικόσ ρόλοσ που μπορεί να ζχει θ γεωργία όςον αφορά τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ 

μιασ περιοχισ αντικατοπτρίηεται ςτθν ουςιαςτικι ςυμβολι τθσ ςτθ διατιρθςθ του 

αγροτικοφ παραδοςιακοφ τοπίου και τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςε περιοχζσ με 

περιοριςμζνεσ προοπτικζσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Ξάποιεσ καλλιζργειεσ όπωσ οι 

ελιζσ και τα αμπζλια, πζρα από τθν κακαρά οικονομικι ςυνειςφορά τουσ ςτθν ανάπτυξθ 
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τθσ ενδοχϊρασ ςυμβάλλει ςε μεγαλφτερο βακμό ςτθ διατιρθςθ του παραδοςιακοφ τοπίου 

ςτισ ορεινζσ κυρίωσ περιοχζσ με κετικζσ επιπτϊςεισ  τθν τουριςτικι ανάπτυξθ των περιοχϊν 

αυτϊν  με φιλο-περιβαλλοντικοφσ όρουσ και το ςυςχετιςμό του πρωτογενοφσ με τον 

τριτογενι τομζα. Θ βιολογικι καλλιζργεια δε, μπορεί να αποτελζςει μερικϊσ μζροσ τθσ 

λφςθσ τθσ μείωςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων τθσ εντατικοποίθςθσ τθσ γεωργίασ. 

 

Λδιαίτερθ προςοχι πρζπει να δοκεί ςτθν περιβαλλοντικά φιλικι προσ το περιβάλλον 

διαχείριςθ τθσ κτθνοτροφίασ ϊςτε να αποφευχκεί ο κίνδυνοσ από τθν υπερβολικι 

βόςκθςθ. 

 

Σι παραδοςιακζσ αγροτικζσ πρακτικζσ, οι δραςτθριότθτεσ όπωσ θ γεωργία και κτθνοτροφία 

ο αγροτικόσ τρόποσ ηωισ και θ ιςτορικι εξζλιξθ τουσ όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ ορεινζσ 

οικιςμοφσ τθσ ενδοχϊρασ του Διμου, διαμορφϊνουν μια ιδιαίτερθσ αξίασ πολιτιςτικι 

κλθρονομιά τθσ υπαίκρου που ςε πολλζσ περιπτϊςεισ αξίηει να προςτατευκεί 

ςυγκρατϊντασ τον πλθκυςμό ςτισ  ορεινζσ/μειονεκτικζσ περιοχζσ και επιτρζποντασ ςτθ 

περαιτζρω ανάπτυξθ   τουσ με όρουσ βιωςιμότθτασ.  

 

Χιμερα, υπάρχει μια ςτακερι φκίνουςα πορεία τθσ βιοποικιλότθτασ, με ςοβαρζσ 

ςυνζπειεσ για το φυςικό κόςμο και τθν ανκρϊπινθ ευθμερία. Αρνθτικά ςτθ διατιρθςθ τθσ 

βιοποικιλότθτασ ζχουν επιδράςει θ ερθμοποίθςθ, οι πυρκαγιζσ, θ ρφπανςθ από τθν 

εντατικοποίθςθ τθσ γεωργικισ δραςτθριότθτασ κ.α. 

 

Θ απόρριψθ υγρϊν αποβλιτων των παράκτιων οικιςμϊν ιδιαίτερα λόγω τθσ αυξθμζνθσ  

τουριςτικισ δραςτθριότθτασ που αναπτφςςεται κατά μικοσ τθσ παράκτιασ ηϊνθσ και του 

μεγάλου αρικμοφ των τουριςτικϊν επιχειριςεων, ςτθ κάλαςςα (πολλζσ φορζσ χωρίσ τθν 

προθγοφμενθ επεξεργαςία τουσ από ςυςτιματα κακαριςμοφ) επθρεάηει τθν ποιότθτα του 

καλαςςινοφ νεροφ, με αποτζλεςμα τθν υποβάκμιςθ του υδάτινου περιβάλλοντοσ. Σ 

μεγάλοσ όγκοσ αςτικϊν υγρϊν αποβλιτων ςτθ κάλαςςα μπορεί να προκαλζςει 

προβλιματα ευτροφιςμοφ, να επθρεάςει τισ βιοκοινότθτεσ κλπ. 

 

Οι αμμοκίνεσ, μικροί λόφοι από άμμο που βρίςκονται κυρίωσ ςτισ παράκτιεσ περιοχζσ 

είναι πολφ ευαίςκθτα οικοςυςτιματα και εφκολα μποροφν να αποςτακεροποιθκοφν. Σι 

αμμοκίνεσ αποκθκεφουν άμμο τθν οποία «δίνουν» ςε ςυνκικεσ κακοκαιρίασ ςτθ κάλαςςα, 

ϊςτε να αποφευχκοφν φαινόμενα διάβρωςθσ και ειςόδου τθσ κάλαςςασ ςτα χερςαία 
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οικοςυςτιματα. Σι αμμοκίνεσ ζχουν υψθλι οικολογικι αξία, γιατί χαρακτθρίηονται από 

ςυγκεκριμζνο τφπο αηωνικισ βλάςτθςθσ, τθν αμμόφιλθ, ενϊ αποτελοφν βιότοπο για πολλά 

είδθ ορνικοπανίδασ και μικροπανίδασ. Ωςτόςο θ υπζρμετρθ εκμετάλλευςθ τθσ παράκτιασ 

ηϊνθσ και θ μεγάλθ επιςκεψιμότθτα των παράκτιων ι παραποτάμιων περιοχϊν είναι 

μερικοί από τουσ παράγοντεσ  που επιδροφν ςε μεγάλο βακμό ςτθν καταςτροφι αυτϊν των 

οικοτόπων.   

 

Θ υπερςυγκζντρωςθ και ο ςυνωςτιςμόσ των τουριςτϊν πολλζσ φορζσ ξεπερνά τα όρια 

ανοχισ των υποδομϊν και προκαλοφνται προβλιματα θχορφπανςθσ, ςυγκζντρωςθσ 

μεγάλου όγκου ςτερεϊν αποβλιτων κλπ. Ειδικότερα, το πρόβλθμα των απορριμμάτων 

είναι εντονότερο ςτθν αμμουδιά, όπου είναι ο χϊροσ αναψυχισ των τουριςτϊν. 

 

Πια από τισ κυριότερεσ επιπτϊςεισ του τουριςμοφ ςτα χερςαία οικοςυςτιματα προζρχεται 

από το πάτθμα των φυτϊν και τθ ςυμπίεςθ του εδάφουσ εξαιτίασ τθσ πεηοπορίασ, τθν 

οδιγθςθ τροχοφόρων ζξω από το δρόμο κλπ. 

 

Θ διάνοιξθ δρόμων και μονοπατιϊν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απομόνωςθ και τον 

κατακερματιςμό τθσ πανίδασ (ιδιαίτερα τθσ μικροπανίδασ), ενϊ ευαίςκθτεσ οικολογικά 

περιοχζσ γίνονται προςιτζσ ςτουσ επιςκζπτεσ, καταςτρζφοντασ ιςυχα τοπία αναψυχισ και 

ςπάνιουσ βιότοπουσ. 

 

 Ωςτόςο, με τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ τομεακϊν ςχεδίων δράςθσ για τθ βιοποικιλότθτα, 

τθν ανάλθψθ νζων πρωτοβουλιϊν για τθν προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ και τθσ 

προςταςίασ, τθσ διαφφλαξθσ και τθσ αποκατάςταςθσ των τοπίων ·του Διμου, είναι εφικτό 

να αποτραποφν οι κίνδυνοι που απειλοφν τθ βιωςιμότθτα πολλϊν ειδϊν και τθ διατιρθςθ 

των υπαρχόντων οικοτόπων του Διμου.  

 

Θ ζλλειψθ νεροφ αποτελεί για τθν Ξριτθ μια πραγματικότθτα που επιδεινϊνεται ςυνεχϊσ 

κυρίωσ εξ’αιτίασ των κλιματολογικϊν ςυνκθκϊν και τθσ  χαμθλισ ετιςιασ βροχόπτωςθσ. 

Θ διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων και θ οικονομία τθσ χριςθσ του νεροφ είναι ςθμαντικόσ 

παράγοντασ διατιρθςθσ τθσ αειφορίασ ςτα αγροτικά οικοςυςτιματα. Θ χριςθ 

βελτιωμζνων ςυςτθμάτων άρδευςθσ ςυμβάλει ςτθν μζγιςτθ αξιοποίθςθ του διακζςιμου 

προσ άρδευςθ νεροφ αφοφ με τθν χριςθ τζτοιων ςυςτθμάτων, εξοικονομείται νερό ενϊ 
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μπορεί να γίνει και εφαρμογι λιπάνςεων με ακρίβεια, μειϊνοντασ το κίνδυνο ρφπανςθσ 

των εδαφϊν και των υπόγειων νερϊν. 

 

Ακριβι ςτοιχεία για τθ διάβρωςθ των εδαφϊν δεν υπάρχουν, παρόλα αυτά οι ορεινζσ και 

θμιορεινζσ περιοχζσ με τισ μεγάλεσ κλίςεισ, με ιςχυροφσ ανζμουσ, τισ ελάχιςτεσ πυρκαγιζσ, 

τθν εγκατάλειψθ τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ και ςε μικρότερο βακμό τθν υπερβόςκθςθ ι και 

το είδοσ των φυτϊν που καλλιεργοφνται, είναι παράγοντεσ που επιδροφν αρνθτικά ςτθν 

ποιότθτα του εδάφουσ .Υζρα από τουσ παραπάνω παράγοντεσ , ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ποιότθτα του εδάφουσ παίηουν, θ ρφπανςθ από τα γεωργικά απόβλθτα. Θ εντατικοποίθςθ 

τθσ παραγωγισ από τθν άλλθ πλευρά, οδθγεί ςε περαιτζρω επιδείνωςθ τθσ ποιότθτασ των 

ιδθ φτωχϊν ςε οργανικι ουςία, εδαφϊν. 

 

Εξζχων ρόλοσ κα πρζπει να δοκεί ςτα περιβαλλοντικά μζτρα ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνων 

προγραμμάτων αγροτικισ ανάπτυξθσ  τα οποία κα επικεντρϊνονται άμεςα: 

 ςτθν προςταςία και τθ βελτίωςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, 

 ςτθν παρακολοφκθςθ και τθν πορεία ανκρωπίνων χειριςμϊν ςτουσ τομείσ τθσ 

γεωργίασ, τθσ αλιείασ, τθσ ενζργειασ, τθσ βιομθχανίασ, των μεταφορϊν, τθσ 

κατοικίασ, τθσ αναψυχισ και του τουριςμοφ, που ενδζχεται να βλάψουν τα 

πολφτιμα για τον άνκρωπο και τθ φφςθ οικοςυςτιματα και να ςυμβάλλει, ϊςτε οι 

χειριςμοί αυτοί να μεταβάλλονται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αειφορίασ. 

 ςτθν παροχι  επιςτθμονικισ  πλθροφόρθςθσ  ςε κζματα φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

 ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τισ φυςικζσ, τισ οικονομικζσ και τισ 

πολιτιςτικζσ αξίεσ των καλάςςιων, παράκτιων, υγροτοπικϊν και χερςαίων 

οικοςυςτθμάτων και τθν ενκάρρυνςθ ςε κετικι προσ αυτά ςτάςθ. 

 ςτθν προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ ςε κζματα προςταςίασ και 

διατιρθςθσ των φυςικϊν πόρων και του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

 ςτθ κζςπιςθ και εφαρμογισ μζτρων που κα οδθγοφν ςτθν αειφορικι ανάπτυξθ, 

κακϊσ και υπθρεςίεσ ςχετικζσ με τθ ςυνετι διαχείριςθ των υγροτοπικϊν, υδατικϊν, 

εδαφικϊν και γενετικϊν πόρων.  

 

1.1.9.8 Η διαχείριςθ ςτερεών αποβλιτων ςτο Διμο  

 

Θ κακαριότθτα ςαν αγακό, αποτελεί για το Διμο Χερςονιςου υψθλισ προτεραιότθτασ και 

ςθμαςίασ υπθρεςία. Σ Διμοσ μασ  κεωρεί πρϊτιςτο αγακό τόςο για το δθμότθ του, όςο και 
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για τον επιςκζπτθ του το αγακό τθσ κακαριότθτασ και του ευπρεπιςμζνου γενικά 

περιβάλλοντοσ, πάντα ςυνδεμζνα άρρθκτα με το επίπεδο παρεχόμενων υπθρεςιϊν ςτον 

επιςκζπτθ και βαςικοφ ςτοιχείου πολιτιςμοφ και επιπζδου ηωισ για τουσ κατοίκουσ. 

 

Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων και το ςχεδιαςμό του, ο Διμοσ μασ ζχει αναπτφξει 

ςυνεργαςίεσ με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ςε όλθ του τθν επικράτεια. Για τθν πρϊθν 

Δθμοτικι Ενότθτα Χερςονιςου είναι ςε ιςχφ για το 2011 ςυνεργαςία με ιδιωτικι εταιρεία 

με πολλαπλά αντικείμενα. Θ ςυνεργαςία αυτι αφορά ςτθν αποκομιδι ςφμμεικτων 

απορριμμάτων και ογκωδϊν, ςτθν οδοςάρωςθ και ςτθ φροντίδα των πρανϊν και άλλων 

υπθρεςιϊν. 

 

Για τισ υπόλοιπεσ γεωγραφικζσ ενότθτεσ ο Διμοσ μασ ζχει ςυνάψει ςφμβαςθ με τον 

Φο.Δ.Χ.Α ΒΣΦΕΛΑΧ ΥΕΔΛΑΔΑΧ ΑΕ ΣΨΑ (του οποίου είναι κφριοσ μζτοχοσ). Θ ςφμβαςθ αυτι 

περιλαμβάνει τθν αποκομιδι ςφμμεικτων και ογκωδϊν απορριμμάτων και οδοςάρωςθ για 

τθν Δθμοτικι ενότθτα Παλίων. 

 

Για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Γουβϊν και Επιςκοπισ θ οδοςάρωςθ και θ φροντίδα των 

πρανϊν γίνεται από εποχικό προςωπικό του Διμου. 

 

Για τθν αποκομιδι ςτο ςφνολο του Διμου, χρθςιμοποιοφνται για τουσ κερινοφσ μινεσ 12 

απορριμματοφόρα, μικρά και μεγάλα, τρία press containers κλειςτοφ τφπου και 6 ανοικτά 

φορτθγά οχιματα διαφόρων χωρθτικοτιτων. Για τθ χειμερινι περίοδο χρθςιμοποιοφνται 

περίπου τα μιςά. 

 

Για τθν οδοςάρωςθ απαιτοφνται για τουσ κερινοφσ μινεσ τρία μθχανικά ςάρωκρα, κακϊσ 

και περίπου 25 οδοκακαριςτζσ, αντίςτοιχα κατά 50% λιγότερθ τουσ χειμερινοφσ μινεσ. 

 

Γενικά ςτο ςφνολο του ζτουσ ςυλλζγονται και οδθγοφνται ςτο ΧΩΨΑ Χερςονιςου περίπου 

30.000 τόνοι απορρίμματα, όπου διαχειρίηονται με το ςφςτθμα τθσ υγειονομικισ ταφισ. 

Χυνολικά ςτον τομζα τθσ κακαριότθτασ, είτε ςε επίπεδο εξωτερικϊν ςυνεργατϊν, είτε 

άμεςα απαςχολοφμενων από το Διμο απαςχολοφνται από 50 ζωσ 150 εργαηόμενοι, ςτθν 

πλειοψθφία τουσ κάτοικοι του διμου, ντόπιοι ι και αλλοδαποί. 

 

Ανακφκλωςθ 
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Χτο ςφνολό του ο Διμοσ μασ ζχει εφαρμόςει το ςφςτθμα ανακφκλωςθσ με τουσ μπλε 

κάδουσ, όπου ςυλλζγονται χαρτί, πλαςτικό, μζταλλο και γυαλί. Θ αποκομιδι των 

ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων γίνεται από τον Φο.Δ.Χ.Α, με ςφμβαςθ που ζχει ςυνάψει με 

το Διμο μασ, χρθςιμοποιϊντασ 4 απορριμματοφόρα του Διμου (παραχωρθμζνα από τθν 

Ελλθνικι Εταιρεία Ανακφκλωςθσ). 

 

Ψα ανακυκλϊςιμα υλικά μεταφζρονται ςτο ΞΔΑΩ Ρζασ Αλικαρναςςοφ. 

 

Σ Φο.Δ.Χ.Α ςε ςυνεργαςία με ομάδεσ πολιτϊν ζχει αναπτφξει και παρακολουκεί ςυςτιματα 

Σικιακισ Ξομποςτοποίθςθσ ςε διάφορα νοικοκυριά, κακϊσ και ςφςτθμα ανακφκλωςθσ 

θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν. 

 

Άλλα ςυςτιματα ανακφκλωςθσ που αναπτφςςονται και εξυπθρετοφνται από ιδιωτικζσ 

εταιρείεσ είναι μπαταριϊν οικιακϊν και αυτοκινιτων, ελαςτικϊν, ορυκτελαίων, μαγειρικϊν 

ελαίων κ.α. 

 

Ξόςτοσ τθσ διαχείριςθσ  

 

Χτθν προςπάκεια του ο Διμοσ να ανταποδίδει αξιόπιςτεσ και ποιοτικζσ υπθρεςίεσ ςτθν 

κακαριότθτα, ςτθν αποκομιδι, ςτθν ανακφκλωςθ αλλά και ςτθ διαχείριςθ των 

απορριμμάτων, αναλαμβάνει ζνα ιδιαίτερα υψθλό κόςτοσ τθσ τάξθσ των 3.500.000 € 

ετθςίωσ, το οποίο καλφπτει κατά περίπου 25% από τα ΔΨ Θλεκτροφωτιςμοφ και 

Ξακαριότθτασ και το υπόλοιπο από τα ελλιπι τζλθ Υαρεπιδθμοφντων και Εκδιδομζνων 

λογαριαςμϊν. Χτα πλαίςια τθσ εξυπθρζτθςθσ αυτισ τθσ απαραίτθτθσ δαπάνθσ, από τθ μία ο 

Διμοσ εφαρμόηει πολιτικζσ εναρμόνιςθσ και εξορκολογιςμοφ των τελϊν, και από τθν άλλθ 

προςπακεί να αναπτφξει και να εφαρμόςει εναλλακτικζσ μεκόδουσ διαχείριςθσ των 

απορριμμάτων με επιδίωξθ τθσ μείωςθσ του παραγόμενου όγκου και κόςτουσ διαχείριςισ 

τουσ.  

 

1.1.9.9  Φδρευςθ – Άδρευςθ  & Αποχζτευςθ (διαχείριςθ υγρϊν αποβλιτων ςτο Διμο)  

 

Δθμοτικι Ενότθτα  Μαλίων  
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Χτθ Δ.Ε Παλίων βρίςκεται ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ υδροφορείσ τθσ ευρφτερθσ 

περιοχισ. 

 

Γενικά, δεν παρουςιάηονται ιδιαίτερα προβλιματα υδροδότθςθσ. Θ φδρευςθ λειτουργεί 

κατά βάςθ αδιαλείπτωσ, ενϊ ζχουν αναπτυχκεί ςε ικανοποιθτικό βακμό τα δίκτυα 

μεταφοράσ και διανομισ φδατοσ (εξωτερικά και εςωτερικά δίκτυα). Οόγω τθσ κατακόρυφθσ 

αφξθςθσ τθσ ηιτθςθσ κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, αςκείται ζντονθ πίεςθ ςτον 

υδροφόρο ορίηοντα θ οποία εντείνεται και από τθν διαφαινόμενθ κλιματικι αλλαγι. Σι 

επιπτϊςεισ τθσ πίεςθσ αυτισ φαίνονται κυρίωσ ςτθν ποιότθτα του αντλοφμενου νεροφ  με 

παράλλθλθ ςυρρίκνωςθ τθσ περιοχισ του υδροφόρου προσ το κεντρικό τμιμα του οικιςμοφ 

Παλίων. 

 

Υθγαίνοντασ δυτικότερα, ςτθν περιοχι τθσ Χταλίδασ αρχίηουν ιδθ να εμφανίηονται κάποια 

προβλιματα υποβάκμιςθσ τθσ ποιότθτασ των νερϊν που αντλοφνται από τισ γεωτριςεισ 

τθσ περιοχισ. 

 

Ψα ζργα βαςικϊν υποδομϊν αποχζτευςθσ ςτον οικιςμό των Παλίων αναπτφχκθκαν τθν 

αμζςωσ προθγοφμενθ περίοδο με ςυγχρθματοδότθςθ από το ΓϋΞΥΧ. Ξαταςκευάςτθκε θ ΕΕΟ 

Παλίων με δυναμικότθτα αρκετι τόςο για τα Πάλια όςο και για τθ Χταλίδα. 

Ξαταςκευάςτθκαν τα δίκτυα ςυλλογισ ακακάρτων και ο κεντρικόσ αποχετευτικόσ αγωγόσ 

ςτα Πάλια μαηί με δφο αντλιοςτάςια. Ξαταςκευάςτθκαν επίςθσ οι Εγκαταςτάςεισ 

Επεξεργαςίασ Ουμάτων ςτο Ποχό και το Ξράςι μαηί με τα απαραίτθτα δίκτυα ακακάρτων, 

κακϊσ και τα εςωτερικά δικτφων απορροισ ομβρίων ςτον οικιςμό Παλίων, εντόσ τθσ 

κατοικθμζνθσ περιοχισ. Ψο ςυνολικό κόςτοσ του ζργου ανιλκε ςε 20.5 εκατομμφρια ευρϊ 

ενϊ θ ςυνδρομι ςε 13.6 εκατομμφρια ευρϊ. Ψο ποςοςτό κάλυψθσ τθσ περιοχισ Παλίων 

ανιλκε ςε 70% περίπου τθσ κατοικθμζνθσ περιοχισ. 

 

Χτθν περιοχι τθσ Χταλίδασ, θ οποία αποτελεί κάτι λιγότερο από τθν μιςι παραλιακι και 

ζντονα τουριςτικοποιθμζνθ ηϊνθ τθσ Δ.Ε Παλίων και θ οποία δεν διζκετε κακόλου δίκτυα 

αποχζτευςθσ, βρίςκεται αυτι τθ ςτιγμι ζργο ςε εξζλιξθ για τθν καταςκευι των δικτφων 

αποχζτευςθσ ακακάρτων εντόσ του ρυμοτομικοφ ςχεδίου πόλεωσ, ο κεντρικόσ 

αποχετευτικόσ αγωγόσ και δφο αντλιοςτάςια μεταφοράσ λυμάτων. 

Υροχπολογιςμόσ ζργου:  6.000.000 € πλζον ΦΥΑ. 

Χφμβαςθ ζργου               :  3.555.571 € πλζον ΦΥΑ. 
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Υαράλλθλα με το ζργο τθσ αποχζτευςθσ ακακάρτων, εντάχκθκε για χρθματοδότθςθ ςτο 

ΥΕΥ Ξριτθσ ζργο ευρείασ αντικατάςταςθσ των εςωτερικϊν δικτφων φδρευςθσ τθσ Χταλίδασ.  

Υροχπολογιςμόσ ζργου:  1.250.000 € πλζον ΦΥΑ. 

Χφμβαςθ ζργου               :  1.035.180 € πλζον ΦΥΑ. 

 

Ψο υπόλοιπο 30% τθσ αποχζτευςθσ ςτθν κατοικθμζνθ περιοχι του οικιςμοφ Παλίων, το 

οποίο δεν καλφφκθκε από το ζργο του Ψαμείου Χυνοχισ, ζχει ενταχκεί πρόςφατα για 

χρθματοδότθςθ από το ΥΕΥ Ξριτθσ και ςφντομα κα γίνει θ δθμοπράτθςι του. 

Υεριλαμβάνει επίςθσ και αντικατάςταςθ ςθμαντικοφ μζρουσ του εςωτερικοφ δικτφου 

φδρευςθσ τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ του ζργου. 

Υροχπολογιςμόσ ζργου:  3.140.000 € πλζον ΦΥΑ 

 

Δθμοτικι Ενότθτα  Χερςονιςου  

Χτθ Δ.Ε Χερςονιςου τα προβλιματα ομαλισ υδροδότθςθσ κάνουν αιςκθτι τθν παρουςία 

τουσ. Χυνοπτικά αποτυπϊνονται ωσ εξισ: 

• Απαιτείται διανομι ςτθν φδρευςθ κατά τουσ κερινοφσ μινεσ ςτο Οιμάνι 

Χερςονιςου-Ανιςςαρά-Χαραντάρι-Αγριανά 

• Ζλλειψθ ποςότθτασ ςτισ Υοταμιζσ 

• Υρόβλθμα ποιότθτασ ςε όλεσ τισ περιοχζσ εκτόσ από  το Αβδοφ   

• Υαλαιά δίκτυα – αρκετζσ ηθμίεσ 

• Υολλζσ ηθμίεσ ςτουσ αγωγοφσ μεταφοράσ νεροφ από τισ γεωτριςεισ τθσ πρϊθν 

ΔΕΩΑΧ ςτα Πάλλια 

 

Υροσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ επάρκειασ υδροδότθςθσ ςτθν περιοχι, 

υποβλικθκε πρόταςθ για τθν αντικατάςταςθ  και επζκταςθ τμθμάτων εξωτερικϊν δικτφων 

φδρευςθσ Χερςονιςου ( Ξεντρικοί αγωγοί μεταφοράσ νεροφ από τισ γεωτριςεισ τθσ πρϊθν 

Χερςονιςου ςτα Παλια ζωσ τισ δεξαμενζσ ςτθ Χερςόνθςο και από τισ δεξαμενζσ του 

Ξόμβου Χερςονιςου ζωσ τον Ανιςαρά ). Θ υποβολι πρόταςθσ ζγινε τον 6ο του 2011 και θ 

ζνταξθ του ζργου ςτο ΥΕΥ τον 9ο του 2011. Πε το ζργο αυτό εκτιμοφμε ότι αφενόσ κα 

ςταματιςει θ ταλαιπωρία τθσ επιχείρθςθσ και των δθμοτϊν από τισ ςυχνζσ ηθμίεσ που 

παρουςιάηουν οι υπάρχοντεσ αγωγοί και αφετζρου κα αυξθκεί θ δυνατότθτα μεταφοράσ 

νεροφ από τισ γεωτριςεισ τθσ περιοχισ ςτα Πάλια, ελαχιςτοποιϊντασ ζτςι τθν ανάγκθ για 
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διανομι κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ ςτο Οιμζνα Χερςονιςου που δζχεται τθν 

εντονότερθ πίεςθ από τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα. 

Υροχπολογιςμόσ ζργου:  1.100.000 € πλζον ΦΥΑ. 

 

Αναμφιςβιτθτα, απαιτείται θ εξεφρεςθ επιπλζον λφςεων για τθν ομαλι υδροδότθςθ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ τόςο από άποψθ επάρκειασ όςο και από άποψθ ποιότθτασ. Θ 

ολοκλιρωςθ του φράγματοσ Αποςελζμθ κα βοθκιςει αποτελεςματικά ςτθν επίλυςθ του 

προβλιματοσ αυτοφ. 

 

Από τθν πλευρά των υποδομϊν τθσ αποχζτευςθσ θ υπάρχουςα κατάςταςθ ςυνοπτικά είναι 

θ εξισ: 

 

Οιμάνι Χερςονιςου-Χερςόνθςοσ-Ξουτουλουφάρι-Υιςκοπιανό 

 

Οειτουργεί θ ΕΕΟ Χερςονιςου, Ενεργοφ Λλφοσ για 40.000 Λςοδφναμουσ  Ξάτοικουσ. 

Χθμαντικό μζροσ τθσ δυναμικότθτάσ τθσ όμωσ είναι δεςμευμζνο από τα βοκρολφματα. Θ 

μονάδα χριηει παρεμβάςεων κυρίωσ ςτο τμιμα τθσ προεπεξεργαςίασ των λυμάτων (κτιριο 

προεπεξεργαςίασ και απόςμθςθ), κακϊσ και ςτο τμιμα τθσ διάκεςθσ των επεξεραμζνων 

λυμάτων (λιμνοδεξαμενι εξιςορρόπθςθσ, επζκταςθ δικτφων και αυτοματιςμόσ 

λειτουργίασ). Επίςθσ για να μπορεί να υποδεχκεί μεγάλεσ περιοχζσ που δεν αποχετεφονται 

όπωσ αυτι τθσ Ανάλθψθσ, απαιτείται αναβάκμιςθ τθσ μονάδασ για αφξθςθ τθσ 

δυναμικότθτάσ τθσ. 

• Υοςοςτό Ξάλυψθσ  δικτφων περίπου 85% 

• Ωφιςτάμενα Αντλιοςτάςια:  8 – Ψα αντλιοςτάςια ακακάρτων παρουςιάηουν αρκετά 

προβλιματα και απαιτοφνται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ. Ξατά κανόνα είναι 

μονοκάλαμα αντλιοςτάςια με δυςμενείσ ςυνζπειεσ ςτθν διατικζμενθ εφεδρεία και 

δυςχζρεια ςτθν ςυντιρθςι τουσ. Ξάποια από αυτά βρίςκονται ςε ακατάλλθλα 

ςθμεία (πχ Α1, Α4) και απαιτείται θ εξεφρεςθ κζςθσ για τθν καταςκευι νζων, ενϊ 

παρουςιάηονται και ςθμαντικζσ διαβρϊςεισ ςτα δομικά τουσ ςτοιχεία. 

• Εκκρεμεί θ καταςκευι του Ανλτιοςταςίου Α6 (Υλατεία Ξαςτρίου-New York-Αγιάσ 

Υαραςκευισ) ϊςτε να μπορεί να αποχετευτεί αυτόσ ο κφλακασ. 

• Δεν υφίςταται δίκτυο ακακάρτων ςτο Ανατολικό Ξουτουλουφάρι 

• Δεν υφίςταται δίκτυο ςτο Βόρειο Ανατολικό τμιμα του Οιμζνα Χερςονιςου 

(Υεριοχι γφρω από τθν εφορία) 
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• Δεν υφίςταται δίκτυο ςτθν περιοχι τθσ Υλάκασ 

• Χτθν Δ. Ξοινότθτα Χερςόνθςου το δίκτυο είναι αρκετά παλιό 

 

Θ περιοχι τθσ Ανάλθψθσ δεν διακζτει κακόλου δίκτυα αποχζτευςθσ. 

Ζχει υποβλθκεί πρόταςθ για ζνταξθ του ζργου: «Αποχζτευςθ Ακακάρτων και Επεξεργαςίασ 

Ουμάτων Σικιςμϊν Αναλιψεωσ, Ανιςςαρά» ςε μζτρο του ΕΥΥΕΦΑ και χρθματοδότθςθ από 

το ΕΧΥΑ. Χτο ςυγκεκριμζνο μζτρο, το οποίο μπορεί να χρθματοδοτιςει και τθν ςφνταξθ των 

απαιτοφμενων μελετϊν, ζχει προτακεί και θ αναβάκμιςθ τθσ ΕΕΟ Χερςονιςου ϊςτε να 

αυξιςει τθν δυναμικότθτά τθσ κατά 50%.  

 

Υροχπολογιςμόσ πρόταςθσ:  4.246.656€ πλζον ΦΥΑ. 

 

Για τα χωριά τθσ Οαγκάδασ γφρω από το καταςκευαηόμενο φράγμα Αποςελζμθ, υπάρχει 

Απόφαςθ του Ωπουργείου Ωποδομϊν για Ξαταςκευι Δικτφων και Πονάδων επεξεργαςίασ 

λυμάτων, ςτα πλαίςια τθσ προςταςίασ των υδάτων του φράγματοσ από ανεπικφμθτεσ 

ειςροζσ λυμάτων. Ψθν υλοποίθςθ των μελετϊν είχε αναλάβει ο ΣΑΡΑΞ ςε ςυνεργαςία με 

τισ Ωπθρεςίεσ του Διμου. 

 

 

Δθμοτικζσ  Ενότθτεσ  Γουβών – Επιςκοπισ  

Χτισ Δ.Ε Γουβϊν και Επιςκοπισ παρουςιάηονται ζντονα προβλιματα υδροδότθςθσ ςε 

μεγάλα τμιματά τουσ. Ψα προβλιματα οφείλονται τόςο ςε ζλλειμμα επάρκειασ υδρευτικοφ 

και αρδευτικοφ νεροφ όςο και ςε ελλείψεισ και προβλιματα των βαςικϊν υποδομϊν.  

Απαιτείται ςθμαντικι προςπάκεια και κατεφκυνςθ ςθμαντικϊν πόρων (οικονομικϊν και 

φυςικϊν) ςτθν περιοχι, ϊςτε να ανατραπεί θ παραπάνω εικόνα ςε όςο το δυνατόν 

ςυντομότερο χρονικό διάςτθμα. Οφςεισ όπωσ θ ενίςχυςθ των περιοχϊν αυτϊν από το 

καταςκευαηόμενο φράγμα ι θ αλλαγι τθσ διαχείριςθσ των γεωτριςεων τθσ πρϊθν 

Αμερικάνικθσ Βάςθσ που βρίςκονται ςτα Πάλια ϊςτε να εξυπθρετιςουν τθν ευρφτερθ 

περιοχι, φαίνονται εκ’ πρϊτθσ άποψθσ λογικζσ επιλογζσ. 

Χε κάκε περίπτωςθ όμωσ πρζπει να αναβακμιςτοφν και να επεκτακοφν τα βαςικά δίκτυα 

μεταφοράσ ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα διανομισ νεροφ, από όπου και αν προζρχεται.  

Βαςικό εργαλείο για τθν δθμιουργία των βαςικϊν δικτφων αποτελοφν τα 

ςυγχρθματοδοτοφμενα ζργα, τα οποία όμωσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ απαιτοφν 

ϊριμεσ μελζτεσ, ιδιαίτερα τα ζργα τθσ φδρευςθσ που χρθματοδοτοφνται από το ΥΕΥ Ξριτθσ. 
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Χτισ Δ.Ε Επιςκοπισ και Γουβϊν πριν τθν ςυνζνωςθ με τον Ξαλλικράτθ λειτουργοφςε ο 

Χφνδεςμοσ, ο οποίοσ εξυπθρετοφςε τθν Ϊδρευςθ τθσ περιοχισ από τθν Επιςκοπι ζωσ το 

παραλιακό μζτωπο των Γουρνϊν ςτθν πρϊθν Αμερικάνικθ βάςθ. Από τον πρϊθν Διμο 

Επιςκοπισ, μόνο θ φδρευςθ του Χωριοφ τθσ Επιςκοπισ εξυπθρετοφταν από τον Χφνδεςμο. 

Ψα υπόλοιπα χωριά του και θ άρδευςθ όλου του πρϊθν Διμου Επιςκοπισ εξυπθρετοφταν 

από το Διμο.   

Υρόκειται για μια ηϊνθ που περιλαμβάνει τα παρακάτω χωριά και οικιςμοφσ και κα 

εξεταςτεί ωσ ζνα αυτοτελζσ τμιμα του νζου Διμου Χερςονιςου: 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΫΘΝ ΔΘΜΟΣ ΕΡΛΣΚΟΡΘΣ 

 ΩΔΦΕΩΧΘ  ΩΔΦΕΩΧΘ ΑΦΔΕΩΧΘ 

Χωριό Επιςκοπισ 711 Αϊτάνια 220 480 

Χταμνιοφσ 191 Γαλίφα 150 700 

Χκόπελα 45 Γάλιπε 133 526 

Χοχλακιζσ 49 
Ξαινοφριο 

χωριό 
105 452 

Επάνω Βάκεια 226 Χγουροκεφάλι 249 1211 

Ξάτω Βάκεια 68 
Χωριό 

Επιςκοπισ 
Από Χφνδεςμο 1492 

Ανϊπολθ 253    

Ξοκίνθ Χάνι 1490    

Γοφρνεσ 627    

Βραχόκθποσ 121    

ΣΥΝΟΛΑ 3781  857 4861 

 

Βλζπουμε ότι ο ςυνολικόσ αρικμόσ Ωδρομζτρων Χυνδζςμου και πρϊθν Διμου Επιςκοπισ 

ανζρχεται ςε περίπου 9500 παροχζσ από τισ οποίεσ το 50% περίπου αφορά τθν φδρευςθ 

και το άλλο 50% τθν άρδευςθ. 
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Αυτό το τμιμα του Διμου εξυπθρετείται από τισ παρακάτω Γεωτριςεισ και Δεξαμενζσ 

 

 

 

 

Γεωτριςεισ Χυνδζςμου (Πόνο             

Ϊδρευςθ των χωριϊν του ςυνδζςμου) 

  

 

 

 

Γεωτριςεισ πρϊθν Διμου Επιςκοπισ 

(Ϊδρευςθ και Άρδευςθ, εκτόσ τθσ 

φδρευςθσ του χωριοφ τθσ Επιςκοπισ 

που εξυπθρετοφςε ο ςφνδεςμοσ) 

 

       

 

 

Ψο τμιμα που εξυπθρετοφςε ο προχφιςτάμενοσ ςφνδεςμοσ υδροδοτοφνται από τισ 

παρακάτω γεωτριςεισ (μόνο για Ωδρευτικζσ ανάγκεσ): 

 

Κραψανό: Πία γεϊτρθςθ ιδιοκτθςίασ του ςυνδζςμου (εκτόσ του Διμου Χερςονιςου). 

Υαράγει περίπου 33 κυβικά νεροφ τθν ϊρα.  

Αγία Υαραςκευι : Δφο γεωτριςεισ ςυνολικισ παροχισ 18 κυβικϊν νεροφ τθν ϊρα. 

Υεριοχι Βακειάσ: Πία γεϊτρθςθ. Υαράγει περίπου 34 κυβικά νεροφ τθν ϊρα.  

 

Χυνολικά από αυτζσ τισ γεωτριςεισ παράγονται περίπου 85 κυβικά τθν ϊρα ι περίπου 1900 

κυβικά θμερθςίωσ.  

 

Οόγω του ότι δεν υπιρχε επάρκεια νεροφ ςτθν περιοχι αυτι, γινόταν διανομι κατά τουσ 

καλοκαιρινοφσ μινεσ, με το κφριο πρόβλθμα να εντοπίηεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι γφρω 

από το Ξοκκίνθ Χάνι. Θ διανομι νεροφ γινόταν ςε αραιά χρονικά διαςτιματα με 

αποτζλεςμα να εξαντλοφνται και τα αποκζματα νεροφ των μικρϊν δεξαμενϊν των κατοίκων. 

Υεριοχι 
Αρικμόσ 

Γεωτριςεων 

Υαροχζσ 

Γεωτριςεων 

Κραψανό 1 33 m3/ϊρα 

Αγία 

Υαραςκευι 
2 18 m3/ϊρα 

    Υεριοχι 

Βακειάσ 
1 

34 m3/ϊρα 

Επιςκοπι 4  

Αϊτάνια 3  

Γαλίφα 2  

Γάλιπε 2  

Ξαινοφριο 

χωριό 
2  

Χγουροκεφάλι 3  



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 165 από 457 

Τταν επανερχόταν το νερό και λόγω τθσ μεγάλθσ ηιτθςθσ, παρουςιαηόταν πτϊςθ πίεςθσ 

του δικτφου και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ δεν επαρκοφςε για τθν ανατροφοδότθςθ όλων των  

κατοίκων.   Πετά τθν ςυνζνωςθ των διμων, μεταφζρονται επιπλζον ποςότθτεσ νεροφ από: 

 

Χγουροκεφάλι : περίπου 500 κυβικά θμερθςίωσ 

Ξαινοφριο χωριό : περίπου 600 κυβικά θμερθςίωσ 

 

Πε τθ ςυνολικι ποςότθτα των 3000 κυβικϊν θμερθςίωσ περίπου, καλφφκθκαν για το 2011 

οι ανάγκεσ Ϊδρευςθσ τθσ περιοχισ αυτισ ςε ςθμαντικό βακμό, και το πρόβλθμα τθσ ομαλισ 

υδροδότθςθσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ περιορίςτθκε ςε ανεκτό επίπεδο .  

 

Θ ικανότθτα των γεωτριςεων του πρϊθν Διμου Επιςκοπισ δεν είναι γνωςτι, αφοφ δεν 

υπάρχουν εγκατεςτθμζνοι υδρομετρθτζσ τθσ ςυνολικισ τουσ παροχισ. Χε κάκε περίπτωςθ 

όμωσ, καλφφκθκαν οι βαςικζσ ανάγκεσ φδρευςθσ όλθσ τθσ περιοχισ και μόνο θ άρδευςθ 

τθσ Επιςκοπισ παρουςίαςε κάποιεσ ελλείψεισ. Τμωσ φαίνεται ότι κα εντακεί το πρόβλθμα 

τθσ ζλλειψθσ αυτισ τθν επόμενθ καλοκαιρινι περίοδο (αναμζνονται μεγαλφτερεσ ανάγκεσ 

λόγω μεγαλφτερθσ αναμενόμενθσ καρποφορίασ των ελαιοδζνδρων κακϊσ επίςθσ λόγω τθσ 

ανάπτυξθσ ςθμαντικϊν εκτάςεων καλλιζργειασ οπωροκθπευτικϊν με μεγάλεσ αρδευτικζσ 

ανάγκεσ). Ψο πρόβλθμα κα μποροφςε να αντιμετωπιςτεί με τθν ανακαταςκευι και 

επαναδιάνοιξθ κάποιων παροπλιςμζνων γεωτριςεων που υπάρχουν ςτθν περιοχι τθσ 

Επιςκοπισ ϊςτε να καλυφκοφν οι αρδευτικζσ ανάγκεσ και να είναι δυνατι θ μεταφορά 

νεροφ από τισ περιοχζσ αυτζσ ςτισ περιοχζσ του νζου Διμου που παρουςιάηουν βαςικζσ 

ελλείψεισ ςε υδρευτικό νερό (πχ Ξοκκίνθ Χάνι) 

 

Φαίνεται ότι  οι υπάρχουςεσ Δεξαμενζσ επαρκοφν για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του 

εξεταηόμενου τμιματοσ, αφοφ υπάρχουν δεξαμενζσ ςε όλα ςχεδόν τα χωριά και οικιςμοφσ 

τθσ περιοχισ αυτισ.  

 

Υροβλθματικά Δίκτυα 

 

Από τθν γεϊτρθςθ ςτο Χγουροκεφάλι και για 3000 μζτρα περίπου υπάρχει αμιαντοςωλινασ 

διαμζτρου Φ200. Χτθν ςυνζχεια υπάρχει ςιδθροςωλινασ περίπου 9000 μζτρων μζχρι τισ 

δεξαμενζσ ςτο Χγουροκεφάλι. Από εκεί ςυνεχίηει αμιαντοςωλινα θ οποία διαςχίηει τθν 

Επιςκοπι και φτάνει ζωσ τθν Ανϊπολθ, με μικοσ περίπου 6000 μζτρα. Από εκεί και κάτω τα 
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δίκτυα είναι κατά βάςθ καταςκευαςμζνα από κατάλλθλα για φδρευςθ υλικά. Πια 

ενδεχόμενθ λφςθ ςτο πρόβλθμα των δικτφων από αμιαντοςωλινεσ κα ιταν να καταργθκεί 

θ γεϊτρθςθ του Κραψανοφ. Αυτό κα μποροφςε να ςυμβεί μόνο αν βριςκόταν εναλλακτικι 

πθγι υδροδότθςθσ του οικιςμοφ Ξοκκίνθ Χάνι (για παράδειγμα από το καταςκευαηόμενο 

φράγμα Αποςελζμθ). Υαρόλα αυτά το τμιμα από το Χγουροκεφάλι ζωσ τθν Ανϊπολθ 

μικουσ περίπου 6000 μζτρων, χρειάηεται αντικατάςταςθ. 

 

Τςον αφορά τα εςωτερικά δίκτυα εντόσ των οικιςμϊν, αυτά παρουςιάηουν προβλιματα 

φράξεωσ ςε διεςπαρμζνα τμιματα του δικτφου, ςυνολικοφ μικουσ περίπου 4000 μζτρων. 

Ψο πρόβλθμα παρουςιάηεται λόγω παροχζτευςθσ νεροφ μεγάλθσ περιεκτικότθτασ ςε 

ςτερεά από κάποιεσ γεωτριςεισ και επιτείνεται κατά τθν καλοκαιρινι περιόδο, με τα 

δίκτυα που δεν είναι ςυνεχοφσ ροισ.  

Επίςθσ, ςτον οικιςμό τθσ Επιςκοπισ ζχει αντικαταςτακεί μεγάλο μζροσ του δικτφου τθσ 

τάξθσ του 60-70%, το οποίο όμωσ δεν ζχει δοκεί ακόμθ ςε λειτουργία και παραμζνει 

αςφνδετο. 

 

Τςο αφορά τθν ςυλλογι και διαχείριςθ των αςτικϊν λυμάτων ςτο εξεταηόμενο αυτό τμιμα 

του Διμου επικρατεί θ εξισ κατάςταςθ: υπάρχουν δίκτυα ςυλλογισ των λυμάτων από τουσ 

οικιςμοφσ, τα οποία όμωσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ δεν οδθγοφνται ςε εγκαταςτάςεισ 

επεξεργαςίασ λυμάτων, αλλά διαχζονται ςε διάφορεσ περιοχζσ εκτόσ των οικιςμϊν. Αυτό 

βζβαια εγκυμονεί κινδφνουσ μόλυνςθσ και πρζπει να αντιμετωπιςτεί. Υροκαταρκτικζσ 

μελζτεσ εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων ζχουν ανατεκεί από τον Διμο ςτον ΣΑΡΑΞ. 

Εξαίρεςθ αποτελεί ο οικιςμόσ τθσ Επιςκοπισ κακϊσ υπάρχει και λειτουργεί Εγκατάςταςθ 

επεξεργαςίασ λυμάτων που εξυπθρετεί τουσ οικιςμοφσ Επιςκοπισ και Χγουροκεφάλι ςτο 

60% περίπου. Υρόκειται για φυςικό ςφςτθμα που περιλαμβάνει πρϊτο ςτάδιο 

επεξεργαςίασ ςε ςθπτικζσ δεξαμενζσ και δευτεροβάκμια επεξεργαςία με υδροχαρι φυτά. Θ 

επεξεργαςμζνθ εκροι διατίκεται ςε παρακείμενο ρζμα.  

 

Χτθν περιοχι των Γουβϊν οι απαιτοφμενεσ εγκαταςτάςεισ βρίςκονται ςε πρϊιμο ςτάδιο.  

Ζχει δθμοπρατθκεί και βρίςκεται ςε φάςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν το ζργο 

καταςκευισ δικτφων και ΕΕΟ για τθν περιοχι του χωριοφ των Γουβϊν και το παραλιακό 

τμιμα των κάτω Γουβϊν.  
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Θ εγκατάςταςθ επεξεργαςίασ λυμάτων προβλζπεται να καταςκευαςτεί ςε οικόπεδο 

ζκταςθσ περίπου 8 ςτρεμμάτων που απζχει περίπου 400 μζτρα από τον οικιςμό των 

Γουβϊν.  

Σ ςχεδιαςμόσ τθσ μονάδασ ςφμφωνα με τθν περιβαλλοντικι τθσ αδειοδότθςθ, είναι για 

9.000 ιςοδφναμουσ κατοίκουσ, αρκετά μικρότερθ από αυτι που είχε ςχεδιαςτεί ςε 

προθγοφμενο ςτάδιο, πικανϊσ λόγω του ότι δεν εξαςφαλίςτθκε το μεγάλο οικόπεδο 24 

ςτρεμμάτων που είχε εκτιμθκεί. Θ ςχεδιαςμόσ τθσ εγκατάςταςθσ περιλαμβάνει ςυςτιματα 

διαχωριςμοφ με μεμβράνεσ και βιοαντιδραςτιρεσ. Ψα ςυςτιματα αυτά ζχουν το 

πλεονζκτθμα τθσ ςυμπαγοφσ καταςκευισ, παρουςιάηουν όμωσ μειονζκτθμα ςτισ ζντονεσ 

διακυμάνςεισ τθσ παροχισ και παρζχουν μικρό χρόνο αντίδραςθσ ςε ενδεχόμενθ 

δυςλειτουργία, ςυγκρινόμενα με τα κλαςικά ςυςτιματα (πχ παρατεταμζνοσ αεριςμόσ).  

 

Για τον οικιςμό των Γουρνϊν ζχει κατατεκεί πρόταςθ ςτο ΕΥΥΕΦΑΑ από τον Διμο 

Χερςονιςου, θ οποία ζχει εγκρικεί με το ποςό των 6.804.402,69 €. Θ πρόταςθ 

περιλαμβάνει τθν εκπόνθςθ του ςυνόλου των απαιτοφμενων μελετϊν, για το ςχεδιαςμό 

ενόσ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των λυμάτων του οικιςμφ Γουρνϊν και τθν 

καταςκευι των εςωτερικϊν δικτφων ςυλλογισ των λυμάτων του οικιςμοφ Γουρνϊν κακϊσ 

και του εξωτερικοφ δικτφου μεταφοράσ των λυμάτων ςτθν προβλεπόμενθ ΕΕΑ. 

 

Για τουσ οικιςμοφσ Ξοκίνθ Χάνι – Βακειανόσ Ξάμποσ και Ξαρτερόσ επιλζχκθκε θ δθμιουργία 

νζασ μονάδασ, κυρίωσ τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν ςτθν ΕΕΟ Γουβϊν. Ξρίκθκε ότι θ 

ςυγκζντρωςθ μεγάλων όγκων λυμάτων ςε μια περιοχι τόςο κοντά ςτον οικιςμό των 

Γουβϊν, ςε μικρό ςχετικά οικόπεδο και ςε εγκατάςταςθ ςυμπαγοφσ καταςκευισ,  κα ζγειρε 

κζματα βιωςιμότθτασ τθσ μονάδασ και αποδοχισ τθσ από τθν τοπικι κοινωνία. 

Από τθν άλλθ πλευρά, είχε εξαςφαλιςτεί Υροζγκριςθ Χωροκζτθςθσ για  καταςκευι νζασ 

Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Ουμάτων του Διμου Γουβϊν, ςε περιοχι νότια του οικιςμοφ 

Γουρνϊν και ςε δθμοτικι ζκταςθ περίπου 22,5 ςτρεμμάτων. Θ εν λόγω κζςθ είναι 

απομονωμζνθ από οικιςμοφσ και ςε περιοχι όπου προβλζπεται θ ανάπτυξθ Βιοτεχνικοφ 

Υάρκου. Πειονζκτθμα τθσ ςυγκεκριμζνθσ κζςθσ αποτελεί το μεγάλο ςχετικά υψόμετρο 

(περίπου 100 μζτρα) το οποίο κα ζχει κάποια επίπτωςθ ςτο λειτουργικό κόςτοσ τθσ όλθσ 

εγκατάςταςθσ. 

Ξατατζκθκε πρόταςθ ςε μζτρο του ΕΥΥΕΦΑΑ το οποίο χρθματοδοτεί και τθν ςφνταξθ των 

μελετϊν, για τθν Αποχζτευςθ Ακακάρτων και Επεξεργαςία Ουμάτων Σικιςμϊν Ξ. Χάνι – 
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Βακειανόσ Ξάμποσ και Ξαρτερόσ. Θ πρόταςθ εκρίκθκε και εντάχκθκε με το ποςό των 

10.702.071,80 €.  

 

Αντικείμενο τθσ πράξθσ είναι θ οριςτικι επίλυςθ του προβλιματοσ ςυλλογισ, μεταφοράσ, 

επεξεργαςίασ και διάκεςθσ των οικιακϊν λυμάτων των οικιςμϊν Ξοκκίνθ Χάνι – Βακειανόσ 

Ξάμποσ και Ξαρτερόσ του πρϊθν Διμου Γουβϊν νυν Διμου Χερςονιςου (βάςει ςχεδίου 

Ξαλλικράτθ).  Ειδικότερα, θ προτεινόμενθ προσ χρθματοδότθςθ πράξθ ζχει ςτόχο τθ δθμιουργία 

ενόσ ςφγχρονου δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων κακϊσ και εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ 

λυμάτων και ακακάρτων των εν λόγω οικιςμϊν.  Ψο ζργο αφορά ςτθν: 

Εκπόνθςθ του ςυνόλου των απαιτουμζνων μελετϊν για τον ςχεδιαςμό ενόσ ολοκλθρωμζνου 

ςυςτιματοσ διαχείριςθσ των λυμάτων των οικιςμϊν Ξ. Χάνι-Βακειανόσ Ξάμποσ και Ξαρτερόσ του 

Διμου Χερςονιςου.  Χυγκεκριμζνα, ςτο αντικείμενο των μελετϊν περιλαμβάνεται θ μελζτθ όλων 

των απαραίτθτων ζργων για τθν καταςκευι των εςωτερικϊν δικτφων ςυγκζντρωςθσ των 

λυμάτων των παραπάνω οικιςμϊν και του εξωτερικοφ δικτφου μεταφοράσ λυμάτων μζχρι τθ 

κζςθ τθσ ΕΕΟ. 

Ψθν καταςκευι του εςωτερικοφ δικτφου ςυλλογισ των λυμάτων των οικιςμϊν Ξαρτεροφ και Ξ. 

Χάνι-Βακειανό Ξάμπο του Διμου Χερςονιςου, κακϊσ και τα εξωτερικά δίκτυα μεταφοράσ των 

λυμάτων μζχρι το αντλιοςτάςιο και τθ κζςθ τθσ ΕΕΟ, αντίςτοιχα. 

Ειδικότερα το εςωτερικό δίκτυο του οικιςμοφ Ξαρτεροφ κα καταςκευαςκεί με τθ μζκοδο τθσ 

βαρφτθτασ και κα είναι ακτινωτό, γεγονόσ ποφ δίνει το πλεονζκτθμα τθσ εφκολθσ διεφρυνςθσ του 

ςε περίπτωςθ επζκταςθσ του οικιςμοφ προσ οποιαδιποτε κατεφκυνςθ. 

Ψο εςωτερικό δίκτυο ςυλλογισ ακακάρτων κα ζχει ςυνολικό μικοσ περίπου 3,8 χιλιόμετρα.  

Επιςθμαίνεται ότι οι αγωγοί αποχζτευςθσ διαςταςιολογοφνται για χρονικό ορίηοντα 40ετίασ. 

Ψα λφματα του ςυνόλου του οικιςμοφ Ξαρτεροφ ςυγκεντρϊνονται μζςω κεντρικϊν 

αποχετευτικϊν αγωγϊν ςτο αντλιοςτάςιο του οικιςμοφ και μζςω εξωτερικοφ δικτφου 

κατακλιπτικοφ αγωγοφ υλικοφ HDPE, Φ 140 mm και περίπου 5,2 χιλιομζτρων μικουσ οδθγοφνται 

προσ το αντλιοςτάςιο του οικιςμοφ Ξ. Χάνι. 

Αντίςτοιχα για το εςωτερικό δίκτυο του παραλιακοφ τμιματοσ του οικιςμοφ Ξ.Χάνι-Βακειανοφ 

Ξάμπου, λόγω υψθλοφ υδροφόρου ορίηοντα – περί το 1,5 m, τθσ ποιοτικισ ςφςταςθσ του 

εδάφουσ αλλά και ανεπάρκειασ κλίςεων του εδάφουσ, προτείνεται θ καταςκευι δικτφων 

ςυλλογισ ακακάρτων με αναρρόφθςθ.  Ψα εν λόγω δίκτυα κα είναι ακτινωτά, γεγονόσ που δίνει 

το πλεονζκτθμα τθσ εφκολθσ διεφρυνςθσ τουσ, ςε περίπτωςθ επζκταςθσ του οικιςμοφ προσ 

οποιαδιποτε κατεφκυνςθ.  Σι προτεινόμενοι αγωγοί κα είναι από υλικό HDPE, 3θσ γενιάσ, 10 ατμ, 

και διαμζτρων Φ125 και Φ160. 
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Τςον αφορά τθν λοιπι ζκταςθ του οικιςμοφ Ξ.Χάνι-Βακειανοφ Ξάμπου κα καταςκευαςκεί 

εςωτερικό δίκτυο με τθ μζκοδο τθσ βαρφτθτασ.  Σι προτεινόμενοι αγωγοί κα είναι από υλικό PVC, 

ςειράσ 41 και διαμζτρων Φ200 και Φ250. 

Ψο εςωτερικό δίκτυο ςυλλογισ ακακάρτων κα ζχει ςυνολικό μικοσ περίπου 27,8 χιλιόμετρα (2,2 

μζτρα αγωγϊν κενοφ και 25,6 χιλιόμετρα βαρυτικϊν αγωγϊν). 

Ψα λφματα του ςυνόλου του οικιςμοφ Ξ.Χάνι-Βακειανοφ Ξάμπου ςυγκεντρϊνονται μζςω 

κεντρικϊν αποχετευτικϊν αγωγϊν μζχρι το αντλιοςτάςιο του οικιςμοφ και μζςω εξωτερικοφ 

δικτφου κατακλιπτικοφ αγωγοφ υλικοφ HDPE, Φ 135 και περίπου 5,3 χιλιομζτρων, οδθγοφνται 

προσ τθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Ουμάτων.  Χτο εξωτερικό δίκτυο κα υπάρχει και ζνα 

ενδιάμεςο αντλιοςτάςιο λόγω του μεγάλου μικουσ του εξωτερικοφ δικτφου. 

Επίςθσ περιλαμβάνεται θ καταςκευι νεασ ΕΕΟ, θ οποία πρόκειατι να εξυπθρετιςει τισ ανάγκεσ 

των οικιςμϊν Ξαρτερόσ και Ξ. Χάνι-Βακειανόσ Ξάμποσ  για τθν 20ετία.  Χθμειϊνεται ότι θ 

καταςκευι τθσ Εγκατάςταςθσ Επεξεργαςίασ Ουμάτων κα γίνει ςε δθμοτικι ζκταςθ περίπου 22,5 

ςτρεμμάτων.  Θ καταςκευι των ζργων κα γίνει για κάλυψθ των αναγκϊν του πλθκυςμοφ αιχμισ 

ςε ορίηοντα 20ετίασ (Λ.Υ. 6.550). 

Ψο ζργο τθσ επεξεργαςίασ των λυμάτων αποτελείται ενδεικτικά από τα παρακάτω τμιματα: 

Ψο φρεάτιο ειςόδου,Εςχάρωςθ, Εξάμμωςθ-Οιποςυλλογι, Πετρθτισ ροισ, Περιςμόσ Υαροχισ, 

Δεξαμενζσ Αεριςμοφ, Δεξαμενζσ κακίηθςθσ, Δεξαμενζσ χλωρίωςθσ, Υάχυνςθ λάςπθσ, Πθχανικι 

Αφυδάτωςθ, Δεξαμενι Πεταεριςμοφ – Φρεάτιο εξόδου, Ξτιριακά ζργα, Αντλιοςτάςια, 

Αυτοματιςμοί – Θ/Π,  Υερίφραξθ – διαμόρφωςθ περιβάλλοντα χϊρου 

ΞΑΨΑΟΣΓΣΧ ΩΥΣΕΦΓΩΡ    

1 Πελζτθ αποχζτευςθσ ακακάρτων και επεξεργαςίασ 

λυμάτων οικιςμϊν Ξ.Χάνι-βακειανοφ Ξάμπου 

ΠΕΟΕΨΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ 247.879,80 ΣΧΛ 

2 Αποχζτευςθ Ακακάρτων οικιςμϊν Ξαρτεροφ και         

Ξ.Χάνι Βακειανοφ Ξάμπου 

ΕΦΓΣΟΑΒΛΑ 7.995.000,00 ΣΧΛ 

3 Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Ουμάτων οικιςμϊν     

Ξαρτεροφ και Ξ.Χάνι-Βακειανοφ Ξάμπου 

ΕΦΓΣΟΑΒΛΑ 2.292.500,00 ΣΧΛ 

4 Ψεχνικόσ Χφμβουλοσ καταςκευισ αποχετευτικϊν     

δικτφων και ΕΕΟ 

ΥΑΦΣΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ  ΕΞΨΣΧ 

ΨΕΧΡΛΞΘΧ      ΠΕΟΕΨΘΧ 

206.692,00 ΣΧΛ 
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1.1.10 Βαςικά χαρακτθριςτικά των ςχζςεων και των αλλθλεξαρτιςεων του με τουσ 

γειτονικοφσ Διμουσ και τθν ευρφτερθ περιοχι. 

 

1.1.10.1 Μετακινιςεισ εργαηομζνων – ροζσ  

 

Σι ροζσ – μετακινιςεισ εργατικοφ δυναμικοφ από και προσ τισ ΔΕ του Διμου Χερςονιςου 

απεικονίηονται  ςτουσ κάτωκι πίνακεσ. Πζςα από τουσ δείκτεσ ροι μετακινιςεων 

εργαηομζνων προκφπτει και επιβεβαιϊνεται ο ρόλοσ του Διμου Χερςονιςου ωσ τόπο 

προζλευςθσ και προοριςμοφ εργαςίασ.  

 
 

Υίνακασ 30 Πετακινιςεισ εργαηομζνων από και προσ το Διμο Θρακλείου 

  Από Διμο 
Θρακλείου προσ: 

Υροσ Διμο 
Θρακλείου: 

Διμοσ Γουβϊν 422 662 

Διμοσ Χερςονιςου 1242 177 

Διμοσ Επιςκοπισ 36 96 

Διμοσ Παλίων 425 59 

Σφνολο 2125 994 

Ρθγι: ΕΧΩΕ Απογραφι Υλθκυςμοφ 2001 
 
 
Υίνακασ 31 Πετακινιςεισ εργαηομζνων από και προσ το Διμο Ρζασ Αλικαρναςςοφ 

  Από Διμο Ρζασ 
Αλικαρναςςοφ 

προσ: 

Υροσ Διμο Ρζασ 
Αλικαρναςςοφ: 

Διμοσ Γουβϊν 93 122 

Διμοσ Χερςονιςου 284 9 

Διμοσ Επιςκοπισ 1 23 

Διμοσ Παλίων 49 6 

Σφνολο 427 160 

Ρθγι: ΕΧΩΕ Απογραφι Υλθκυςμοφ 2001 

 
 

1.1.10.2 Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν ςτα όρια του Διμου 

 

Οόγω τθσ κεντροβαρικισ γεωγραφικισ κζςθσ που κατζχει ο Διμοσ Χερςονιςου ςε επίπεδο 

Ρομοφ Θρακλείου και Υεριφζρειασ Ξριτθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι εξαιτίασ τθσ 

μεγάλθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ που γνϊριςε κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ αποτελεί ζνα 

ςθμαντικό οικονομικό κζντρο και πόλο ανάπτυξθσ, κατζςτθ αναγκαία θ αποκεντρωμζνθ 

λειτουργία κεντρικϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και θ λειτουργία τραπεηϊν, όπωσ ακολοφκωσ: 
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ΔΘΜΟΣΛΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ 

 Ειρθνοδικείο Χερςονιςου. Ωπάγεται ςτο Ωπουργείο Δικαιοςφνθσ 

 Ωποκθκοφυλακείο Χερςονιςου 

 Αςτυνομικά Ψμιματα Χερςονιςου και Υεριφζρειασ. Ωπάγονται ςτθν Αςτυνομικι 

Δ/νςθ  Θρακλείου Ξριτθσ  

 Υυροςβεςτικό Ξλιμάκιο. Ωπάγεται ςτθ Δ/νςθ Υυροςβεςτικισ Θρακλείου Ξριτθσ 

 Οιμενικό Ψμιμα. Ωπάγεται ςτο Ξεντρικό Οιμεναρχείο Θρακλείου Ξριτθσ 

 Δθμόςια Σικονομικι Ωπθρεςία. Ωπάγεται ςτο Ωπουργείο Σικονομικϊν 

 Διοικθτικζσ Ωπθρεςίεσ Λ.Ξ.Α. Ωπάγεται ςτο Λ.Ξ.Α. 

 Δ.Ε.Θ. Ωπθρεςία Ξοινισ Ωφζλειασ 

 Σ.Ψ.Ε. Ωπθρεςία Ξοινισ Ωφζλειασ 

 Ε.Ο.Ψ.Α 

 Γραφείο Δαςαρχείου. Υαράρτθμα Ξαςτελλίου 

 

ΤΑΡΕΗΕΣ 

 Αγροτικι Ψράπεηα Ελλάδοσ 

 Εκνικι Ψράπεηα 

 Υαγκριτια Χυνεταιριςτικι Ψράπεηα 

 Χυνεταιριςτικι Ψράπεηα Χανίων 

 Ψράπεηα Υειραιϊσ 

 Ψράπεηα Eurobank Ergasias  

 Ψράπεηα ALPHA ΥΛΧΨΕΩΧ 

 Εμπορικι Ψράπεηα 

 

1.1.10.3 Φορείσ υπερτοπικισ κλίμακασ που βρίςκονται ςτα όρια του Διμου  

 

ΕΟ.ΞE.Κ.Ε.  -  Ενυδρείο Ξριτθσ 

 

Χκοπόσ του ΕΟ.ΞΕ.Κ.Ε. είναι θ διεξαγωγι επιςτθμονικισ και τεχνολογικισ ζρευνασ, θ 

πειραματικι ανάπτυξθ και επίδειξθ, θ διάδοςθ και εφαρμογι των αποτελεςμάτων τθσ 

ζρευνασ, ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ τθσ μελζτθσ και προςταςίασ τθσ υδρόςφαιρασ, των 

οργανιςμϊν τθσ, των ορίων τθσ με τθν ατμόςφαιρα, τθν ακτι και το βυκό, των φυςικϊν, 

χθμικϊν, βιολογικϊν και γεωλογικϊν ςυνκθκϊν που επικρατοφν και διζπουν τα παραπάνω 
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ςυςτιματα, με (α) παραγωγι προϊόντων και παροχι υπθρεςιϊν, (β) υποςτιριξθ ςτθ λιψθ 

αποφάςεων που αφοροφν τθν κοινωνία, τθν οικονομία, τον πολιτιςμό, (γ) οικονομικι τουσ 

εκμετάλλευςθ είτε από το ΕΟ.ΞΕ.Κ.Ε. ι και τουσ εργαηόμενουσ ς’ αυτό ι και από τρίτουσ. 

Το Ενυδρείο Κριτθσ ωσ μζροσ του μεγαλφτερου ςυγκροτιματοσ καλάςςιασ ζρευνασ, 

τεχνολογίασ και αναψυχισ ςτθ Πεςόγειο του ΕΟ.ΞΕ.Κ.Ε. (Ελλθνικό Ξζντρο Καλαςςίων 

Ερευνϊν) κεμελιϊνει τθ λειτουργία του και τθν εξζλιξι του ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ και 

ςτισ ανακαλφψεισ τθσ καλάςςιασ επιςτιμθσ. Βρίςκεται εντόσ τθσ Υρϊθν Αμερικανικισ 

Βάςθσ Γουρνϊν. 

 

Διεκνζσ Εκκεςιακό Ξζντρο Ξριτθσ (Δ.Ε.Ξ.Ξ.) 

 

Ψο Διεκνζσ Εκκεςιακό Ξζντρο Ξριτθσ απευκφνεται ςε επιχειρθματίεσ, εταιρίεσ, 

ςυνεταιριςμοφσ και φορείσ από όλθ τθν Ξριτθ, αλλά και από όλθ τθν Ελλάδα, που 

επικυμοφν να αξιοποιιςουν τουσ χϊρουσ του, για διάφορεσ εκδθλϊςεισ. 

Σι ςφγχρονεσ υποδομζσ του προςφζρονται για τθν οργάνωςθ παρουςιάςεων ςε 

αντιπροςϊπουσ και πελάτεσ, ενϊ ο χϊροσ είναι ιδανικόσ για δειγματιςμοφσ εταιριϊν 

ζνδυςθσ (show room), επιδείξεισ μόδασ, μουςικζσ και άλλεσ εκδθλϊςεισ. Επίςθσ, ωσ 

ςυνεδριακόσ χϊροσ εγγυάται ευελιξία και εξαςφαλίηει τθν μζγιςτθ χρθςτικότθτα. 

 

Βιοτεχνικό Υάρκο Ανϊπολθσ 

 

Από το 2005 λειτουργεί το Βιοτεχνικό Υάρκο Ανϊπολθσ (Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν) όπου 

ζχουν εγκαταςτακεί 22 βιοτζχνεσ. Σι δθμιουργίεσ περιλαμβάνουν αντίγραφα μουςείου, 

διάφορα κεραμικά, αγαλματίδια από μζταλλο, αγιογραφίεσ, κομπολόγια, υφαντά, 

παραδοςιακά βαρζλια και άλλα είδθ. Χτο Βιοτεχνικό Υάρκο υπάρχει χϊροσ ο οποίοσ ζχει 

προβλεφκεί να λειτουργιςει ωσ εκκεςιακόσ, δθμιουργϊντασ δεδομζνα για τθν αξιοποίθςθ 

του, για τθν ανάπτυξθ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ. (ΞΩΑ 14719/803.06.08.2003 κακοριςμόσ 

φορζα, κζςθσ, ζκταςθσ ορίων ΒΛΣΥΑ, ζγκριςθ φορζα ΒΕΥΕ & ΠΥΕ). Σ Διμοσ Χερςονιςου 

ςυμμετζχει εκπροςωποφμενοσ ςτο Διοικθτικό Χυμβοφλιο του Φορζα Διαχείριςθσ, 

Υροβολισ και Ανάδειξθσ του Βιοτεχνικοφ Υάρκου Ανϊπολθσ που ςυςτάκθκε το 2011. 

 

Ψο Χπίτι τθσ Οογοτεχνίασ ςτο Ξράςι 

 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 173 από 457 

Ψο δεφτερο Χπίτι τθσ Οογοτεχνίασ ςτθν Ελλάδα είναι γεγονόσ. 

Χτεγάηεται ςε ζνα παλιό ςχολείο του 1882 που λειτουργοφςε ϊσ το 1975, ςτο χωριό Ξράςι 

τθσ Δ.Ε. Παλίων. Πε τθ ςυνεργαςία μεταξφ του Διμου Χερςονιςου και του Ευρωπαϊκοφ 

Ξζντρου Πετάφραςθσ – Οογοτεχνίασ , ο χϊροσ λειτουργεί (από το 2008) ωσ χϊροσ 

φιλοξενίασ λογοτεχνϊν, ποιθτϊν, μεταφραςτϊν ελλθνικισ λογοτεχνίασ προσ ξζνεσ γλϊςςεσ. 

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι το πρϊτο Χπίτι τθσ Οογοτεχνίασ ιδρφκθκε το 2003 ςτο χωριό 

Οεφκεσ τθσ Υάρου, ενϊ αυτι τθ ςτιγμι υπάρχουν ςτθν Ευρϊπθ δεκατρία τζτοια κζντρα, 

που τον Πάρτιο του 2000 δθμιοφργθςαν το Δίκτυο Διεκνϊν Ξζντρων Πεταφραςτϊν 

Οογοτεχνίασ. Σι χϊρεσ που ςυμμετζχουν είναι: Γερμανία, Βζλγιο, Λςπανία, Γαλλία, Π. 

Βρετανία, Ελλάδα, Συγγαρία, Λρλανδία, Λταλία, Σλλανδία, Χλοβακία, Χουθδία. 

 

Οαογραφικό Πουςείο «Ουχνοςτάτθσ».  

 

Ψο μουςείο 'ΟΩΧΡΣΧΨΑΨΘΧ', λειτουργεί ωσ χϊροσ ενεργοφσ λαογραφίασ και 

αντικαταναλωτικισ αγωγισ. Χτοχεφει ςτο να γνωρίςει ο επιςκζπτθσ το φυςικό περιβάλλον 

και τθ λαογραφία τθσ Ξριτθσ, και να νοιϊςει τισ βακιζσ ρίηεσ τθσ παράδοςθσ μζςα ςτθ 

φφςθ, με τθν εφαρμογι τθσ μουςειολογικισ αντίλθψθσ που επιτάςςει τθν εποπτικι, 

βιωματικι, ψυχικι προςζγγιςθ με τα εκκζματα. Χτίςτθκε κατά τθν περίοδο 1986 – 1992 και 

θ λειτουργία του  ξεκίνθςε το 1992 ωσ ιδιωτικό μουςείο. Ψο 1993 ιδρφκθκε ο Χφλλογοσ 

Φίλων του Πουςείου (ΡΥΛΔ), ο οποίοσ ζχει αναλάβει αρκετζσ πρωτοβουλίεσ και 

εκελοντικζσ δράςεισ για το μουςείο και τουσ ςκοποφσ που αυτό υπθρετεί. Σ ςφλλογοσ 

αρικμεί ςιμερα 143 μζλθ. Ψο μουςείο, λόγω των πολλϊν υπαίκριων χϊρων του, είναι 

επιςκζψιμο κατά τθν περίοδο από 1 Απριλίου ζωσ 31 Σκτωβρίου.  

 

Αγροτικό Πουςείο Π. Υαρλαμά – Ζκκεςθ κρθτικϊν υφαντϊν Ξανακάκθ – Πεταξά Κεανϊσ.  

 

Ψο Αγροτικό Πουςείο ξεκίνθςε τθ λειτουργία του το 1988 και ςτεγάςτθκε ςτο παλαιό 

ελαιοτριβείο φάμπρικα τθσ οικογζνειασ Υαρλαμά. Ψο πετρόκτιςτο κτίριο αποτελεί δωρεά 

προσ τθν Εταιρία Ξρθτικϊν Λςτορικϊν Πελετϊν του Πενελάου Γ. Υαρλαμά (1911-1997), 

ςυνιδρυτι με τον Ανδρζα Γ. Ξαλοκαιρινό τθσ Ε.Ξ.Λ.Π., και προζδρου τθσ για περιςςότερο 

από ςαράντα χρόνια. Ψο χειροκίνθτο, παλιό ελαιοτριβείο, που λειτουργοφςε από το 1835 

ζωσ το 1949, μεταμορφϊκθκε ςε Αγροτικό Πουςείο,. 

 

Υρόςφατα, χάρθ ςτθ δωρεά προσ τθν Ε.Ξ.Λ.Π. τθσ παρακείμενθσ οικίασ του Πενελάου 
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Υαρλαμά από τθν κόρθ του αρχαιολόγο Λιάνα Ραρλαμά και τθ ςυνδρομι του Υ.Ε.Υ. 

Ξριτθσ, ζγινε ζνα ακόμα βιμα μπροςτά: θ πλιρθσ ανακαίνιςθ του υφιςτάμενου Πουςείου 

αλλά και θ προςκικθ μιασ νζασ πτζρυγασ. Θ φάμπρικα ιταν και παραμζνει αφιερωμζνθ 

ςτα παραδοςιακά επαγγζλματα. Θ νζα πτζρυγα είναι αφιερωμζνθ ςτθν κρθτικι υφαντικι, 

με αντιπροςωπευτικά δείγματα υφαντϊν όλων των περιοχϊν τθσ Ξριτθσ από τα τζλθ του 

19ου ζωσ τα μζςα του 20οφ αιϊνα. Ψα εκκζματα προζρχονται κυρίωσ από τθ Χυλλογι τθσ 

κυρίασ Κεανϊσ Πεταξά-Ξανακάκθ.  

 

Αργυράκειο Υολεμικό Εκνολογικό Πουςείο.  

 

Ψο Πουςείο ιδρφκθκε και λειτουργεί ωσ Αςτικι μθ κερδοςκοπικι Εταιρεία ςφμφωνα με τθν 

υπ’ αρικμ. 15454/22-9-1994 Απόφαςθ του Υρωτοδικείου Ακθνϊν και είναι Ρομικό 

Υρόςωπο μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα Λδιωτικοφ Δικαίου διεπόμενο από το άρκρο 784 

του Αςτικοφ Ξϊδικα. Δθμιουργικθκε από τον Πιχάλθ Αργυράκθ ςτθ μνιμθ των 

εκνομαρτφρων γονζων του Λωάννου και Ξαλλιόπθσ που μαρτφρθςαν κατά τον Β’ Υαγκόςμιο 

πόλεμο, ςτα Χανιά ο πρϊτοσ και ςτο Άουςβιτσ θ δεφτερθ. Σι πλοφςιεσ ςυλλογζσ, που ο 

δωρθτισ ςυγκζντρωςε με πολφμοχκεσ και πολυετείσ προςπάκειεσ, περιλαμβάνουν 

ςθμαντικά τεκμιρια και μαρτυρίεσ από τισ πολφκροτεσ φονικζσ μάχεσ των Ξρθτϊν μαχθτϊν 

κατά των αντιπάλων κατά τον Β’ Υαγκόςμιο Υόλεμο, όπωσ και τθσ μεγάλθσ εκνικισ 

αντίςταςθσ που ακολοφκθςε ςτθ  μεγαλόνθςο.  Χτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ του Πουςείου 

παρουςιάηονται ακόμθ αντικείμενα λαογραφικοφ και εκνολογικοφ χαρακτιρα από τισ 

εκφράςεισ του νεωτζρου Ξρθτικοφ Οαϊκοφ πολιτιςμοφ, όπωσ και προςωπικά αντικείμενα 

θρϊων και μαρτφρων τθσ πίςτεωσ και τθσ πατρίδοσ.  Τλεσ οι ςυλλογζσ ςτεγάηονται ςε 

κτίριο που ανεγζρκθκε με δαπάνεσ του δωρθτοφ ςε οικόπεδο του ιδίου. Υαράλλθλα 

λειτουργεί και ξενϊνασ για τουσ επιςκζπτεσ.  

 

ΥΑΛΔΛΞΕΧ ΕΣΧΕΧ 

 

Πε το κεςμό των παιδικϊν εξοχϊν επιδιϊκει να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτα παιδιά να ηιςουν 

για ζνα χρονικό διάςτθμα ςτο φπαικρο, ςτον κακαρό και ηωογόνο αζρα και να 

εξοικειωκοφν με το φυςικό περιβάλλον.  

Ειδικότερα με τθν παραμονι των παιδιϊν ςτισ παιδικζσ εξοχζσ, επιδιϊκονται οι ακόλουκοι 

ςκοποί :  

 Ξοινωνικοποίθςθ του παιδιοφ  

http://www.argirakio.gr/idritis.htm
http://www.argirakio.gr/idritis.htm
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 Αυτοεκτίμθςθ και αυτογνωςία  

 Ξατανίκθςθ προςωπικϊν (ατομικϊν ) αδυναμιϊν  

 Αντοχι ςτισ δυςκολίεσ και δυςχζρειεσ  

 Χυνεργαςιμότθτα  

 Ξαλλιζργεια ςυναιςκιματοσ ευκφνθσ  

 Αυτοοργάνωςθ και αυτοςυντιρθςθ  

 Ξαλλιζργεια κοινωνικϊν αρετϊν και δθμοκρατικϊν ιδεϊν  

 Ανάπτυξθ πνεφματοσ αυτοδιαχείριςθσ και αποκζντρωςθσ  

 

Θ ευκφνθ και το ζργο για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων είναι ςυλλογικά . 

Χυμμετζχουν όλοι και δρουν δθμιουργικά .Σι υπεφκυνοι τθσ καταςκινωςθσ ςτουσ ϊμουσ 

των οποίων πζφτει το βαρφτερο φορτίο ευκφνθσ, δεν εκτελοφν ζργο επιτθρθτι ι 

«αςτυνόμου», δεν επιςείουν τισ απαγορεφςεισ και δεν προβάλλουν ωσ φόβθτρο τθν 

τιμωρία, δεν καταςτζλλουν αλλά ενιςχφουν τθν αυτενζργεια, τθ δθμιουργικι πρωτοβουλία 

και τθν κοινωνικότθτα των παιδιϊν. Ψα παιδιά αυτοελζγχονται και αυτοδιοικοφνται, και 

εκίηονται ςτθ ςυνειδθτι πεικαρχία, με τθ διακριτικι και πολιτιςμζνθ κακοδιγθςθ ςτελεχϊν.  

Θ λειτουργία  των παιδικϊν εξοχϊν αρχίηει και τελειϊνει εντόσ τθσ κερινισ περιόδου και θ 

επιλογι των παιδιϊν - καταςκθνωτϊν γίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τα κοινωνικά και 

οικονομικά κριτιρια των οικογενειϊν τουσ . 

Ψο κοινωνικό όφελοσ που προκφπτει από τθ λειτουργία τουσ είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό.  

 

ΥΑΛΔΛΞΘ ΞΑΨΑΧΞΘΡΩΧΘ ΛΕΦΑΧ ΑΦΧΛΕΥΛΧΞΣΥΘΧ ΞΦΘΨΘΧ 

Θ παιδικι εξοχι τθσ Λεράσ Αρχιεπιςκοπισ Ξριτθσ λειτουργεί με χρθματοδότθςθ και ευκφνθ 

του φορζα και Βρίςκεται ςτθν Ανϊπολθ τθσ Δ.Ε. Γουβϊν του Διμου Χερςονιςου. 

 

ΥΑΛΔΛΞΘ ΕΣΧΘ ΞΣΞΞΛΡΘ ΧΑΡΛ 

Θ παιδικι εξοχι Ξοκκίνθ Χάνι λειτουργεί με χρθματοδότθςθ του Ωπ. Ωγείασ και Ξοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ και υλοποιείτο μζχρι ςιμερα με ενζργειεσ τθσ πρϊθν Δ/νςθσ Ξοινωνικισ 

Αλλθλεγγφθσ τθσ πρϊθν Ρομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Θρακλείου (ΡΑΘ).  

Πετά τθν μεταβίβαςθ τθσ αρμοδιότθτασ από τθν Υεριφζρεια ςτουσ Διμουσ ςφμφωνα με το 

άρκρο 94 του Ρ.3852/2010 αλλά και το άρκρο 51 του Ρ.3905/2010, υπεγράφθ ςχετικι 

διαβακμικι ςφμβαςθ (για το ζτοσ 2011) με τθν Υεριφζρεια Ξριτθσ για τθν ομαλι 

λειτουργία και τθν ομαλι μετάβαςθ ςτο νζο κακεςτϊσ. Από το ζτοσ 2012, τθν ευκφνθ για τθ 

λειτουργία τθσ Υαιδικισ Εξοχισ, κα ζχει ο Διμοσ Χερςονιςου. Χτθν παιδικι εξοχι Ξοκκίνι 
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Χάνι φιλοξενοφνται καταςκθνωτζσ του ΞΕΚΕΑ και άλλων φορζων ενϊ ζχουν φιλοξενθκεί 

ανταλλαγζσ ΞΑΥΘ και μζλθ ομάδων φορζων. 

 

 

1.1.11 Βαςικά αναπτυξιακά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ του Διμου Ωερςονιςου 

 

Τςον αφορά το επίπεδο του ειςοδιματοσ των κατοίκων του νζου Διμου Χερςονιςου, 

ςφμφωνα με το ΞΕΥΩΣ και με ςτοιχεία των οικονομικϊν ετϊν 2004-2009, το 

φορολογοφμενο ειςόδθμα των κατοίκων το 2009 ανζρχεται ςτα 203.813.114 εκ. € ςε 

ςφνολο 14.894 φορολογικϊν δθλϊςεων, που περιλαμβάνουν ςυνολικά 22.684 άτομα. 

Επίςθσ, το μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα βάςει του δείκτθ φορολογοφμενο ειςόδθμα ανά 

φορολογοφμενο ςτο Διμο ανζρχεται ςτα 8.985 €, τιμι που οφείλεται κυρίωσ ςτισ 

αντίςτοιχα υψθλζσ τιμζσ του δείκτθ ςτουσ παλιοφσ Διμουσ Χερςονιςου και Γουβϊν (βλ. 

ςχετικό πίνακα) και αρκετά κοντά ςτο εκνικό επίπεδο. Ψο γεγονόσ αυτό δικαιολογείται αν 

αναλογιςτοφμε ότι ςτο Διμο ςυγκεντρϊνεται ςθμαντικι τουριςτικι και εμπορικι 

δραςτθριότθτα και άρα και υψθλά ειςοδιματα. Χτο διάγραμμα και τουσ πίνακεσ που 

ακολουκοφν, εκτόσ από τα προθγοφμενα, παρατθροφμε άυξθςθ του ειςοδθματικοφ 

επιπζδου διαχρονικά, γεγονόσ ιδιαίτερα ςθμαντικό για τθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 

περιοχισ. Ωςτόςο βλζπουμε πωσ θ τάςθ αυτι τείνει να ςτακεροποιθκεί, κακϊσ από το 20% 

αφξθςθσ τθσ περιόδου 2004-2005 πζφτει ςτα επίπεδα κάτω από 0,5% τθν περίοδο 2008-

2009. Υιο ςυγκεκριμζνα, μόνο ςτθν περίπτωςθ του Διμου Παλίων και για τθν περίοδο 

2008-2009 ςθμειϊνεται μια ελαφριά πτϊςθ του ειςοδθματικοφ επιπζδου τθσ τάξεωσ του 

2,9%, ενϊ αντικζτωσ οι μεγαλφτεροι ρυκμοί αφξθςθσ του ειςοδθματικοφ επιπζδου 

εμφανίηονται ςτο Διμο Επιςκοπισ.  

 

Υίνακασ 32 Ειςόδθμα ανα φορολογοφμενο των παλαιϊν Διμων κακϊσ και του νζου Διμου 
Χερςονιςου 

  
Ειςόδθμα/ 

Ψορολογοφμενο 

Ζτοσ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Διμοσ 
Παλίων 

6.702 7.277 7.723 8.082 8.665 8.413 

Διμοσ 
Επιςκοπθσ 

5.772 6.314 6.893 7.541 8.067 8.464 

Διμοσ Γουβϊν 7.176 7.677 8.372 8.786 9.257 9.289 
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Διμοσ 
Χερςονιςου

1
 

Σφνολο 
ενότθτασ 

6.140 7.407 8.031 8.467 8.972 8.985 

Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 

 

Υίνακασ 33 Υοςοςτό ςυμμετοχισ ςτο φορολογοφμενο ειςόδθμα του νζου Διμου Χερςονιςου 

 
Ροςοςτό ςυμμετοχισ ςτο φορολογοφμενο ειςόδθμα του νζου 

Διμου Ωερςονιςου 

Ζτοσ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Διμοσ Παλίων 109,15% 98,24% 96,17% 95,45% 96,57% 93,64% 

Διμοσ Επιςκοπθσ 94,01% 85,24% 85,84% 89,06% 89,91% 94,20% 

Διμοσ Γουβϊν 
116,88% 103,64% 104,26% 103,77% 103,17% 103,39% Διμοσ 

Χερςονιςου 

Χφνολο ενότθτασ 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 

Υίνακασ 34 Πεταβολι δείκτθ ειςοδιματοσ ανα φορολογοφμενο των παλαιϊν Διμων κακϊσ και του 
νζου Διμου Χερςονιςου 

  Διαχρονικι μεταβολι ειςοδιματοσ/φορολογοφμενο 

Ρερίοδοσ 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Διμοσ Παλίων 8,58% 6,14% 4,65% 7,20% -2,90% 

Διμοσ Επιςκοπθσ 9,38% 9,18% 9,40% 6,98% 4,92% 

Διμοσ Γουβϊν 

6,97% 9,06% 4,95% 5,35% 0,35% 
Διμοσ 

Χερςονιςου 

Σφνολο ενότθτασ 20,64% 8,42% 5,44% 5,96% 0,15% 

Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 

Διάγραμμα 8 Ειςόδθμα ανα φορολογοφμενο των παλαιϊν Διμων κακϊσ και του νζου Διμου 
Χερςονιςου  
 

                                                 
1
 Οι Διμοι Γουβϊν και Χερςονιςου ςτθν παρακάτω επεξεργαςία εμφανίηονται να ζχουν ακριβϊσ τισ ίδιεσ τιμζσ 

δεικτϊν, διότι ζχουν τον ίδιο ταχυδρομικό κϊδικα. 
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Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 

 
Διάγραμμα 9 Πεταβολι δείκτθ ειςοδιματοσ ανα φορολογοφμενο των παλαιϊν Διμων κακϊσ και 
του νζου Διμου Χερςονιςου 

Ρσθμός Μεηαβολής Ειζοδήμαηος/Φορολογούμενο
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Γήκνο Μαιίσλ

Γήκνο Δπηζθνπεο

Γήκνο Γνπβώλ

Γήκνο Υεξζνλήζνπ

ύλνιν ελόηεηαο

 
Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 
Ενδιαφζρουςα είναι και θ παρατιρθςθ των αντίςτοιχων ςτοιχείων για τισ ζξι ομάδεσ 

επαγγελμάτων που παρουςιάηονται ςτουσ πίνακεσ και τα διαγράμματα που ακολουκοφν. 
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Υίνακασ 35 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Παλίων 

 
Μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα Διμου Μαλίων 

Ζτοσ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 

ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ 6.097 5.742 6.882 5.740 7.654 6.971 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 15.436 17.592 18.491 19.222 20.212 18.495 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 7.651 7.282 8.372 9.222 10.047 10.794 

ΜΛΣΚΫΤΟΛ 8.244 8.606 9.060 9.517 10.011 10.384 

ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 17.441 20.310 22.325 21.950 25.414 23.257 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 10.020 9.773 10.862 11.636 12.843 12.989 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 10.129 10.819 11.604 12.092 12.915 12.692 

 

Υίνακασ 36 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Επιςκοπισ  

Μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα Διμου Επιςκοπισ 

Ζτοσ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 

ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ 2.495 2.281 2.257 3.270 2.992 2.986 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 11.835 13.742 15.091 15.957 16.867 16.304 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 6.333 7.011 7.817 7.870 9.071 9.517 

ΜΛΣΚΫΤΟΛ 10.563 11.714 12.295 13.771 13.784 15.191 

ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 16.624 16.061 16.728 16.632 17.823 23.562 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 7.980 8.612 9.030 9.920 11.344 11.653 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 9.029 9.773 10.699 11.626 12.438 13.146 

 

 

Υίνακασ 37 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν και Χερςονιςου  

Μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα Δθμϊν Γουβϊν και Ωερςονιςου 

Ζτοσ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ 5.061 4.186 5.822 5.931 6.124 7.995 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 14.800 16.401 17.783 18.122 18.574 18.207 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ- 9.356 9.635 11.207 11.441 12.470 13.559 
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 

ΜΛΣΚΫΤΟΛ 8.872 9.534 10.329 11.121 11.572 11.725 

ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 21.297 21.402 23.419 23.588 25.186 25.723 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 11.167 11.532 12.464 13.305 14.608 15.621 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 10.838 11.476 12.720 13.261 13.825 14.149 

 

Υίνακασ 38 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για το ςφνολο 
του νζου Διμου Χερςονιςου 

Μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα νζου Διμου Ωερςονιςου 

Ζτοσ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 

ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ 5.091 4.390 5.811 5.658 6.234 7.321 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 14.764 16.539 17.779 18.250 18.853 18.145 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 8.355 8.558 9.795 10.258 11.209 12.165 

ΜΛΣΚΫΤΟΛ 8.898 9.528 10.227 10.988 11.402 11.711 

ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 20.159 20.502 22.309 22.354 24.123 25.085 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 10.117 10.411 11.281 12.131 13.468 14.128 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 10.440 11.106 12.200 12.785 13.444 13.684 

Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 

Τπωσ παρατθροφμε, το μζςο φορολογοφμενο ειςόδθμα για το ςφνολο των ομάδων 

επαγγελμάτων παρουςιάηεται υψθλότερο ςτουσ παλαιοφσ Διμουσ Γουβϊν και Χερςονιςου, 

όπωσ αναμενόταν, για τουσ ίδιουσ λόγουσ που αναφζραμε και προθγουμζνωσ, με τουσ 

Διμουσ Επιςκοπισ και Παλίων να ακολουκοφν. Είναι χαρακτθριςτικι και εδϊ θ διαχρονικι 

αφξθςθ του επιπζδου ειςοδιματοσ όςον αφορά τόςο το ςφνολο των ομάδων 

επαγγελμάτων αλλά και κάκε ομάδασ ξεχωριςτά ςε όλεσ τισ περιοχζσ αναφοράσ. Πόνο τθν 

περίοδο 2004-2005 εμφανίηεται μια μείωςθ ςε όλουσ τουσ Διμουσ ςτθν ομάδα των 

ειςοδθματιϊν. Ειδικότερα όςον αφορά τισ ομάδεσ επαγγελμάτων ξεχωριςτά, ςτισ 

περιςςότερεσ ομάδεσ οι διαφορζσ μεταξφ των χωρικϊν ενοτιτων είναι μικρζσ. Ωςτόςο, 

ςυμπεραίνεται ότι οι ελεφκεροι επαγγελματίεσ των Διμων Γουβϊν και Χερςονιςου αλλά 

και των Παλίων ζχουν τα υψθλότερα φορολογοφμενα ειςοδιματα μεταξφ των Διμων που 

απαρτίηουν το νζο Διμο Χερςονιςου. Αυτό ςυμβαίνει πικανότατα διότι οι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ των περιοψϊν αυτϊν ζχουν περιςςότερεσ ευκαιρίεσ εναςχόλθςθσ με 

τουριςτικζσ κατα κφριο λόγο δραςτθριότθτεσ που τουσ αποφζρουν αυξθμζνα ειςοδιματα. 
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Ψο ίδιο ςυμβαίνει και με τθν ομάδα των γεωργϊν-κτθνοτρόφων. Χτθν περίπτωςθ των 

εμπόρων και των βιοτεχνϊν-βιομθχάνων, τα Πάλια είναι αυτά που περνοφν ςτθν πρϊτθ 

κζςθ ακολουκοφμενα από τισ Γοφβεσ και τθ Χερςόνθςο, γεγονόσ που οφείλεται ςτθ 

δυναμικι παρουςία του δευτερογενοφσ τομζα ςτθν περιοχι. 

 

 

Διάγραμμα 10 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Παλίων  

 
Διάγραμμα 11 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Επιςκοπισ  

Μέζο θορολογούμενο ειζόδημα Δήμοσ Μαλίων
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Μέζο θορολογούμενο ειζόδημα Δήμοσ Επιζκοπής
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Διάγραμμα 12 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν και Χερςονιςου  

Μέζο θορολογούμενο ειζόδημα Δήμων Γοσβών και Χερζονήζοσ
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Διάγραμμα 13 Ξατανομι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για το 
ςφνολο του νζου Διμου Χερςονιςου  

Μέζο θορολογούμενο ειζόδημα νέοσ Δήμοσ Χερζονήζοσ
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ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΣΔ ΓΑΩΝ
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Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 
 

Χτθν προςπάκεια να δοκεί μια πιο ολοκλθρωμζνθ εικόνα τθσ διαχρονικισ μεταβολισ του 

μζςου φορολογοφμενου ειςοδιματοσ ανα χωρικι ενότθτα ςε κάκε ομάδα επαγγζλματοσ 

και να ενιςχυκοφν περαιτζρω τα προθγοφμενα ςυμπεράςματα, παρακάτω ακολουκοφν και 

οι αντίςτοιχοι πίνακεσ με τα ποςοςτά αφξθςθσ ι μείωςθσ αντίςτοιχα ανα χρονικι περίοδο 

για τα ζτθ 2004-2009.  

 

Υίνακασ 39 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Παλίων  

Διαχρονικι μεταβολι Μζςου φορολογοφμενου ειςοδιματοσ Διμου Μαλίων 

Ρερίοδοσ 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 

ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ -5,8% 19,9% -16,6% 33,4% -8,9% 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 

14,0% 5,1% 4,0% 5,1% -8,5% 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 

-4,8% 15,0% 10,2% 8,9% 7,4% 
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ΜΛΣΚΫΤΟΛ 4,4% 5,3% 5,0% 5,2% 3,7% 

ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 

16,4% 9,9% -1,7% 15,8% -8,5% 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 
-2,5% 11,1% 7,1% 10,4% 1,1% 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 6,8% 7,3% 4,2% 6,8% -1,7% 

 

Υίνακασ 40 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Επιςκοπισ  

Διαχρονικι μεταβολι Μζςου φορολογοφμενου ειςοδιματοσ Διμου Επιςκοπισ 

Ρερίοδοσ 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 

ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ -8,6% -1,1% 44,9% -8,5% -0,2% 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 

16,1% 9,8% 5,7% 5,7% -3,3% 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 

10,7% 11,5% 0,7% 15,3% 4,9% 

ΜΛΣΚΫΤΟΛ 10,9% 5,0% 12,0% 0,1% 10,2% 

ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 

-3,4% 4,2% -0,6% 7,2% 32,2% 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 
7,9% 4,8% 9,9% 14,4% 2,7% 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 8,2% 9,5% 8,7% 7,0% 5,7% 

 

Υίνακασ 41 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν και Χερςονιςου  

Διαχρονικι μεταβολι Μζςου φορολογοφμενου ειςοδιματοσ Διμων Γουβϊν και Ωερςονιςου 

Ρερίοδοσ 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 

ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ -17,3% 39,1% 1,9% 3,3% 30,6% 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 

10,8% 8,4% 1,9% 2,5% -2,0% 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 3,0% 16,3% 2,1% 9,0% 8,7% 

ΜΛΣΚΫΤΟΛ 7,5% 8,3% 7,7% 4,1% 1,3% 
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ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 

0,5% 9,4% 0,7% 6,8% 2,1% 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 
3,3% 8,1% 6,7% 9,8% 6,9% 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 5,9% 10,8% 4,3% 4,3% 2,3% 

 

Υίνακασ 42 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για  το νζο 
Διμο Χερςονιςου  

Διαχρονικι μεταβολι Μζςου φορολογοφμενου ειςοδιματοσ νζου Διμου Ωερςονιςου 

Ρερίοδοσ 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Ο
Μ

Α
Δ

ΕΣ
 

ΕΡ
Α

ΓΓ
ΕΛ

Μ
Α

ΤΫ
Ν

 

ΕΛΣΟΔΘΜΑΤΛΕΣ -13,8% 32,4% -2,6% 10,2% 17,4% 

ΕΜΡΟΟΛ-
ΒΛΟΜΘΩΑΝΟΛ-
ΒΛΟΤΕΩΝΕΣ-
ΕΡΛΤΘΔΕΥΜΑΤΛΕΣ 12,0% 7,5% 2,6% 3,3% -3,8% 

ΓΕΫΓΟΛ-
ΚΤΘΝΟΤΟΨΟΛ-
ΑΛΛΕΛΣ-
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ 
ΔΑΣΫΝ 2,4% 14,5% 4,7% 9,3% 8,5% 

ΜΛΣΚΫΤΟΛ 7,1% 7,3% 7,4% 3,8% 2,7% 

ΕΛΕΥΚΕΟΛ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΛΕΣ 1,7% 8,8% 0,2% 7,9% 4,0% 

ΣΥΝΤΑΞΛΟΥΩΟΛ 2,9% 8,4% 7,5% 11,0% 4,9% 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΫΝ ΤΫΝ ΟΜΑΔΫΝ 
ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΫΝ 6,4% 9,9% 4,8% 5,2% 1,8% 

Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 

 
Διάγραμμα 14 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ ΔΕ 
Παλίων  

 
Διάγραμμα 15 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ ΔΕ 
Επιςκοπισ  

Ρσθμός Μεηαβολής Μέζοσ θορολογούμενοσ ειζοδήμαηος Δήμοσ 
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ
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Ρσθμός Μεηαβολής Μέζοσ θορολογούμενοσ ειζοδήμαηος Δήμοσ 

Επιζκοπής
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Διάγραμμα 16 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για τθ ΔΕ 
Γουβϊν και Χερςονιςου 

 

Ρσθμός Μεηαβολής Μέζοσ θορολογούμενοσ ειζοδήμαηος Δήμων 
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Διάγραμμα 17 Πεταβολι ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων οικονομικϊν ετϊν 2004-2009 για το νζο 
Διμο Χερςονιςου  

Ρσθμός Μεηαβολής Μέζοσ θορολογούμενοσ ειζοδήμαηος νέοσ 

Δήμοσ Χερζονήζοσ
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ΔΠΙΣΗΓΔΤΜΑΣΙΔ

ΓΔΩΡΓΟΙ-ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΟΙ-ΑΛΙΔΙ-

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΣΔ ΓΑΩΝ

ΜΙΘΩΣΟΙ
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ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΩΝ

 

Ρθγι: ΞΕΥΩΣ 2004-2009, ιδία επεξεργαςία 
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Χάρτθσ 8 Πεταβολι μζςου φορ. ειςοδιματοσ για τα ζτθ 2004 – 2005 

 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 189 από 457 

Χάρτθσ 9 Πεταβολι μζςου φορ. ειςοδιματοσ για τα ζτθ 2005 – 2006 
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Χάρτθσ 10 Πεταβολι μζςου φορ. ειςοδιματοσ για τα ζτθ 2007 – 2008 
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Χάρτθσ 11 Πεταβολι μζςου φορ. ειςοδιματοσ για τα ζτθ 2008 – 2009 
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1.2 Βαςικά οργανωτικά και οικονομικά χαρακτθριςτικά του Διμου 

 

1.2.1 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν του Διμου 

 

Ξατά τθν ςφςταςθ και λειτουργία του Ξαλλικρατικοφ Διμου Χερςονιςου, εξεδόκθ θ με 

αρικμ. πρωτ. 1/03-01-2011  Απόφαςθ Δθμάρχου Χερςονιςου περί οριςμοφ Αντιδθμάρχων 

με κθτεία από 01-01-2011 μζχρι 31-12-2012. Ελιφκθςαν υπόψθ το άρκρο 59 του Ρ. 

3852/2010 «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-

Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» και θ υπ’ αρικμ. 45892/11-08.2010 Απόφαςθ του Ωπουργοφ 

Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ «Υρωτοβάκμιοι και 

Δευτεροβάκμιοι Σργανιςμοί Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τθσ χϊρασ με τον Ρ.3852/2010 και 

αναλογικι κατανομι πλθκυςμοφ ςτισ δθμοτικζσ κοινότθτεσ του άρκρου 2, παρ. 4 του 

Ρ.3852/2010, ο οποίοσ δεν είναι δυνατόν να κατανεμθκεί, λόγω ελλιπϊν ςτοιχείων τόπου 

εγκατάςταςθσ».  Βάςει των παραπάνω ορίςτθκαν 5 Αντιδιμαρχοι ανά κεματικι και 

γεωγραφικι ενότθτα. Χυγκεκριμζνα, Διοικθτικϊν Κεμάτων, Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, 

Διαφάνειασ και Απαςχόλθςθσ, κατά τόπον Αντιδιμαρχο για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν. 

Αντιδιμαρχοσ Αγροτικισ Υαραγωγισ, Ξοινωνικϊν Κεμάτων και Εκελοντιςμοφ, κατά τόπον 

Αντιδιμαρχο για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Επιςκοπισ. Αντιδιμαρχοσ Ξακθμερινότθτασ, 

Υεριβάλλοντοσ, Ξακαριότθτασ-Ανακφκλωςθσ και Υραςίνου, κατά τόπον Αντιδιμαρχο για 

τθν Δθμοτικι Ενότθτα Παλίων. Αντιδιμαρχοσ Ψεχνικϊν Ζργων, Χωροταξιακοφ Χχεδιαςμοφ, 

Υολεοδομίασ και Υολιτικισ Υροςταςίασ, κατά τόπον Αντιδιμαρχο για τθν Δθμοτικι Ενότθτα 

Χερςονιςου. Ψζλοσ, Αντιδιμαρχοσ Σικονομικϊν Κεμάτων και Διαχείριςθσ Υεριουςίασ. 

 

Ψο Δθμοτικό Χυμβοφλιο αποτελείται από 27 Δθμοτικοφσ Χυμβοφλουσ. (Χυμπεριλαμβάνονται 

οι 5 Αντιδιμαρχοι, ο  Υρόεδροσ και ο Αντιπρόεδροσ  του Δ.Χ ).  

 

Επιπλζον, θ αιρετι οργανωτικι δομι του Διμου αποτελείται από 5μελι Χυμβοφλια για 

κάκε Δθμοτικι Ξοινότθτα. Πε 3μελι Χυμβοφλια για κάκε Ψοπικι Ξοινότθτα. Ξάκε 5μελζσ 

Χυμβοφλιο ζχει Υρόεδρο και Αντιπρόεδρο, ενϊ κάκε 3μελζσ Χυμβοφλιο ζχει μόνο Υρόεδρο. 

Επιπλζον, θ αιρετι οργανωτικι δομι του Διμου αποτελείται κι από 6 εκπροςϊπουσ 

μικρότερων πλθκυςμιακά Ψοπικϊν Ξοινοτιτων. 

 

Επίςθσ, με τθν υπ’ αρικμ. 205/2011 Απόφαςθ του Δ.Χ ψθφίςτθκε ο «Ξανονιςμόσ 

Οειτουργίασ  του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου». Τργανα διοίκθςθσ του Διμου είναι το: Δθμοτικό 
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Χυμβοφλιο, θ Εκτελεςτικι Επιτροπι, θ Σικονομικι Επιτροπι, θ Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ 

και ο Διμαρχοσ. 

 

Επίςθσ, αποφαςίηεται ότι το Δθμοτικό Χυμβοφλιο, για τθν εξυπθρζτθςθ του ζργου του, 

ςυνιςτά γνωμοδοτικζσ επιτροπζσ για τθν επεξεργαςία και ειςιγθςθ επί κεμάτων τθσ 

αρμοδιότθτάσ του. Σι επιτροπζσ αυτζσ είναι : 

 Πόνιμεσ γνωμοδοτικζσ επιτροπζσ, που ακολουκοφν τθ κθτεία του Υροεδρείου. 

Ψζτοια ορίηεται θ Επιτροπι Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ και Υροβολισ του Διμου, θ 

οποία γνωμοδοτεί ςε κζματα του τομζα τθσ, εφόςον παραπζμπονται ς' αυτιν από 

το Δθμοτικό Χυμβοφλιο ι τον Υρόεδρο του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου. 

 Ειδικζσ γνωμοδοτικζσ επιτροπζσ, που ςυνιςτϊνται ειδικά για να μελετιςουν και να 

ειςθγθκοφν ςυγκεκριμζνα κζματα, που τουσ ανακζτει με απόφαςι του το Δθμοτικό 

Χυμβοφλιο. 

 

Χτο Διμο ςυςτινονται οι ακόλουκεσ Επιτροπζσ: 

1. Επιτροπι Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ & Υροβολισ 

2. Επιτροπι Χχεδίου Υόλθσ-Υολεοδομίασ-Ξυκλοφορίασ 

3. Επιτροπι Υεριβάλλοντοσ 

4. Επιτροπι Ωγείασ-Υρόνοιασ 

5. Επιτροπι Σνοματοκεςίασ οδϊν και πλατειϊν 

6. Επιτροπι Υρωτογενοφσ Ψομζα 

7. Επιτροπι Σικονομικϊν- Υροχπολογιςμοφ- Αναπτυξιακϊν Κεμάτων- ΕΧΥΑ- 

Ευρωπαϊκϊν Υρογραμμάτων 

8. Επιτροπι Υαιδείασ-Ρεολαίασ-Υολιτιςμοφ-Ακλθτιςμοφ 

9. Επιτροπι Διεκνϊν Χχζςεων-Δθμοςίων Χχζςεων-Ενθμζρωςθσ Δθμοτϊν 

10. Επιτροπι εκελοντιςμοφ και μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων. 

 

Θ ςυγκρότθςθ των Επιτροπϊν αυτϊν γίνεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου και 

λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 70 του Ρ.3582/2010 και του παρόντοσ 

άρκρου και θ κθτεία τουσ ακολουκεί τθ κθτεία του Υροζδρου. 

 

Σι επιτροπζσ αποτελοφνται από εφτά (7) ζωσ δεκατρία (13) μζλθ, τα οποία είναι Δθμοτικοί 

Χφμβουλοι ι δθμότεσ που ορίηονται από όλεσ τισ δθμοτικζσ παρατάξεισ, υπάλλθλοι τθσ 

αρμόδιασ διεφκυνςθσ του Διμου κακϊσ και ιδιϊτεσ εμπειρογνϊμονεσ ςτα κζματα τθσ 
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επιτροπισ και εκπρόςωποι κοινωνικϊν φορζων τθσ περιοχισ. Χτισ επιτροπζσ προεδρεφει ο 

δθμοτικόσ ςφμβουλοσ που ορίηεται με τθν απόφαςθ τθσ ςυγκρότθςθσ. 

 

Σι Επιτροπζσ μελετοφν κζματα που παραπζμπει ςε αυτζσ το Δθμοτικό Χυμβοφλιο, φςτερα 

από πρόταςθ του Δθμάρχου, ι ο Υρόεδροσ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου, κατά τα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 70 ν. 3582/2010 και ειςθγοφνται ςχετικά ςτο Δθμοτικό Χυμβοφλιο. Θ ανάκεςθ 

μελετϊν ςε επιτροπζσ δεν ζχει τθν ζννοια τθσ μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου. Σι επιτροπζσ αυτζσ εκτελοφν προπαραςκευαςτικι και γνωμοδοτικι εργαςία. 

Σι Επιτροπζσ διατυπϊνουν τθν άποψι τουσ, με ζκκεςι τουσ, ςτθν οποία αναγράφονται και 

τυχόν διαφορετικζσ απόψεισ που διαμορφϊκθκαν ςε αυτι. Θ ζκκεςθ υποβάλλεται εντόσ 

τθσ ταςςόμενθσ από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο, με τθν απόφαςθ παραπομπισ, προκεςμίασ. 

Εάν θ Επιτροπι κακυςτεριςει να υποβάλλει τθ ςχετικι ζκκεςθ, ο Υρόεδροσ του Δθμοτικοφ 

Χυμβουλίου μπορεί να εγγράψει το κζμα ςτθν θμεριςια διάταξθ και χωρίσ τθν ζκκεςθ τθσ 

Επιτροπισ. Χτισ ανωτζρω Επιτροπζσ εφόςον κρικεί αναγκαίο μπορεί να ορίηεται με 

απόφαςθ του Δθμάρχου δθμοτικόσ υπάλλθλοσ για τθ διοικθτικι υποςτιριξθ αυτισ. Κζματα 

που ειςάγει προσ ςυηιτθςθ θ Σικονομικι ι θ Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ, δεν 

παραπζμπονται ςε επιτροπι. 

 

Πε τθν υπ’ αρικμ.  83/2011 Απόφαςθ  του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου ςυςτικθκε θ Δθμοτικι 

Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, όπωσ προβλζπεται από το άρκρο 76 του Ρ.3852/2010.  

 

Πε το άρκρο 77 του Ρ. 3852/2010 προβλζπεται θ κεςμοκζτθςθ του Χυμπαραςτάτθ του 

δθμότθ και τθσ επιχείρθςθσ. Πε το νζο αυτό κεςμό ειςάγεται ςτθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ θ 

δυνατότθτα διαμεςολαβθτικισ επίλυςθσ των προβλθμάτων που ανακφπτουν από τθν 

κακοδιοίκθςθ - αυκαιρεςία των οργάνων, των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν και οργανιςμϊν. 

Υρόκειται για κεςμό ανάλογο με το “δθμοτικό ςυνιγορο του πολίτθ”, που - εδϊ και 

δεκαετίεσ – λειτουργεί ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ τθσ δυτικισ αλλά και τθσ ανατολικισ 

Ευρϊπθσ. 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου εξζλεξε πρϊτοσ, με τθν υπ’ αρικμ. 67/2011 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ 

Χυμβουλίου, ςε επίπεδο Ξριτθσ, με τθ διαδικαςία και τθ νομιμοποίθςθ που ορίηει ο νόμοσ 

τον Χυμπαραςτάτθ του Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθ.  
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Πε τθν υπ’ αρικμ. 145 Απόφαςθ από το Υρακτικό 8/12-04-2011 τθσ τακτικισ ςυνεδρίαςθσ 

του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου με κζμα: « Ψιφιςθ του Σ.Ε.Ω  του Διμου Χερςονιςου (άρκρο 

10 παρ. 2 Ρ.3584/2007)» εγκρίκθκε και ψθφίςτθκε ο νζοσ Σ.Ε.Ω  του Διμου Χερςονιςου. Εν 

ςυνεχεία με τθν υπ’ αρικμ. 5076 Απόφαςθ Γ.Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ (Φ.Ε.Ξ Β 

1827/16-08-2011 Ψεφχοσ Β), εγκρίκθκε  ο νζοσ Σργανιςμόσ Εςωτερικισ Επικοινωνίασ του 

καλλικρατικοφ Διμου Χερςονιςου. Ψο Σργανόγραμμα του Διμου βάςει του νζου Σ.Ε.Ω 

απεικονίηεται  παρακάτω. 

 

Χτον νζο Σ.Ε.Ω περιλαμβάνονται: Κζςθ Γενικοφ Γραμματζα,  4 Αυτοτελι Γραφεία, το 

Λδιαίτερο Γραφείο Δθμάρχου και θ Ρομικι Ωπθρεςία που υπάγονται ςτον Διμαρχο. 1 

Επιτελικι Ωπθρεςία, το Αυτοτελζσ Γραφείο Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ 

Ελζγχου και 5 Διευκφνςεισ. 

 

Διοίκθςθ – Εποπτεία – υντονιςμόσ 

 

 Σ Διμοσ διοικείται από το Διμαρχο , το Δθμοτικό Χυμβοφλιο, τθν Σικονομικι 

Επιτροπι, τθν Επιτροπι Υοιότθτασ Ηωισ και τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. Σι 

αρμοδιότθτεσ των οργάνων αυτϊν ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 Τργανα διοίκθςθσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ, των Δθμοτικϊν 

Ξοινοτιτων και των Ψοπικϊν Ξοινοτιτων του Διμου είναι, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, το Χυμβοφλιο και ο Υρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ Δθμοτικισ Ξοινότθτασ 

ι το Χυμβοφλιο και ο Υρόεδροσ του ςυμβουλίου τθσ Ψοπικισ  Ξοινότθτασ (ι ο 

Εκπρόςωποσ τθσ Ψοπικισ Ξοινότθτασ) αντίςτοιχα. Σι αρμοδιότθτεσ των οργάνων 

αυτϊν ορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 Σ Διμαρχοσ υποςτθρίηεται ςτα διοικθτικά του κακικοντά του από τον Γενικό 

Γραμματζα, ο οποίοσ υλοποιεί τισ αρμοδιότθτεσ που του εκχωρεί ο Διμαρχοσ με 

απόφαςι του. Σι αρμοδιότθτεσ αυτζσ είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν ιδίωσ τθν 

εποπτεία και τον ζλεγχο των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται με 

αποδοτικό τρόπο θ αποτελεςματικότθτα ςτθν επίτευξθ των περιοδικϊν ςτόχων και 

προγραμμάτων που αποφαςίηονται από τα πολιτικά όργανα του Διμου. 

 Ψο Διμαρχο επικουροφν οι Αντιδιμαρχοι που ορίηει ο Διμαρχοσ και ςτουσ οποίουσ 

μεταβιβάηει τθν άςκθςθ αρμοδιοτιτων κακϋ φλθν (π.χ άςκθςθ εποπτείασ 

ςυγκεκριμζνων δθμοτικϊν υπθρεςιϊν) και κατά τόπο (εποπτεία αποκεντρωμζνων 

υπθρεςιϊν και ηθτθμάτων που αφοροφν ςυγκεκριμζνεσ Δθμοτικζσ ενότθτεσ ). 
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 Σι αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτισ ζδρεσ των Δθμοτικϊν ενοτιτων εποπτεφονται 

ςυνολικά από τον αντίςτοιχο Αντιδιμαρχο που ορίηεται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. Ξάκε αποκεντρωμζνθ υπθρεςία υπάγεται διοικθτικά και ακολουκεί κατά 

τθν άςκθςθ των κεματικϊν αρμοδιοτιτων τθσ,  τισ οδθγίεσ και κατευκφνςεισ τθσ 

αντίςτοιχθσ υπερκείμενθσ κεματικισ διοικθτικισ ενότθτασ (π.χ. το αποκεντρωμζνο 

Γραφείο Διοικθτικϊν Κεμάτων διοικείται και ακολουκεί τισ οδθγίεσ και τα πρότυπα 

που ορίηει θ κεντρικι Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν). 

 Τλεσ οι υπθρεςίεσ του Διμου ςυνεργάηονται με το Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, 

Σργάνωςθσ και Εςωτερικοφ Ελζγχου κατά το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ 

εφαρμογισ των Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων, των ετθςίων προγραμμάτων και 

γενικά των προγραμμάτων δράςθσ του Διμου. 

 Τλεσ οι κεντρικζσ υπθρεςίεσ του Διμου ςυνεργάηονται με τα αποκεντρωμζνα 

Γραφεία Διοικθτικϊν κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Υολίτθ προκειμζνου αυτά (α) 

να ενθμερϊνουν και να πλθροφοροφν τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που 

απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ κεντρικζσ 

δθμοτικζσ υπθρεςίεσ, (β) να παραλαμβάνουν αιτιςεισ πολιτϊν για τθ 

διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ κεντρικζσ υπθρεςίεσ και να διαβιβάηουν 

πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για τθν 

διεκπεραίωςι τουσ δθμοτικι υπθρεςία και (γ) να παραλαμβάνουν από τισ αρμόδιεσ 

κεντρικζσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί από τουσ πολίτεσ και να 

μεριμνοφν για τθν παράδοςι τουσ ςτουσ πολίτεσ. 

 Σ Διμαρχοσ ι ο Γενικόσ Γραμματζασ δφναται να ςυγκαλεί περιοδικά ι κατά 

περίπτωςθ Χυντονιςτικά Χυμβοφλια ςτα οποία μετζχουν με εκπροςϊπουσ τουσ το 

ςφνολο ι μζροσ (ανάλογα με ομοιογενι κεματικά αντικείμενα) των υπθρεςιϊν του 

Διμου. Υαράλλθλα, και για τθν βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ 

του ζργου του Διμου, είναι δυνατόσ ο οριςμόσ,  με απόφαςθ του Δθμάρχου : 

 (α) Πόνιμων ι κατά περίπτωςθ διατμθματικϊν επιτροπϊν ι ομάδων εργαςίασ για 

 τθν επεξεργαςία ηθτθμάτων που αφοροφν περιςςότερεσ διοικθτικζσ ενότθτεσ του 

 Διμου. 

 (β) Σμάδων διοίκθςθσ ζργου ι προγράμματοσ. 

 (γ) Χυντονιςτϊν (project managers) για τθν εκτζλεςθ ζργων ι προγραμμάτων με 

 αξιοποίθςθ προςωπικοφ και από διάφορεσ διοικθτικζσ ενότθτεσ. 

 (δ) Ωπαλλιλων – ςυνδζςμων μεταξφ διοικθτικϊν ενοτιτων με ιςχυρι 

 αλλθλεξάρτθςθ. 
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Αρμοδιότθτεσ Ρροϊςταμζνων Διοικθτικϊν Ενοτιτων 

 Σ Υροϊςτάμενοσ μιασ διοικθτικισ ενότθτασ (Διεφκυνςθσ, Ψμιματοσ, Αυτοτελοφσ 

Ψμιματοσ ι Αυτοτελοφσ Γραφείου) ευκφνεται ζναντι του αμζςωσ υπερκείμενου 

διοικθτικοφ επιπζδου για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι εκτζλεςθ των 

λειτουργιϊν τθσ ενότθτασ, προγραμματίηοντασ, οργανϊνοντασ, ςυντονίηοντασ και 

ελζγχοντασ τισ επί μζρουσ δραςτθριότθτεσ, ζτςι ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι 

περιοδικοί  ςτόχοι του Διμου με βάςθ τα αντίςτοιχα προγράμματα δράςθσ. 

Ειδικότερα ο προϊςτάμενοσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ: 

 Διατυπϊνει ςε ςυνεργαςία με το ιεραρχικά ανϊτερο διοικθτικό επίπεδο και Ψμιμα 

Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ και Εςωτερικοφ Ελζγχου, τουσ ςτόχουσ και τα 

προγράμματα δράςθσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ κακϊσ και τουσ αντίςτοιχουσ 

προχπολογιςμοφσ, ςε ςυνεργαςία με τισ  Σικονομικζσ Ωπθρεςίεσ. 

 Φροντίηει για τθν υλοποίθςθ των κατά περίπτωςθ αποφάςεων των ιεραρχικά 

ανωτζρων διοικθτικϊν επιπζδων. 

 Ωπογράφει τα ςχετικά ζγγραφα για τισ αποφάςεισ που αποκεντρϊνονται ςτον 

υπθρεςιακό μθχανιςμό  μετά από εξουςιοδότθςθ του Δθμάρχου. 

 Περιμνά για τθν ςτελζχωςθ, τθν οργάνωςθ, τον ςυντονιςμό και τον ζλεγχο των 

δραςτθριοτιτων τθσ διοικθτικισ ενότθτασ με τρόπο ϊςτε να υλοποιοφνται 

αποτελεςματικά τα προγράμματα δράςθσ και οι κατά περίπτωςθ αποφάςεισ ι 

εντολζσ.  

 Περιμνά για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ τθσ δράςθσ τθσ διοικθτικισ 

ενότθτασ, τθ βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των τεχνικϊν 

μζςων, τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ του δθμότθ και τθν καλφτερθ ανταπόκριςθ τθσ 

ενότθτασ ςτισ τοπικζσ ανάγκεσ. 

 Εποπτεφει, αξιολογεί και κατευκφνει το προςωπικό τθσ  διοικθτικισ ενότθτασ, 

μεριμνϊντασ για τθν ανάπτυξθ και  επιμόρφωςι του, τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 

εργαςίασ και τθ διατιρθςθ αρμονικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων. 

 Ετοιμάηει τουσ περιοδικοφσ απολογιςμοφσ των προγραμμάτων δράςεισ τθσ 

διοικθτικισ ενότθτασ και τουσ αντίςτοιχουσ οικονομικοφσ απολογιςμοφσ ςε 

ςυνεργαςία με τισ οικονομικζσ υπθρεςίεσ. 

 Υαραλαμβάνει τθν αλλθλογραφία που ςχετίηεται με τισ αρμοδιότθτεσ τθσ 

διοικθτικισ μονάδασ του, τθν χαρακτθρίηει και τθν διανζμει ςτισ αρμόδιεσ 
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υπθρεςιακζσ μονάδεσ ι υπαλλιλουσ παρζχοντασ τισ αναγκαίεσ οδθγίεσ για τισ 

ενζργειεσ που πρζπει να γίνουν. 

 Ειςθγείται για κζματα αρμοδιότθτασ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ προσ τον 

προϊςτάμενο του ανϊτερου ιεραρχικά επιπζδου και τα αρμόδια πολιτικά όργανα 

και παρίςταται, εφόςον απαιτθκεί, ςτισ ςυνεδριάςεισ ςυλλογικϊν οργάνων και 

επιτροπϊν. 

 Ζχει το δικαίωμα τροποποίθςθσ ι απόρριψθσ των υπθρεςιακϊν ειςθγιςεων των 

κατϊτερων ιεραρχικά επιπζδων με ενυπόγραφθ πάντοτε ςθμείωςθ του ςτα ςχετικά 

ζγγραφα και παράλλθλθ υποχρζωςθ ζγκαιρθσ και αιτιολογθμζνθσ  ενθμζρωςθσ του 

ανϊτερου ιεραρχικά επιπζδου. 

 Ζχει τθν ευκφνθ ελζγχου και κεϊρθςθσ όλων των εγγράφων των υπαλλιλων τθσ 

διοικθτικισ ενότθτασ που εποπτεφει. 

 Δζχεται τουσ πολίτεσ και παρζχει τισ αναγκαίεσ διευκρινιςεισ ςε περιπτϊςεισ 

παραπόνων και διαφορϊν ςχετικϊν με τισ υπθρεςίεσ που εποπτεφει. Ειςθγείται 

ςυςτιματα ενθμζρωςθσ των δθμοτϊν ςχετικά με τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ, τα 

δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τουσ ζναντι του Διμου. 

 Χυνεργάηεται με προϊςταμζνουσ άλλων διοικθτικϊν ενοτιτων του Διμου ι των 

νομικϊν προςϊπων του για τον ςυντονιςμό και τθν ολοκλιρωςθ των λειτουργιϊν 

του Διμου. 

 Χυνεργάηεται με  φορείσ εκτόσ Διμου που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ τθσ 

διοικθτικισ ενότθτασ. 

 Είναι υπεφκυνοσ για τθν νομιμότθτα των ενεργειϊν τθσ διοικθτικισ μονάδασ του.  

 Υαρακολουκεί τθ νομοκεςία, τισ εξελίξεισ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ και τισ 

εξελίξεισ ςτον τοπικό, ελλθνικό και διεκνζσ περιβάλλον, που ζχουν ςχζςθ με τισ 

λειτουργίεσ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ. Ενθμερϊνει το προςωπικό και μεριμνά για 

τθν τιρθςθ των νομικϊν διατάξεων, τθν εφαρμογι καινοτομιϊν και τθν 

προςαρμογι τθσ λειτουργίασ τθσ διοικθτικισ ενότθτασ ςτισ εξελίξεισ του εξωτερικοφ 

περιβάλλοντοσ. 

 

 
1.2.1.1 Αρμοδιότθτεσ κεντρικών υπθρεςιών (απευκείασ υπαγόμενεσ ςτο Διμαρχο)  
 
 

Αρμοδιότθτεσ Γενικοφ Γραμματζα   
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 Υαρζχει οδθγίεσ, δίνει κατευκφνςεισ και, γενικότερα, ςυντονίηει τισ υπθρεςίεσ του 

Διμου κατά τθν άςκθςθ του ζργου τουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ 

προϊςταμζνουσ. 

 Περιμνά για τθν επεξεργαςία  από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των κεμάτων που είναι 

προσ ςυηιτθςθ  ενϊπιον του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου, τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ, 

τθσ Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ και τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ ςφμφωνα με τθν 

θμεριςια διάταξθ ι ζχουν ιδθ ςυηθτθκεί ςε αυτά, κακϊσ και να τα υποςτθρίηει 

ενϊπιον των ανωτζρω οργάνων, εφόςον κρίνεται απαραίτθτο από τον Υρόεδρό 

τουσ. 

 Υαρακολουκεί τθ διαδικαςία εφαρμογισ των αποφάςεων του Δθμοτικοφ 

Χυμβουλίου, τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ, τθσ Επιτροπισ Υοιότθτασ Ηωισ και τθσ 

Εκτελεςτικισ Επιτροπισ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. 

 Χυμμετζχει ςτισ διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ Χχεδίου και των 

Ετθςίων Υρογραμμάτων Δράςθσ του Διμου και παρακολουκεί τθν επίτευξθ των 

περιοδικϊν ςτόχων και τθν υλοποίθςθ των αντίςτοιχων προγραμμάτων που 

αποφαςίηονται από τα πολιτικά όργανα του Διμου. 

 Περιμνά για τθν ζγκαιρθ ετοιμαςία των περιοδικϊν απολογιςμϊν δράςθσ του 

Διμου ςφμφωνα προσ τα αντίςτοιχα προγράμματα ι τισ ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ 

και ενθμερϊνει ςχετικά τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι. 

 Σργανϊνει κάκε νζα υπθρεςία που δθμιουργείται ςτο Διμο και μεριμνά για τθ 

ςυνεχι βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικισ δράςθσ των υπθρεςιϊν του Διμου, τθν 

προςαρμογι τθσ λειτουργίασ τουσ ςτισ ανάγκεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθ 

βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ του ςτελεχικοφ δυναμικοφ και των τεχνικϊν μζςων του 

Διμου 

 Δφναται να ςυγκαλεί περιοδικά ι κατά περίπτωςθ Χυντονιςτικά Χυμβοφλια ςτα 

οποία μετζχουν με εκπροςϊπουσ τουσ το ςφνολο ι μζροσ (ανάλογα με ομοιογενι 

κεματικά αντικείμενα) των υπθρεςιϊν του Διμου. 

 Υαρακολουκεί τισ δραςτθριότθτεσ των νομικϊν προςϊπων του Διμου και 

ςυνεργάηεται με τισ διοικιςεισ τουσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εναρμόνιςθ των 

αποτελεςμάτων από τθν δραςτθριοποίθςι τουσ προσ τουσ ςτόχουσ του Διμου. 

 Ωπογράφει τισ αποφάςεισ χοριγθςθσ αδειϊν με ι χωρίσ αποδοχζσ και μετακίνθςθσ 

εκτόσ ζδρασ ςτο εςωτερικό και εξωτερικό των υπαλλιλων του Διμου, κακϊσ κι όλα 

τα ζγγραφα ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που του εκχωρεί ο Διμαρχοσ. 
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Αρμοδιότθτεσ Λδιαίτερου Γραφείου Δθμάρχου 

 

 Υρογραμματίηει, οργανϊνει και ρυκμίηει τισ ςυναντιςεισ του Δθμάρχου. 

 Διεξάγει και διεκπεραιϊνει τθν προςωπικι αλλθλογραφία του Δθμάρχου και τθρεί 

το πρωτόκολλο και το αρχείο αυτισ. 

 Ψθρεί αρχείο των κάκε είδουσ αποφάςεων του Διμου προσ χριςθ του Δθμάρχου, 

κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ του Δθμάρχου. 

 Υαρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τουσ 

κατζχοντεσ κζςεισ Ειδικϊν Χυμβοφλων ι Ειδικϊν Χυνεργατϊν ι Επιςτθμονικϊν 

Χυνεργατϊν. 

 

Αρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Γραφείου Επικοινωνίασ και Δθμοςίων Χχζςεων 

 

 Χχεδιάηει και ειςθγείται τθ επικοινωνιακι πολιτικι για τθν προϊκθςθ τθσ 

αποςτολισ και των ςτόχων του Διμου και αντίςτοιχα ςχεδιάηει, ειςθγείται  και 

προωκεί  τθν εφαρμογι των προγραμμάτων των ενεργειϊν που είναι απαραίτθτεσ 

για τθν υλοποίθςθ τθσ  επικοινωνιακισ πολιτικισ. 

 Σργανϊνει και υλοποιεί κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ του Διμου κακϊσ και 

προγράμματα προβολισ του ζργου και των υπθρεςιϊν που παρζχει ο Διμοσ. 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται και εφαρμόηει προγράμματα  ενθμζρωςθσ των πολιτϊν για τισ 

επιδιϊξεισ, ςτόχουσ και υπθρεςίεσ του Διμου με γενικό ςτόχο τθ  δραςτθριοποίθςθ 

των πολιτϊν για τθν προϊκθςθ των  τοπικϊν ςυμφερόντων. 

 Υαρακολουκεί ςυςτθματικά τα δθμοςιεφματα (ζντυπα και θλεκτρονικά) ςχετικά με 

τισ δραςτθριότθτεσ του Διμου και ενθμερϊνει ςχετικά  τα όργανα διοίκθςθσ και τισ 

υπθρεςίεσ του Διμου. Ψθρεί αρχείο των δθμοςιεφςεων κακϊσ και των ςχετικϊν 

απαντιςεων του Διμου. 

 Διαχειρίηεται τισ ςχζςεισ του Διμου με τον θλεκτρονικό και ζντυπο τφπο και τα 

μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και επιμελείται των δθμοςιευμάτων και των δελτίων 

τφπου του Διμου. 

 Επιμελείται των ενθμερωτικϊν εκδόςεων ι εκπομπϊν του Διμου ςτα ΠΠΕ. 

 

Αρμοδιότθτεσ Ρομικισ Ωπθρεςίασ 
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Ψθσ νομικισ υπθρεςίασ προΐςταται δικθγόροσ από τουσ ιδθ υπθρετοφντεσ ο οποίοσ 

ςυντονίηει και εποπτεφει τισ εργαςίεσ τουσ. 

Α. Γραφείο Δικθγόρων 

 Υαρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και γνωμοδοτιςεισ προσ τα πολιτικά όργανα διοίκθςθσ 

του Διμου διαςφαλίηοντασ το νομότυπο των πράξεων του Διμου. 

 Υαρζχει νομικζσ ςυμβουλζσ και κατευκφνςεισ προσ τισ επί μζρουσ υπθρεςίεσ του 

Διμου, κακϊσ και ςτα ιδρφματα και ςτα άλλα νομικά πρόςωπα του Διμου,  για τθν 

διαςφάλιςθ του νομότυπου των δράςεων τουσ. 

 Επεξεργάηεται και γνωμοδοτεί για πράξεισ  τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ που αφοροφν 

το Διμο. 

 Επεξεργάηεται και ελζγχει νομικά όλεσ τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτει ο Διμοσ με 

τρίτουσ, κακϊσ και τισ προκθρφξεισ του Διμου για τθν ανάκεςθ ζργων , 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν ςε τρίτουσ. 

 Εκπροςωπεί τον Διμο ςε νομικζσ υποκζςεισ εντόσ και εκτόσ των Δικαςτθρίων και 

των Διοικθτικϊν Αρχϊν, για τθν προάςπιςθ των ςυμφερόντων του Διμου. 

 Υαρακολουκεί τθν ςχετικι νομοκεςία και νομολογία, τθρεί και επικαιροποιεί 

αρχείο με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ ρυκμίςεισ που ενδιαφζρουν το Διμο. 

 Ωσ προσ τθν υποχρζωςθ των υπαλλιλων και των οργάνων του Διμου, για άμεςθ 

παροχι προσ τθ Ρομικι Ωπθρεςία των πλθροφοριϊν και ςτοιχείων, τα οποία 

προςφζρονται για τθν υποςτιριξθ των δικαιωμάτων του Διμου ι απόκρουςθ των 

κατ' αυτοφ αξιϊςεων τρίτων και τθν ζγκαιρθ υπόδειξθ των μαρτφρων ζχουν 

εφαρμογι οι διατάξεισ του Ρ 3086/2002 άρκρο 22  ( Σργανιςμόσ ΡΧΞ υποχρζωςθ 

ςυνδρομισ- παροχισ εγγράφων – μάρτυρεσ)  

 Χτθ Ρομικι Ωπθρεςία μπορεί να πραγματοποιείται άςκθςθ τριϊν αςκοφμενων 

δικθγόρων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κάκε φορά διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ. Θ επιλογι των αςκοφμενων δικθγόρων γίνεται με ειςιγθςθ του 

προϊςταμζνου τθσ Ρομικισ Ωπθρεςίασ και Υράξθ του Δθμάρχου. Σ Διμαρχοσ 

χορθγεί και το πιςτοποιθτικό για τθν άςκθςι τουσ. Χτουσ αςκοφμενουσ δικθγόρουσ 

καταβάλλονται πάγια μθνιαία ζξοδα κίνθςθσ, που ορίηονται με απόφαςθ του 

Ωπουργοφ Σικονομίασ και Σικονομικϊν, ςφμφωνα με τα εκάςτοτε ιςχφοντα για του 

αςκοφμενουσ δικθγόρουσ ςτο Ρομικό Χυμβοφλιο του Ξράτουσ.  

Β. Γραμματεία 

 Φροντίηει για τθν παραλαβι, πρωτοκόλλθςθ, ςυςχζτιςθ και διεκπεραίωςθ των 

ειςερχομζνων και εξερχομζνων εγγράφων. 
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 Ψθρεί βιβλίο ειδικοφ πρωτοκόλλου, αλλθλογραφίασ αρχειοκζτθςθσ και θμερολόγιο 

δικαςτθρίων. 

 Φυλάςςει τα δικόγραφα ςε φακζλουσ δικογραφιϊν και τθρεί το αναγκαίο αρχείο 

δικογράφων, εγγράφων ειςερχομζνων και εξερχομζνων για τισ ανάγκεσ τθσ Ρομικισ 

Ωπθρεςίασ. 

 Δακτυλογραφεί τα δικόγραφα και διεκπεραιϊνει γενικά τθν αλλθλογραφία τθσ 

Ρομικισ Ωπθρεςίασ. 

 Χυςχετίηει μεταξφ τουσ τα ζγγραφα και ενθμερϊνει τουσ ςχετικοφσ φακζλουσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Γραφείου Διαφάνειασ 

 

 Χχεδιάηει, ενθμερϊνει τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και μεριμνά για τθν εφαρμογι κάκε 

είδουσ διαδικαςίασ και ενζργειασ που διαςφαλίηουν τθν  διαφάνεια ςτισ ςχζςεισ 

του διμου προσ τρίτουσ. Υροσ τοφτο χρθςιμοποιεί κάκε πρόςφορο μζςο και κυρίωσ 

τισ κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν (ΨΥΕ). 

 Περιμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ από κάκε ενδιαφερόμενο ςε 

πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τισ προκθρφξεισ του Διμου για τθν εκτζλεςθ 

ζργων και τθν προμικεια υλικϊν και υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τισ νόμιμεσ 

διαδικαςίεσ. 

 Περιμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ των δθμοτϊν και κάκε τρίτου ςε 

πλθροφορίεσ που ζχουν ςχζςθ με τθν δομι, τθν οργάνωςθ και τισ αρμοδιότθτεσ  

των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, κακϊσ και τουσ κανονιςμοφσ τισ διαδικαςίεσ και τισ 

προχποκζςεισ παροχισ από το Διμο υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ. 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ ςε κζματα ανάκεςθσ από το Διμο τθσ 

εκτζλεςθσ ζργων και τθσ προμικειασ υλικϊν και υπθρεςιϊν. 

 Περιμνά για τθν ζγκαιρθ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κάκε είδουσ 

προγράμματα και δράςεισ  που ςχεδιάηει ο Διμοσ και απευκφνονται ςτουσ δθμότεσ 

και μεριμνά για τθν εξαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ ίςθσ πρόςβαςθσ των δθμοτϊν ςτισ 

δραςτθριότθτεσ αυτζσ. 

 Ωποδζχεται υποδείξεισ, προτάςεισ και παράπονα των δθμοτϊν και τουσ ενθμερϊνει  

για τα δικαιϊματα τουσ και τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ διεκπεραίωςθ των 

υποκζςεϊν τουσ. Περιμνά επίςθσ για τον εφοδιαςμό τουσ με τα απαραίτθτα 

πλθροφοριακά ςτοιχεία και ζντυπα. 
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 Περιμνά για τθν πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν ςχετικά με  απολογιςτικά ςτοιχεία 

που αφοροφν εκπλιρωςθ ςτόχων, ολοκλιρωςθ προγραμμάτων και  ζργων που 

αναλαμβάνει και προωκεί ο Διμοσ. 

 Χχεδιάηει ειδικά προγράμματα πλθροφόρθςθσ των δθμοτϊν για τθν εξζλιξθ και 

υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων του Διμου και μεριμνά για τθν πραγματοποίθςι 

τουσ.  

 Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν ζκδοςθ και διακίνθςθ, ςε ζντυπθ και 

θλεκτρονικι μορφι: 

  (α) Χάρτασ Δικαιωμάτων και Ωποχρεϊςεων δθμοτϊν και κατοίκων, 

  (β) Σδθγοφ του Δθμότθ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του Διμου, 

  (γ) Ξανονιςμοφ πλθροφόρθςθσ των πολιτϊν και Ξανονιςμοφ Διαβοφλευςθσ. 

 Περιμνά για τθν τιρθςθ μθτρϊου πολιτϊν προσ τουσ οποίουσ ο Διμοσ προςφζρει 

ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ. 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ για αποφάςεισ και 

ηθτιματα που αφοροφν το Διμο. 

 Οειτουργεί τθλεφωνικζσ γραμμζσ επικοινωνίασ πολιτϊν με το Διμο για τθν 

υποδοχι παραπόνων ι παροχι διοικθτικϊν πλθροφοριϊν προσ τουσ πολίτεσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Γραφείου Διοικθτικισ Βοικειασ 

 

 Χχεδιάηει και εφαρμόηει ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν εξυπθρζτθςθ των 

δθμοτϊν που ζχουν αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ 

υπθρεςίεσ ι ςτα ΞΕΥ και χρειάηονται να ζλκουν ςε επαφι με τισ επιμζρουσ 

υπθρεςίεσ για ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τουσ. 

 Περιμνά για τθ δθμιουργία και τθν αποτελεςματικι λειτουργία  δικτφων εκελοντϊν 

που αναλαμβάνουν τθν εξυπθρζτθςθ των ανωτζρω δθμοτϊν για τθν εκτζλεςθ των 

δοςολθψιϊν τουσ με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ και τα ΞΕΥ για λογαριαςμό τουσ. 

 Δζχεται αιτιματα των ανωτζρω δθμοτϊν με βάςθ τισ ςχετικζσ διαδικαςίεσ και 

μεριμνά για τθν ικανοποίθςι τουσ, με τθν αξιοποίθςθ τόςο των υπαλλιλων του 

Γραφείου όςο και των δικτφων εκελοντϊν. 

 Χυνεργάηεται με τα αρμόδια ΞΕΥ για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεων των ανωτζρω 

δθμοτϊν ςε ηθτιματα αρμοδιότθτασ των ΞΕΥ. 
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 Χχεδιάηει και προωκεί κάκε άλλθ ςχετικι ενζργεια για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ 

των δθμοτϊν με αντικειμενικι αδυναμία προςπζλαςθσ ςτισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ ι 

ςτα ΞΕΥ. 

 

Αρμοδιότθτεσ  Γραφείου  Απαςχόλθςθσ και  Ψουριςμοφ 

 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Απαςχόλθςθσ 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται τθν εφαρμογι και εφαρμόηει τοπικά προγράμματα δράςθσ και 

τοπικζσ πρωτοβουλίεσ ι ςυμμετζχει ςε ανάλογεσ δράςεισ και πρωτοβουλίεσ, για 

τθν προϊκθςθ και διεφρυνςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτθν περιοχι του Διμου. 

 Περιμνά για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και τθσ επαγγελματικισ 

κατάρτιςθσ προωκϊντασ τθν ίδρυςθ και λειτουργία Ξζντρων Επαγγελματικοφ 

Υροςανατολιςμοφ και Ξζντρων Επαγγελματικισ Ξατάρτιςθσ ςε ςυνεργαςία και με 

το Ψμιμα Υαιδείασ, Δια Βίου Πάκθςθσ και Υολιτιςμοφ τθσ Διεφκυνςθσ Ξοινωνικισ 

Υροςταςίασ, Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ και με τθ Διεφκυνςθ Δια Βίου Πάκθςθσ και 

Απαςχόλθςθσ τθσ αντίςτοιχθσ Υεριφζρειασ και λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

προγραμματικζσ επιλογζσ για κζματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ του 

περιφερειακοφ προγράμματοσ δια βίου μάκθςθσ. 

 Περιμνά για τθν απορρόφθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ τθσ περιοχισ του Διμου 

με τθν ανάπτυξθ ςυμβουλευτικϊν δράςεων προσ τουσ ανζργουσ και τθν προϊκθςθ 

ίςων ευκαιριϊν πρόςβαςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ. Περιμνά για τθ δθμιουργία και 

λειτουργία μθχανιςμϊν ενθμζρωςθσ των ανζργων για τισ ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ 

ςτθν περιοχι. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Τουριςμοφ 

 Ψθρεί μθτρϊα και ςτοιχεία που αφοροφν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του 

τουριςμοφ ςτθν περιοχι του Διμου. 

 Χχεδιάηει και ειςθγείται προγράμματα δράςεων παρζμβαςθσ του Διμου για τθν 

ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτθν περιοχι και τθν αναβάκμιςθ των παρεχομζνων 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τουσ τουριςτικοφσ επαγγελματικοφσ 

φορείσ τθσ περιοχισ. Περιμνά για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν. 

 Περιμνά για το ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ προγραμμάτων τουριςτικισ 

προβολισ τθσ περιοχισ του Διμου (π.χ. παραγωγι τουριςτικοφ υλικοφ και εκδόςεισ 

πρακτικϊν οδθγϊν για τουσ ταξιδιϊτεσ, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ τουριςμοφ, 
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δθμιουργία δικτφων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με άλλεσ περιοχζσ εντόσ και 

εκτόσ τθσ χϊρασ κλπ). 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι μθχανιςμϊν ενθμζρωςθσ / πλθροφόρθςθσ των 

επιςκεπτϊν τθσ περιοχισ.  

 

Αρμοδιότθτεσ Αυτοτελοφσ Ψμιματοσ Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ και Εςωτερικοφ 

Ελζγχου   

 

Αρμοδιότθτεσ μελετϊν και ζρευνασ 

 Χυγκεντρϊνει, επεξεργάηεται, τεκμθριϊνει και ενθμερϊνει ςυνεχϊσ τα γεωγραφικά, 

δθμογραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και άλλα ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν 

ανάπτυξθ του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και τισ υπθρεςίεσ 

του Διμου. 

 Χυγκεντρϊνει και τεκμθριϊνει τθν αναγκαία τεχνογνωςία και πλθροφόρθςθ που 

είναι απαραίτθτθ για τθ διαμόρφωςθ των προγραμμάτων ανάπτυξθσ του Διμου 

(π.χ. κλαδικζσ και αναπτυξιακζσ μελζτεσ, μελζτεσ και κζματα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, 

νομοκεςία που αφορά τθν αυτοδιοίκθςθ, τισ λειτουργίεσ και τουσ ςτόχουσ του 

Διμου). 

 Περιμνά για τθ διενζργεια ερευνϊν για  τισ ανάγκεσ των δθμοτϊν, ςυγκεντρϊνει 

και τεκμθριϊνει προτάςεισ για επεμβάςεισ (ζργα, ενζργειεσ, προγράμματα) που κα  

ικανοποιοφν τισ ανάγκεσ των δθμοτϊν. 

 Περιμνά για τθν εκπόνθςθ ερευνϊν και μελετϊν για τθ διάγνωςθ των αναγκϊν 

ανάπτυξθσ του Διμου, τθ διερεφνθςθ τθσ ςκοπιμότθτασ αναπτυξιακϊν προτάςεων 

και τθν ιεράρχθςθ προτεραιοτιτων ζργων,  δράςεων και μζτρων. 

 (Αρμοδιότθτεσ ςχεδιαςμοφ και παρακολοφκθςθσ προγραμμάτων) 

 Πελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν εφαρμογι προγραμμάτων οικονομικισ 

ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ του Διμου, με τθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν φυςικϊν 

πόρων, τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ, τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ 

περιουςίασ και τθ δθμιουργία και διαχείριςθ υποδομϊν ςτιριξθσ τθσ τοπικισ 

οικονομίασ. 

 Πελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν εφαρμογι προγραμμάτων και δράςεων, που 

ενςωματϊνουν τθν ιςότθτα των φφλων και τθ λιψθ κετικϊν μζτρων υπζρ των 

γυναικϊν ςτισ προτάςεισ του Διμου ςτα εκνικά και ςυγχρθματοδοτοφμενα 

προγράμματα. 
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 Χυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ τθσ Υεριφζρειασ ςτθν οποία ανικει ο Διμοσ για τθν 

εναρμόνιςθ των προγραμμάτων οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ του Διμου με 

τα ευρφτερα αντίςτοιχα προγράμματα τθσ Υεριφζρειασ. 

 Χυνεργάηεται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςυντάςςει προτάςεισ που αφοροφν 

ςτθν εφαρμογι προγραμμάτων για τθν εξαςφάλιςθ και διαρκι βελτίωςθ των 

τεχνικϊν και κοινωνικϊν υποδομϊν (δομθμζνο περιβάλλον) ςτθν περιοχι του 

Διμου, με ςτόχο τθν εξαςφάλιςθ ικανοποιθτικϊν ςυνκθκϊν ποιότθτασ ηωισ. 

 Διερευνά και ενθμερϊνει τα όργανα και τισ υπθρεςίεσ του Διμου για τισ πικανζσ 

πθγζσ χρθματοδότθςθσ των αναπτυξιακϊν προγραμμάτων του Διμου 

(προγράμματα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ, προγράμματα τθσ ΕΕ, εκνικά 

προγράμματα, ζργα ΧΔΛΨ, ζργα αυτοχρθματοδοτοφμενα ). 

 Ωποςτθρίηει τα όργανα διοίκθςθσ και τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των Ρομικϊν 

Υροςϊπων του και είναι υπεφκυνο για τθ ςφνταξθ του 5ετοφσ Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ του Διμου, κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ, παρακολοφκθςθσ και 

αξιολόγθςθσ του επιχειρθςιακοφ προγράμματοσ και των Ετθςίων Υρογραμμάτων 

Δράςθσ, ςτα οποία εξειδικεφεται το επιχειρθςιακό πρόγραμμα. 

 Περιμνά για τθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ζνταξθσ ζργων και δράςεων του Διμου 

ςε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςισ 

τουσ και τθ ςχετικι ενθμζρωςθ των αρμοδίων Αρχϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου. 

 Ωποςτθρίηει το Διμαρχο για τθν παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του 

Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, ςυνεργάηεται με τισ υπθρεςίεσ του Διμου και των 

Ρομικϊν Υροςϊπων του και ςυντάςςει τθν ενδιάμεςθ και τθν τελικι ζκκεςθ 

αξιολόγθςθσ, τισ οποίεσ υποβάλλει ςτο Διμαρχο. Ειςθγείται τθν ενδεχόμενθ 

ανακεϊρθςθ των ςτόχων του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ μετά τθν ενδιάμεςθ 

αξιολόγθςι του. 

 Πε ςκοπό τθν αντικειμενικότερθ αξιολόγθςθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, 

διαμορφϊνει τουσ κατάλλθλουσ δείκτεσ αποτελεςματικότθτασ, που επιτρζπουν να 

εκτιμθκεί ο βακμόσ επίτευξθσ των ςτόχων ςε ςχζςθ με τα αποτελζςματα των 

δράςεων, κακϊσ και κατάλλθλουσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ, που ςυςχετίηουν το 

κόςτοσ πραγματοποίθςθσ με τισ εκροζσ των δράςεων. 

 Χυντάςςει ςχζδιο του Ετθςίου Υρογράμματοσ Δράςθσ του Διμου, αφοφ λάβει 

υπόψθ τισ γραπτζσ ειςθγιςεισ των υπθρεςιϊν, και το υποβάλλει ςτθν Εκτελεςτικι  

Επιτροπι.  
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 Ωποςτθρίηει τθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για τθν παρακολοφκθςθ και τον απολογιςμό 

των Ετθςίων Υρογραμμάτων Δράςθσ του Διμου. Ειδικότερα (α) κατά τθ διάρκεια 

εφαρμογισ του ετθςίου προγράμματοσ δράςθσ του Διμου, ςυντάςςει εκκζςεισ 

παρακολοφκθςθσ ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, ανά τακτά διαςτιματα 

που ορίηονται με απόφαςθ του Δθμάρχου και (β) πριν από τθ ςφνταξθ του 

οικονομικοφ απολογιςμοφ, υποβάλλει ςτθ Εκτελεςτικι Επιτροπι ζκκεςθ με τον 

απολογιςμό δράςθσ του προθγοφμενου ζτουσ, αφοφ λάβει υπόψθ τισ 

απολογιςτικζσ εκκζςεισ των υπθρεςιϊν. 

 Ωποςτθρίηει τθν ςφναψθ και παρακολουκεί τθν πρόοδο των προγραμματικϊν και 

άλλων ςυμβάςεων μεταξφ του Διμου και άλλων φορζων για τθν υλοποίθςθ ζργων, 

ενεργειϊν και προγραμμάτων. Ωποςτθρίηει τισ ςχζςεισ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ 

και ςυντονίηει τισ ςχζςεισ του Διμου με άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ αποτελεςματικότθτασ και απόδοςθσ 

 Χχεδιάηει και ειςθγείται ςυςτιματα και μεκόδουσ μζτρθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου και των 

Ρομικϊν του Υροςϊπων. 

 Χχεδιάηει και ειςθγείται τον Ξανονιςμό Πζτρθςθσ και Αξιολόγθςθσ τθσ απόδοςθσ 

των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν κατά τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Διαμορφϊνει και ειςθγείται περιοδικοφσ ςτόχουσ για τθν βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ των υπθρεςιϊν του Διμου και των 

Ρομικϊν του Υροςϊπων. 

 Χυγκεντρϊνει ςτοιχεία και δεδομζνα που αναφζρονται ςτθν αποδοτικότθτα και 

αποτελεςματικότθτα των υπθρεςιϊν και ςτθν επίτευξθ των ςχετικϊν περιοδικϊν 

τουσ ςτόχων, παρακολουκεί τθν εξζλιξι τουσ, επεξεργάηεται τα ςτοιχεία  και 

εκδίδει ενθμερωτικζσ  αναφορζσ. 

 Διατυπϊνει αναλυτικά ετθςίωσ τισ εκκζςεισ αποδοτικότθτασ και 

αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν και των Ρομικϊν Υροςϊπων. 

 Εντοπίηει τισ καλφτερεσ πρακτικζσ αποτελεςματικισ και αποδοτικισ λειτουργίασ και 

προωκεί τθν εφαρμογι τουσ και  ςε άλλεσ υπθρεςίεσ. 

 Υαρακολουκεί τθν εφαρμογι των καλϊν πρακτικϊν  και  αξιολογεί τα 

αποτελζςματά τουσ. 
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 Ειςθγείται, παρακολουκεί και αξιολογεί μζτρα για τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ  

αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ των υπθρεςιϊν και τθσ 

ανταπόκριςισ τουσ ςτισ ανάγκεσ των πολιτϊν. 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται και ςυντονίηει τθν εφαρμογι  ςυςτθμάτων διοίκθςθσ ολικισ 

ποιότθτασ και διαδικαςιϊν αυτόαξιολόγθςθσ. 

 Ειςθγείται και παρακολουκεί τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων  ζργων και δράςεων 

για τθν βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του  Διμου με ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ  

αποδοτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. 

 Χυνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν για τθ διαμόρφωςθ των 

καταλλιλων ςυςτθμάτων προχπολογιςμοφ και απολογιςτικοφ ελζγχου των 

οικονομικϊν μεγεκϊν του Διμου και των Ρομικϊν του Υροςϊπων, κακϊσ και των 

καταλλιλων ςυςτθμάτων παρακολοφκθςθσ του κόςτουσ λειτουργίασ των 

οργανωτικϊν μονάδων του Διμου και του κόςτουσ των παραγομζνων και 

παρεχομζνων υπθρεςιϊν του Διμου προσ τουσ πολίτεσ. 

 Υαρακολουκεί και ενθμερϊνει με ςυγκεκριμζνεσ αναφορζσ τα όργανα του Διμου 

ςχετικά με τθν εξζλιξθ των οικονομικϊν μεγεκϊν του Διμου και των Ρομικϊν του 

Υροςϊπων, κακϊσ και τθν εξζλιξθ του κόςτουσ λειτουργίασ των οργανωτικϊν 

μονάδων  και του κόςτουσ των παραγομζνων και παρεχομζνων υπθρεςιϊν  προσ 

τουσ πολίτεσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ ποιότθτασ και οργάνωςθσ 

 Περιμνά για τθν εγκατάςταςθ και τιρθςθ ςυςτθμάτων διαςφάλιςθσ ποιότθτασ των 

επί μζρουσ λειτουργιϊν του Διμου. 

 Περιμνά για τθν εγκατάςταςθ και τιρθςθ του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ 

διαχειριςτικισ επάρκειασ του Διμου ςτον ςχεδιαςμό και παραγωγι ζργων. 

 Περιμνά για τθν εκτζλεςθ των εγκεκριμζνων προγραμμάτων ζργων και δράςεων 

για τθν βελτίωςθ τθσ οργάνωςθσ του Διμου και των Ρομικϊν του Υροςϊπων. 

Ειδικότερα μεριμνά για τον ςχεδιαςμό / αναςχεδιαςμό  και τθν εφαρμογι 

βελτιωμζνων οργανωτικϊν δομϊν, κατανομισ αρμοδιοτιτων , κατανομισ 

ςτελεχιακοφ δυναμικοφ, οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και 

εντφπων. 

 Περιμνά για τθν εκπόνθςθ των κάκε είδουσ εςωτερικϊν Ξανονιςμϊν του Διμου 

και των Ρομικϊν του Υροςϊπων (Εςωτερικόσ Ξανονιςμόσ Ωπθρεςιϊν, Εςωτερικοί 
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Ξανονιςμοί Οειτουργίασ, Ξανονιςμοί Υαροχισ Ωπθρεςιϊν ςτουσ Δθμότεσ) ςε 

ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

 Υαρακολουκεί τθν τιρθςθ, ςχεδιάηει και ειςθγείται τισ τυχόν  επικαιροποιιςεισ τθσ 

οργανωτικισ δομισ και γενικότερα των διατάξεων του Σργανιςμοφ Εςωτερικισ 

Ωπθρεςίασ του Διμου. 

 Περιμνά για τον προςδιοριςμό των αναγκαίων κζςεων εργαςίασ και τον 

προςδιοριςμό του αρικμοφ του προςωπικοφ ανά κζςθ εργαςίασ και οργανωτικι 

μονάδα του Διμου, ςε ςυνεργαςία με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και ςυνεργάηεται με 

τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν για τον προγραμματιςμό τθσ κάλυψθσ των 

κζςεων (με νζα ςτελζχθ ι ανακατανομι των υφιςταμζνων ςτελεχϊν) 

 Χχεδιάηει και ειςθγείται ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

καλισ εφαρμογισ των εγκεκριμζνων από τα αρμόδια όργανα εςωτερικϊν 

οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν. 

 Εφαρμόηει τα εγκεκριμζνα ςυςτιματα και διαδικαςίεσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 

καλισ εφαρμογισ των εςωτερικϊν οργανωτικϊν ςυςτθμάτων, διαδικαςιϊν και 

κανονιςμϊν και ενθμερϊνει τα αρμόδια όργανα του Διμου ςτθν περίπτωςθ που 

διαπιςτϊνονται αποκλίςεισ. 

 Πελετά και ειςθγείται για τθ ςκοπιμότθτα ςφςταςθσ, τροποποίθςθσ του 

αντικειμζνου  ι κατάργθςθσ των Ρομικϊν Υροςϊπων του Διμου. 

 

Αρμοδιότθτεσ Εςωτερικοφ Ελζγχου  

 Αςχολείται με τον εςωτερικό ζλεγχο του ςυνόλου των διαδικαςιϊν , των κανόνων, 

των μεκόδων και των επαλθκεφςεων που διαςφαλίηουν ςτο Διμο τθν ορκότθτα τθσ 

λειτουργίασ, τθν προςταςία τθσ περιουςίασ του και τθν αποτελεςματικι εφαρμογι 

των αποφάςεων. Ζχει τθν ευκφνθ τθσ εφαρμογισ και αξιολόγθςθσ του ςυςτιματοσ   

διοίκθςθσ .  

 Σ εςωτερικόσ ζλεγχοσ ςυνίςταται ςε ζλεγχο τθσ διαχείριςθσ όχι απευκείασ των 

αποτελεςμάτων, αλλά των διαδικαςιϊν και των μεκόδων που χρθςιμοποιικθκαν, 

αξιολόγθςθ αυτϊν ςε ςχζςθ με το εςωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και με τον  

τρόπο εκμετάλλευςθσ των χρθςιμοποιοφμενων πθγϊν. 

 Χυνεργάηεται άμεςα με τισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ και δθ τθν Επιτροπι του 

άρκρου 18 του Ρ. 2218/94 και του Επιτρόπου του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου    

 

1.2.1.2 Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ και Ποιότθτασ ηωισ  
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Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Υεριβάλλοντοσ , Υραςίνου , Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

 

Θ Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ , Υραςίνου , Ξακαριότθτασ  και Ανακφκλωςθσ είναι αρμόδια 

για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του τοπικοφ φυςικοφ, αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ 

περιβάλλοντοσ, με τθ λιψθ των καταλλιλων μζτρων και τθ ρφκμιςθ των ςχετικϊν 

δραςτθριοτιτων, κακϊσ και για τθ ςυντιρθςθ των χϊρων πραςίνου, τθ λειτουργία των 

κοιμθτθρίων, των δθμοτικϊν ςφαγείων και τθσ ενεργειακισ διαχείριςθσ. Θ Διεφκυνςθ ζχει 

και τθν αρμοδιότθτα τθσ Υολιτικισ Υροςταςίασ ςτο επίπεδο του Διμου κακϊσ και για  τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ αποκομιδισ και τθσ μεταφοράσ των απορριμμάτων, τθσ χωριςτισ 

αποκομιδισ και μεταφοράσ των ανακυκλϊςιμων υλικϊν,  τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

κακαριότθτασ των κοινοχριςτων χϊρων, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ των οχθμάτων του 

Διμου. Χτθ Διεφκυνςθ υπάγονται διοικθτικά και τα αποκεντρωμζνα Ψμιματα Ξακαριότθτασ 

και Ανακφκλωςθσ ςε επιμζρουσ δθμοτικζσ ενότθτεσ, ζχει επίςθσ τισ αρμοδιότθτεσ για τθν 

προςταςία και ανάπτυξθ τθσ φυτικισ παραγωγισ, τθσ ηωικισ παραγωγισ και τθσ αλιείασ 

ςτθν περιοχι του Διμου,  τθν υποςτιριξθ του αγροτικοφ κόςμου για τθν βελτίωςθ των 

μεκόδων εργαςίασ και τθν καλφτερθ οργάνωςθ των αγροτικϊν εκμεταλλεφςεων. Σι 

ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο τθσ αποςτολισ τθσ,  κακορίηονται 

από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρόμων, Διαταγμάτων και Ωπουργικϊν Αποφάςεων. 

 
Α. Αρμοδιότθτεσ Τμιματοσ Ρεριβάλλοντοσ & Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 

 
 Χχεδιάηει, προγραμματίηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι πολιτικϊν, 

προγραμμάτων, δράςεων και μζτρων για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του 

περιβάλλοντοσ  ςτθ περιοχι του Διμου. 

 Περιμνά για τθν προςταςία και διαχείριςθ των υδάτινων πόρων και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ρφπανςθσ ςτθν περιοχι του Διμου. 

 Υαρακολουκεί τθν εφαρμογι των ρυκμίςεων που αφοροφν τισ προςτατευόμενεσ 

περιοχζσ ςτθν γεωγραφικι περιοχι του Διμου, ςε ςυνεργαςία και με άλλεσ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

 Περιμνά για τθ δθμιουργία και καλι λειτουργία μθχανιςμϊν και ςυςτθμάτων για 

τθν αποκομιδι και διαχείριςθ των αποβλιτων. Χτο πλαίςιο αυτό μεριμνά για: 

 (α)  τθν διαχείριςθ, ςφμφωνα με τον αντίςτοιχο ςχεδιαςμό που καταρτίηεται από 

 τθν Υεριφζρεια, των ςτερεϊν αποβλιτων ςε επίπεδο προςωρινισ 
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 αποκικευςθσ, μεταφόρτωςθσ, επεξεργαςίασ, ανακφκλωςθσ και εν γζνει 

 αξιοποίθςθσ, διάκεςθσ λειτουργίασ ςχετικϊν εγκαταςτάςεων, καταςκευισ 

 μονάδων επεξεργαςίασ και αξιοποίθςθσ,  

 (β) τθν αποκατάςταςθ υφιςταμζνων χϊρων εναπόκεςθσ (ΧΑΔΑ), ςε ςυνεργαςία με 

 τον τομζα εγγειοβελτιωτικϊν ζργων τθσ τεχνικισ υπθρεςίασ. 

 (γ) Ψθν καταςκευι και διαχείριςθ ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και βιολογικοφ 

 κακαριςμοφ, ςε ςυνεργαςία με τθν Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ και 

 Αποχζτευςθσ (ΔΕΩΑ). 

 Ελζγχει και ειςθγείται τθ ρφκμιςθ κεμάτων περιβαλλοντικισ προςταςίασ, ςφμφωνα 

με τισ δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Ψα κζματα 

αυτά αφοροφν ιδίωσ : 

 (α) Ψθν ίδρυςθ  και λειτουργία ςφαγείων. 

 (β) Ψον κακοριςμό των χϊρων  για τθ δθμιουργία  κοιμθτθρίων και τθν παροχι 

 γνϊμθσ για τον κακοριςμό χϊρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν. 

 (γ) Ψθν περιβαλλοντικι αποκατάςταςθ και ανάπλαςθ περιοχϊν. 

 (δ) Ψθν παροχι γνϊμθσ για τον κακοριςμό βιομθχανικϊν και Επιχειρθςιακϊν 

 Υεριοχϊν (Β.Ε.Υ.Ε.) και για τθ μελζτθ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, κατ’ άρκρο 5 ν. 

 2545/1997 (ΦΕΞ 254, Αϋ), ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία Υολεοδομίασ. 

 (ε) Ψθν παρακολοφκθςθ προγραμμάτων του Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ, Ενζργειασ 

 και Ξλιματικισ Αλλαγισ (π.χ. του προγράμματοσ Ξακαρζσ Ακτζσ – Ξακαρζσ 

 Κάλαςςεσ ). 

 (ςτ) Ψθ λιψθ προλθπτικϊν και καταςταλτικϊν μζτρων για τθν προςταςία  των 

 κοινοχριςτων χϊρων από εκδιλωςθ πυρκαγιάσ. Χτο πλαίςιο αυτό μεριμνά για τθν 

 τιρθςθ των υποχρεϊςεων από τουσ ιδιοκτιτεσ, νομείσ και επικαρπωτζσ, προσ 

 κακαριςμό των οικοπεδικϊν και ακάλυπτων χϊρων που βρίςκονται εντόσ πόλεων 

 και αυτοτελϊν οικιςμϊν και ςε απόςταςθ μζχρι 100 μζτρων από τα όριά τουσ. Χε 

 περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ των υποχρζων, προβαίνει υποχρεωτικά ςτον  

 αυτεπάγγελτο κακαριςμό των χϊρων αυτϊν  και βεβαιϊνει εισ βάροσ τουσ τθν 

 ιςόποςθ ςχετικι δαπάνθ του Διμου. 

 Πελετά, ςχεδιάηει, ειςθγείται και παρακολουκεί τθν εφαρμογι  ςυςτθμάτων 

εναλλακτικισ διαχείριςθσ των αςτικϊν ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι του 

Διμου (ςυςτιματα και προγράμματα ανακφκλωςθσ). 

 Περιμνά για τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ 

των πόλεων και των οικιςμϊν. 
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 Υαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Υεριβάλλοντοσ και 

Υραςίνου και τα Ψμιματά τθσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ Ρολιτικισ προςταςίασ 

Χτο πλαίςιο του Ψμιματοσ  λειτουργεί  Γραφείο Υολιτικισ Υροςταςίασ το οποίο είναι 

αρμόδιο για τθ διατφπωςθ ειςθγιςεων ςχεδιαςμοφ, το ςυντονιςμό δράςεων για τθν 

πρόςλθψθ, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν ςτθν περιοχι του Διμου. 

Ειδικότερα το Γραφείο: 

 (α) Διατυπϊνει ειςθγιςεισ για το ςχεδιαςμό τθσ πολιτικισ προςταςίασ τθσ περιοχισ 

 του Διμου, ςτο πλαίςιο του ετιςιου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ και μεριμνά για τθν 

 εφαρμογι των ςχετικϊν προγραμμάτων, μζτρων και δράςεων ςτο πλαίςιο του 

 εκνικοφ και περιφερειακοφ ςχεδιαςμοφ. 

 (β) Ωποςτθρίηει το ςυντονιςμό και επιβλζπει το ζργο τθσ πολιτικισ προςταςίασ για 

 τθν πρόλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των καταςτροφϊν που 

 ςυμβαίνουν ςτθν περιοχι του Διμου. 

 (γ) Περιμνά για τθν διάκεςθ και ςυντονίηει τθν δράςθ του απαραίτθτου δυναμικοφ 

 και μζςων για τθν πρόςλθψθ, ετοιμότθτα, αντιμετϊπιςθ και αποκατάςταςθ των 

 καταςτροφϊν ςτθν περιοχι του Διμου 

 (δ) Επεξεργάηεται ειδικότερεσ προτάςεισ προσ τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τθν 

 προςταςία των δαςικϊν περιοχϊν του Διμου, ςυμμετζχει ςτθν οργάνωςθ τθσ 

 πυροπροςταςίασ των δαςϊν και διατυπϊνει προτάςεισ για τθν αποκατάςταςθ των 

 δαςϊν. 

 

Αρμοδιότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Χτο πλαίςιο του Ψμιματοσ λειτουργεί Γραφείο Ενεργειακισ διαχείριςθσ με  αντικείμενο τθν 

προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ κινθτζσ και ακίνθτεσ εγκαταςτάςεισ του 

Διμου και τθν προϊκθςθ των ιπιων μορφϊν ενζργειασ. Χτο πλαίςιο αυτό: 

 (α) Περιμνά για τθ μελζτθ και ςταδιακι εφαρμογι ςυςτιματοσ ενεργειακισ 

 διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τουσ ςχεδιαςμοφσ τθσ Υολιτείασ, ζτςι ϊςτε να 

 επιτυγχάνεται ςυςτθματικι και ςυνεχισ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ. 

 (β) Περιμνά για τθν εφαρμογι των μζτρων βελτίωςθσ και των ελάχιςτων 

 απαιτιςεων ενεργειακισ απόδοςθσ για τισ προμικειεσ του Διμου, ςφμφωνα με τισ 

 ςχετικζσ ρυκμίςεισ τθσ Υολιτείασ. 
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 (γ) Περιμνά για τθν εφαρμογι των μζτρων μείωςθσ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

 των κτιρίων του Διμου, κακϊσ και των δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ των δθμόςιων 

 κοινόχρθςτων χϊρων που κεςπίηονται από τθν Υολιτεία. 

 (δ) Περιμνά για τθν αξιοποίθςθ των ιπιων μορφϊν ενζργειασ  και τθν 

 χρθςιμοποίθςθ, κατά το δυνατόν, κακαρϊν οχθμάτων από το Διμο. 

 

Αρμοδιότθτεσ Κοιμθτθρίων 

Χτο πλαίςιο του Ψμιματοσ λειτουργεί Γραφείο Ξοιμθτθρίων οι αρμοδιότθτεσ του οποίου 

είναι ειδικότερα: 

 (α) Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν κοιμθτθρίων ςφμφωνα με τισ 

 ιςχφουςεσ διατάξεισ και του ειδικότερουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ του Διμου. 

 (β) Περιμνά για τθ δθμιουργία και λειτουργία κζντρων αποτζφρωςθσ νεκρϊν, 

 κακϊσ και για τθ χοριγθςθ άδεισ ταφισ και αποτζφρωςθσ νεκρϊν. 

 (γ) Περιμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και αρχείων καταγραφισ των κάκε 

 είδουσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των δθμοτικϊν 

 κοιμθτθρίων. 

 (δ) Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ και αρχεία που ςχετίηονται με τισ οικονομικζσ δοςολθψίεσ 

 των πολιτϊν ωσ προσ τθ λειτουργία των κοιμθτθρίων και ςυνεργάηεται με τισ 

 οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν απόδοςθ των ειςπραττομζνων ποςϊν. 

 (ε) Περιμνά για τθν κακαριότθτα, ευπρζπεια, διακόςμθςθ των χϊρων των 

 κοιμθτθρίων κακϊσ και για τθ ςυντιρθςθ / καταςκευι των τάφων και των λοιπϊν 

 τεχνικϊν υποδομϊν και πραςίνου των κοιμθτθρίων. 

 

Αρμοδιότθτεσ Σφαγείων 

Χτο πλαίςιο του Ψμιματοσ λειτουργεί Γραφείο Χφαγείων οι αρμοδιότθτεσ του οποίου είναι 

ειδικότερα: 

 (α) Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ λειτουργίασ των δθμοτικϊν ςφαγείων ςφμφωνα με τισ 

 ιςχφουςεσ διατάξεισ και του ειδικότερουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ του Διμου. 

 (β) Περιμνά για τθν εξαςφάλιςθ των καταλλιλων ςυνκθκϊν υγιεινισ ςτα δθμοτικά 

 ςφαγεία, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 (γ) Περιμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και αρχείων καταγραφισ των κάκε 

 είδουσ πλθροφοριακϊν ςτοιχείων που ςχετίηονται με τθ λειτουργία των δθμοτικϊν 

 ςφαγείων.  



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 214 από 457 

 (δ)Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ και αρχεία που ςχετίηονται με τισ οικονομικζσ δοςολθψίεσ 

 των πολιτϊν ωσ προσ τθ λειτουργία των ςφαγείων και ςυνεργάηεται με τισ 

 οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν απόδοςθ των ειςπραττομζνων ποςϊν. 

 (ε) Περιμνά για τθν κακαριότθτα των χϊρων  των ςφαγείων κακϊσ και για τθ 

 ςυντιρθςθ των κάκε είδουσ υποδομϊν και τεχνικϊν εγκαταςτάςεων των ςφαγείων. 

 

Β. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ  Αςτικοφ και Υεριαςτικοφ  Υραςίνου  

 

Αρμοδιότθτεσ ςχεδιαςμοφ και εποπτείασ 

 Πελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και  μζςων που 

είναι κατάλλθλα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ικανοποιθτικισ ςυντιρθςθσ των χϊρων 

πραςίνου  του Διμου. 

 Πελετά και ειςθγείται για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ αναγκαίεσ ποςότθτεσ 

των κάκε είδουσ τεχνικϊν μζςων και υλικϊν που απαιτοφνται για τθν 

αποτελεςματικι και αποδοτικι εκτζλεςθ των λειτουργιϊν τθσ ςυντιρθςθσ των 

χϊρων πραςίνου του Διμου. 

 Περιμνά για τθν αποδοτικι λειτουργία του Φυτωρίου του Διμου και των χϊρων 

αποκικευςθσ εργαλείων, λιπαςμάτων και λοιπϊν υλικϊν. 

 Χυγκεντρϊνει, τθρεί και επεξεργάηεται ςτοιχεία από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ πραςίνου και διαμορφϊνει και παρακολουκεί ςχετικοφσ δείκτεσ 

αποδοτικότθτασ. 

 Διαμορφϊνει τα κατάλλθλα προγράμματα για τθ διενζργεια των εργαςιϊν 

ςυντιρθςθσ των χϊρων πραςίνου. 

 Πελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν κατάλλθλθ ςυγκρότθςθ και ςτελζχωςθ των 

διαφόρων ςυνεργείων εκτζλεςθσ εργαςιϊν ςυντιρθςθσ πραςίνου και ειςθγείται 

ςχετικά προγράμματα αναγκϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

 Υαρακολουκεί τθν κανονικι εφαρμογι των προγραμμάτων διενζργειασ των 

εργαςιϊν ςυντιρθςθσ πραςίνου και εποπτεφει τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων 

των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

 Ξαταρτίηει και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων εκπαίδευςθσ του 

προςωπικοφ ςυντιρθςθσ του πραςίνου  του Διμου. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςυντιρθςθσ πραςίνου 
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 Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία 

για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ πραςίνου και κθποτεχνίασ. 

 Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο του  ςυντιρθςθσ 

πραςίνου και κθποτεχνίασ. 

 Περιμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των  

τεχνικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία  του Ψμιματοσ. 

 Ξαταγράφει και  ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 

προγραμμάτων πραςίνου του Ψμιματοσ. 

 

Γ. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ  Αποκομιδισ Απορριμμάτων και Ανακυκλϊςιμων υλικϊν 

 

 Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία 

για τθν αποκομιδι των αςτικϊν απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν  

και τθν μεταφορά τουσ ςτουσ ΧΩΨΑ ι τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ.  

 Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο τθσ αποκομιδισ των 

αςτικϊν απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν  και τθν μεταφορά τουσ 

ςτουσ ΧΩΨΑ ι τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ. 

 Περιμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των 

οχθμάτων και τεχνικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία κακαριότθτασ του 

Ψμιματοσ. 

 Ξαταγράφει και  ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 

προγραμμάτων αποκομιδισ των απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν. 

 Περιμνά για το πλφςιμο και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των κάδων και των 

απορριμματοδοχείων ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων 

υλικϊν. 

 Χτο πλαίςιο του Ψμιματοσ λειτουργεί Γραφείο Χχεδιαςμοφ και Εποπτείασ 

Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ οι αρμοδιότθτεσ του οποίου είναι ειδικότερα: 

  (α) Πελετά τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ ςυλλογισ και 

  μεταφοράσ και μεριμνά για τθν ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ άδειασ  

  ςυλλογισ και μεταφοράσ. 

  (β) Πελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται για τθ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων και  

  μζςων που είναι κατάλλθλα για τθ διαςφάλιςθ τθσ αποκομιδισ και  

  μεταφοράσ των απορριμμάτων και των ανακυκλϊςιμων υλικϊν, κακϊσ και 

  τθσ κακαριότθτασ των κοινοχριςτων χϊρων του Διμου. 
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  (γ) Πελετά και ειςθγείται για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τισ αναγκαίεσ 

  ποςότθτεσ των κάκε είδουσ τεχνικϊν μζςων και υλικϊν που απαιτοφνται 

  για τθν αποτελεςματικι και αποδοτικι εκτζλεςθ των παραπάνω  

  λειτουργιϊν. 

  (δ) Χυγκεντρϊνει, τθρεί και επεξεργάηεται ςτοιχεία από τθν εκτζλεςθ των 

  λειτουργιϊν  τθσ κακαριότθτασ και διαμορφϊνει και παρακολουκεί  

  ςχετικοφσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ. 

  (ε) Διαμορφϊνει τα κατάλλθλα προγράμματα για τθ διενζργεια των  

  εργαςιϊν κακαριότθτασ (αποκομιδι απορριμμάτων, ανακυκλϊςιμων  

  υλικϊν, οδοκακαριςμόσ, ειδικά ςυνεργεία κλπ). 

  (ςτ) Πελετά, ςχεδιάηει και ειςθγείται τθν κατάλλθλθ ςυγκρότθςθ και  

  ςτελζχωςθ των διαφόρων ςυνεργείων και ειςθγείται προγράμματα  

  αναγκϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

  (η) Υροςδιορίηει τα ςθμεία και μεριμνά για τθν τοποκζτθςθ κάδων  

  απορριμμάτων και κάδων ανακφκλωςθσ. 

  (θ) Υαρακολουκεί τθν κανονικι εφαρμογι των προγραμμάτων διενζργειασ 

  των εργαςιϊν  και εποπτεφει τθν ποιότθτα των αποτελεςμάτων των  

  ςχετικϊν εργαςιϊν. 

  (κ) Υαρακολουκεί τθν διακεςιμότθτα των τεχνικϊν μζςων που απαιτοφνται 

  για τθ διενζργεια των εργαςιϊν  και ςυνεργάηεται με το Ψμιμα Χυντιρθςθσ 

  Σχθμάτων για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των τεχνικϊν μζςων που διακζτει 

  ο Διμοσ. 

  (ι) Ξαταρτίηει και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων εκπαίδευςθσ 

  του προςωπικοφ τθσ Διεφκυνςθσ. 

  (ια)Περιμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία  των   

  αποκεντρωμζνων Ψμθμάτων Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ ςε δθμοτικζσ 

  ενότθτεσ του Διμου. 

  (ιβ) Υαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ 

  και Ανακφκλωςθσ και τα Ψμιματά τθσ. 

 

Δ. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ  Ξακαριςμοφ Ξοινοχριςτων Χϊρων και Ειδικϊν Χυνεργείων 
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 Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία 

για τον κακαριςμό των οδϊν και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου και 

τθ ςυγκζντρωςθ  των απορριμμάτων ςε χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 

 Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο του  κακαριςμοφ 

των οδϊν και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων του Διμου και τθσ ςυγκζντρωςθσ  

των απορριμμάτων ςε χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 

 Περιμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των  

τεχνικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία κακαριότθτασ του Ψμιματοσ. 

 Χυγκροτεί ειδικά ςυνεργεία και διενεργεί  παρεμφερείσ εργαςίεσ όπωσ θ 

περιςυλλογι ογκωδϊν αντικειμζνων, ο κακαριςμόσ από παράνομεσ αφίςεσ και 

διαφθμίςεισ, ο κακαριςμόσ εγκαταλελειμμζνων οικιϊν κλπ.  

 Ξαταγράφει και  ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 

προγραμμάτων κακαριότθτασ του Ψμιματοσ. 

 

Ε. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ  Διαχείριςθσ  και Χυντιρθςθσ  Σχθμάτων 

 

 Διαχειρίηεται το ςτόλο των οχθμάτων του Διμου (απορριμματοφόρα, διάφορα 

αυτοκινοφμενα μθχανιματα, φορτθγά και επιβατθγά οχιματα) μεριμνϊντασ για τθ 

ςτελζχωςι τουσ, τθν αςφάλιςι τουσ και τον εφοδιαςμό με όλα τα ςχετικά με τθν 

κίνθςθ ζγγραφα. 

 Υαρακολουκεί και εποπτεφει τθν κίνθςθ των οχθμάτων του Διμου, τθν 

κατανάλωςθ καυςίμων και τθν ανάγκθ περιοδικισ προλθπτικισ τουσ ςυντιρθςθσ. 

 Διερευνά τισ ςυνκικεσ τυχόν ατυχθμάτων και μεριμνά για τθν αποκατάςταςθ 

βλαβϊν και αποτελεςμάτων ατυχθμάτων. 

 Χχεδιάηει και εφαρμόηει τα προγράμματα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ των κάκε 

είδουσ οχθμάτων και κινθτϊν μθχανθμάτων του Διμου. 

 Περιμνά για τθν αποκατάςταςθ κάκε είδουσ βλαβϊν και τθν επιςκευι των 

οχθμάτων και κινθτϊν μθχανθμάτων του Διμου. 

 Ψθρεί τθν φυςικι αποκικθ ανταλλακτικϊν και λοιπϊν υλικϊν που είναι αναγκαία 

για τθ ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν των οχθμάτων και κινθτϊν 

μθχανθμάτων του Διμου. 

 Χυγκεντρϊνει, τθρεί και επεξεργάηεται ςτοιχεία από τθν εκτζλεςθ των λειτουργιϊν  

ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ βλαβϊν των οχθμάτων του Διμου και 

διαμορφϊνει και παρακολουκεί ςχετικοφσ δείκτεσ αποδοτικότθτασ. 
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ΧΨ. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Αγροτικισ Υαραγωγισ και Αλιείασ  

 

 Ερευνά και μελετά κάκε κζμα για τθν ανάπτυξθ τθσ γεωργίασ, κακϊσ και τθ 

διατιρθςθ του γεωργικοφ πλθκυςμοφ ςτισ εςτίεσ του. 

 Περιμνά για τθν ανάπτυξθ, προςταςία, εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ φυτικισ 

παραγωγισ. 

 Υροωκεί προγράμματα εγκατάςταςθσ νζων αγροτϊν και μεριμνά για τθ ςφνδεςθ 

αγροτικισ παραγωγισ και τουριςτικισ ανάπτυξθσ, ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία   

Ψουριςμοφ. 

 Εκτιμά και παρακολουκεί τθ γεωργικι παραγωγι, τισ απολαμβανόμενεσ από τουσ 

παραγωγοφσ τιμζσ γεωργικϊν προϊόντων και τθν πορεία των αγορϊν των 

γεωργικϊν προϊόντων και μεριμνά για τθ λιψθ αντιπροςωπευτικϊν τιμϊν 

προϊόντων. 

 Χυνεργάηεται με τθν Ψεχνικι υπθρεςία για τθ μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων τεχνικισ 

υποδομισ, τοπικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν ςτθ γεωργία και ιδίωσ αυτϊν που 

ςχετίηονται με τθν αγροτικι οδοποιία, τθν καταςκευι λιμνοδεξαμενϊν, τα ζργα 

βελτίωςθσ βοςκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά ζργα. 

 Αςκεί εποπτεία επί των Ψοπικϊν Σργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων (Ψ.Σ.Ε.Β.), των 

Υροςωρινϊν Διοικουςϊν Επιτροπϊν (Υ.Δ.Ε.) και των Ψοπικϊν Επιτροπϊν Άρδευςθσ 

(Ψ.Ε.Α.) ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 Περιμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία του Γραφείου Γεωργικισ 

Ανάπτυξθσ του Διμου. Υαρακολουκεί τθ λειτουργία του Γραφείου αυτοφ 

παρζχοντασ κατευκφνςεισ και πρότυπα για τθ δράςθ του. 

 Χυνεργάηεται με ιδρφματα ζρευνασ τθσ αγροτικισ παραγωγισ, ενθμερϊνει τον 

αγροτικό πλθκυςμό για τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ παραγωγισ και οργάνωςθσ των 

εκμεταλλεφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν, οικονομικϊν και διαρκρωτικϊν 

προβλθμάτων, ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων του Ωπουργείου Αγροτικισ 

Ανάπτυξθσ και μεριμνά για τθν ευρφτερθ διάδοςθ ςτον αγροτικό κόςμο, μζςω 

εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, γνϊςεων για τθν εφαρμογι βελτιωμζνων μεκόδων 

καλλιζργειασ. 

 Περιμνά για τθν καλφτερθ οργάνωςθ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων ςτο πλαίςιο 

ςχεδίων βελτίωςθσ. 
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 Ειςθγείται για τθν χοριγθςθ, ανανζωςθ, ανάκλθςθ ι μεταβίβαςθ αδειϊν  

λειτουργίασ καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ αγροτικϊν φαρμακευτικϊν 

προϊόντων. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςτον τομζα τθσ ηωικισ παραγωγισ 

 Ερευνά και μελετά κάκε κζμα για τθν ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ, κακϊσ και τθ 

διατιρθςθ του κτθνοτροφικοφ πλθκυςμοφ ςτισ εςτίεσ του. 

 Περιμνά για τθν ανάπτυξθ, προςταςία, εκτίμθςθ και παρακολοφκθςθ τθσ ηωικισ 

παραγωγισ. 

 Χυνεργάηεται με τθν Ψεχνικι υπθρεςία για τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ ζργων 

τεχνικισ υποδομισ, τοπικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν τθ κτθνοτροφία όπωσ π.χ  τα 

ζργα βελτίωςθσ βοςκοτόπων. 

 Περιμνά για τθ διαχείριςθ των βοςκοτόπων. 

 Χυνεργάηεται με ιδρφματα ζρευνασ τθσ κτθνοτροφικισ παραγωγισ, ενθμερϊνει τον 

αγροτικό πλθκυςμό για τισ βελτιωμζνεσ μεκόδουσ παραγωγισ και οργάνωςθσ των 

κτθνοτροφικϊν εκμεταλλεφςεων για τθν αντιμετϊπιςθ τεχνικϊν, οικονομικϊν και 

διαρκρωτικϊν προβλθμάτων, ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων του Ωπουργείου 

Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και μεριμνά για τθν ευρφτερθ διάδοςθ ςτον αγροτικό κόςμο, 

μζςω εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων, γνϊςεων για τθν εφαρμογι βελτιωμζνων 

μεκόδων κτθνοτροφικισ παραγωγισ. 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι και τον ζλεγχο του ςυςτιματοσ αναγνϊριςθσ και 

καταγραφισ του ηωικοφ κεφαλαίου του Διμου (ενϊτια για τθν ατομικι αναγνϊριςθ 

των ηϊων, θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, διαβατιρια ηϊων, τιρθςθ ατομικϊν 

μθτρϊων). 

 Περιμνά για τα αδζςποτα ηϊα (περιςυλλογι, δθμιουργία και λειτουργία 

καταφυγίων κλπ). 

 Ειςθγείται για τθν χοριγθςθ αδειϊν λειτουργίασ καταςτθμάτων και  

εγκαταςτάςεων που ςχετίηονται με το εμπόριο ι τθν αξιοποίθςθ ηϊων 

( καταςτιματα διατιρθςθσ, εμπορίασ και διακίνθςθσ ηϊων, καταςτιματα πϊλθςθσ 

ςκφλων ι γατϊν, κτθνοπτθνοτροφικζσ εγκαταςτάςεισ, αυτοκίνθτα που μεταφζρουν 

ηϊα, ηωολογικοί κιποι). 

 Ειςθγείται για τθν χοριγθςθ, ανανζωςθ, ανάκλθςθ ι μεταβίβαςθ αδειϊν  

λειτουργίασ καταςτθμάτων λιανικισ πϊλθςθσ κτθνιατρικϊν φαρμακευτικϊν 

προϊόντων. 
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 Εφαρμόηει, οργανϊνει και εποπτεφει τθν τεχνθτι ςπερματζγχυςθ και τον 

ςυγχρονιςμό του οίςτρου των ηϊων. 

 Γνωματεφει για τθν υγειονομικι καταλλθλότθτα των ηϊων, όταν πρόκειται για 

πλανόδια ζκκεςθ ηϊων. 

 Ειςθγείται για τθν χοριγθςθ άδειασ για τθ λειτουργία κτθνιατρικοφ γραφείου για τα 

παραγωγικά ηϊα,  ειδικισ άδειασ για τθν αποκικευςθ φαρμακευτικϊν 

κτθνιατρικϊν προϊόντων και αδειϊν λειτουργίασ ιδιωτικϊν κτθνιατρείων και 

κτθνιατρικϊν κλινικϊν τα οποία και εποπτεφει. 

 Εφαρμόηει προγράμματα για τθν καταπολζμθςθ λοιμωδϊν και παραςιτικϊν 

νοςθμάτων ηϊων, ςε ςυνεργαςία με τθν υπθρεςία Δθμ. Ωγείασ για τα νοςιματα 

που μεταδίδονται και ςτον άνκρωπο. 

 Επιβάλλει  ι αίρει  υγειονομικά μζτρα, λόγω εμφάνιςθσ βαριάσ επιηωοτίασ για τθν 

ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν προσ μεταφορά ηϊων. 

 

Αρμοδιότθτεσ Γραφείου Γεωργικισ Ανάπτυξθσ 

Χτο πλαίςιο του Ψμιματοσ Αγροτικισ Υαραγωγισ λειτουργεί Γραφείο Γεωργικισ Ανάπτυξθσ 

οι αρμοδιότθτεσ του οποίου είναι ειδικότερα: 

 Χυνεργάηεται  με τουσ αγρότεσ και τισ ςυνεταιριςτικζσ οργανϊςεισ τουσ για τθν 

διερεφνθςθ και επιςιμανςθ των τεχνικϊν και οικονομικϊν προβλθμάτων των 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. 

 Υαρζχει τεχνικι βοικεια για τθν εφαρμογι βελτιωμζνων μεκόδων εργαςίασ, με 

ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των παραγομζνων προϊόντων και τθ μείωςθ 

κόςτουσ παραγωγισ τουσ. 

 Περιμνά για τθν οργάνωςθ των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και τθν εν γζνει 

αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςτα διάφορα ςτάδια τθσ παραγωγικισ 

διαδικαςίασ, ςτα πλαίςια των εκάςτοτε εφαρμοηομζνων προγραμμάτων γεωργικισ 

και κτθνοτροφικισ ανάπτυξθσ. 

 Διενεργεί επιτόπιουσ ελζγχουσ με ςκοπό τθν υλοποίθςθ κοινοτικϊν προγραμμάτων 

(οικονομικζσ ενιςχφςεισ ςτθ φυτικι και ηωικι παραγωγι) και μεριμνά για τθν  

χοριγθςθ βεβαιϊςεων (αγροτικά αυτοκίνθτα, αγροτικζσ αποκικεσ, λαϊκζσ αγορζσ, 

εκτίμθςθ ηθμιϊν κ.λ.π.). 

 Ενθμερϊνει το Ψμιμα Αγροτικισ Υαραγωγισ για τα ηθτιματα τθσ περιοχισ που 

αφοροφν τον αγροτικό κόςμο και λαμβάνει κατευκφνςεισ και πρότυπα για τθν 

αντιμετϊπιςι τουσ. 
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Αρμοδιότθτεσ  Αλιείασ 

 

 Διενεργεί όλεσ τισ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ για τθν άςκθςθ εποπτείασ και 

ελζγχου ςτον τομζα τθσ αλιείασ ςτθν περιοχι δικαιοδοςίασ του Διμου. 

 Ερευνά και μελετά κάκε κζμα για τθν ανάπτυξθ τθσ  αλιείασ, κακϊσ και τθ 

διατιρθςθ του αλιευτικοφ πλθκυςμοφ ςτισ εςτίεσ του. 

 Χυνεργάηεται με τθν Ψεχνικι υπθρεςία για τθ μελζτθ και τθν εκτζλεςθ  ζργων  

τεχνικισ υποδομισ, τοπικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν τθν αλιεία. Περιμνά για τθν 

καταςκευι και λειτουργία αλιευτικϊν καταφυγίων, υποδομϊν και εξοπλιςμϊν ςε 

λιμζνεσ αλιευτικοφσ ι λιμζνεσ που εξυπθρετοφν αλιευτικά ςκάφθ. 

 Γνωμοδοτεί για τθν παραχϊρθςθ, μίςκωςθ και αναμίςκωςθ υδάτινων εκτάςεων 

για τθν ίδρυςθ, επζκταςθ και μετεγκατάςταςθ μονάδων υδατοκαλλιζργειασ 

εντατικισ ι θμιεντατικισ μορφισ των ιχκυοτρόφων υδάτων, κακϊσ και για τθν 

χοριγθςθ άδειασ ίδρυςθσ και λειτουργίασ τουσ. 

 Χυγκεντρϊνει και τθρεί ςτοιχεία των υδατοκαλλιεργειϊν και τθσ αλιείασ ςτα 

εςωτερικά φδατα κακϊσ και ςτοιχεία των πάςθσ φφςεωσ αλιευτικϊν 

εκμεταλλεφςεων. 

 Ξαταρτίηει μελζτεσ και ςυντάςςει εκλαϊκευμζνα ζντυπα που αφοροφν 

δραςτθριότθτεσ καλάςςιασ αλιείασ, υδατοκαλλιεργειϊν και προςταςίασ των 

υδάτινων οικοςυςτθμάτων και διοργανϊνει ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με αλιείσ, 

υδατοκαλλιεργθτζσ και γενικά εργαηόμενουσ ςε επιχειριςεισ του αλιευτικοφ τομζα. 

 Ειςθγείται τθ λιψθ αποφάςεων για τθν ανάπτυξθ και ρφκμιςθ ηθτθμάτων του 

τομζα τθσ αλιείασ ςτθν περιοχι του Διμου, ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που 

δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σι αποφάςεισ αυτζσ αφοροφν ιδίωσ: 

  (α) τθν καταςτροφι, εκποίθςθ και ζγκριςθ του αποτελζςματοσ τθσ ςχετικισ 

  δθμοπραςίασ ι διάκεςθσ  των δθμευκζντων υλικϊν και μζςων αλιείασ. 

  (β) τθν εφαρμογι του προγράμματοσ ανάπτυξθσ των ιχκυοκαλλιεργειϊν με 

  τθν ζγκαιρθ και επαρκι παραγωγι του αναγκαιοφντοσ γόνου για τον  

  εφοδιαςμό με αυτόν των ενδιαφερομζνων ιδιωτϊν πεςτροφοκαλλιεργθτϊν. 

  (γ) τθν ζγκριςθ ι ανάκλθςθ τθσ ζγκριςθσ τθσ χοριγθςθσ από τισ αρμόδιεσ 

  αρχζσ, αδειϊν απόπλου ςτα αλιευτικά ςκάφθ για τθ διενζργεια αλιείασ ςτα 

  διεκνι φδατα. 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 222 από 457 

  (δ) τθ διάκεςθ ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ι ςε ερευνθτικά ιδρφματα ι ςε  

  νομικά πρόςωπα του δθμόςιου τομζα των πλωτϊν μζςων, εργαλείων και 

  λοιποφ εξοπλιςμοφ που δθμεφκθκε, εφόςον δεν ζχει πλειςτθριαςκεί.  

  (ε) τθν ζγκριςθ για διενζργεια ακλθτικισ αλιείασ. 

  (ςτ)  τθν ζγκριςθ αντικατάςταςθσ αλιευτικοφ ςκάφουσ. 

  (η) τθν επιβολι κυρϊςεων ςε όςουσ δεν παρζχουν πλθροφορίεσ ςχετικά με 

  τθν παραγωγι και αξία αλιευμάτων των επαγγελματικϊν αλιευτικϊν  

  ςκαφϊν. 

  (θ) τθ ςφμφωνθ γνϊμθ για τθν ειςαγωγι από το εξωτερικό ηϊντων  

  υδρόβιων ηϊων και φυτϊν ι φυκϊν ι των αγϊν τουσ για τεχνθτι εκτροφι ι 

  εμπλουτιςμό υδάτων. 

  (κ) τθν ζγκριςθ τθσ χοριγθςθσ, από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, αδειϊν αλιείασ ςτα 

  επαγγελματικά ι εραςιτεχνικά ςκάφθ αλιείασ ι ςπογγαλιείασ. 

  (ι) τθν ζκτακτθ αναςτολι των αδειϊν αλιείασ και ςπογγαλιείασ για  

  οριςμζνθ περίοδο ςε περιοχι χωρικισ αρμοδιότθτασ του Διμου, όταν το 

  επιβάλλει θ προςταςία τθσ ιχκυοπαραγωγισ και θ ρφκμιςθ τθσ αλιείασ και 

  ςπογγαλιείασ. 

  (ια) τισ εξαιρζςεισ υποχρζωςθσ προςκόμιςθσ αλιευμάτων ςτισ ιχκυόςκαλεσ. 

  (ιβ) τθ ςφςταςθ τριμελϊν ςυμβουλίων εκδίκαςθσ αλιευτικϊν προςφυγϊν. 

  (ιγ) τθν ζγκριςθ και τθν τροποποίθςθ καταςτατικϊν αλιευτικϊν   

  ςυνεταιριςμϊν και τθν παροχι ςϋ αυτοφσ τεχνικϊν οδθγιϊν. 

  (ιδ) τθν παροχι γνϊμθσ για κάκε τεχνικι τροποποίθςθ ι διαρρφκμιςθ που 

  αφορά ι κίγει τα κρθπιδϊματα και τθ χερςαία ηϊνθ των ιχκυοςκαλϊν. 

 Ειςθγείται τθν χοριγθςθ αδειϊν ςτον τομζα τθσ αλιείασ ςτθν περιοχι του Διμου, 

ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σι 

άδειεσ αυτζσ αφοροφν ιδίωσ: 

  (α) τα αλιευτικά ςκάφθ για τθ διενζργεια δοκιμαςτικισ αλιείασ. 

  (β) τισ εραςιτεχνικζσ άδειεσ αλιείασ. 

  (γ) τθ χριςθ καταδυτικϊν ςυςκευϊν ςε περιπτϊςεισ διεξαγωγισ ερευνϊν. 

  (δ) τισ επαγγελματικζσ άδειεσ αλιείασ. 

  (ε) τθ μεταβίβαςθ κυριότθτασ επαγγελματικισ άδειασ αλιείασ ςκάφουσ. 

  (ςτ)τθν αντικατάςταςθ μθχανισ αλιευτικοφ ςκάφουσ. 

  (η) τθν άδεια αλιείασ γόνου ιχκφων και λοιπϊν υδρόβιων οργανιςμϊν. 
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 Αντιμετωπίηει κζματα και ειςθγείται μζτρα που αφοροφν τθ διακίνθςθ, μεταποίθςθ, 

τυποποίθςθ, ςυντιρθςθ και εμπορία των αλιευτικϊν προϊόντων ςε ςυνεργαςία με 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ και φορείσ. 

 

1.2.1.3 Διεφκυνςθ Διοικθτικών Τπθρεςιών 

 

Θ Διεφκυνςθ  Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν  είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν και 

αρχείων που αφοροφν τθν δθμοτικι κατάςταςθ και τθν καταγραφι των λθξιαρχικϊν 

γεγονότων ςτθν περιοχι του Διμου και  για τον ςχεδιαςμό και τον ςυντονιςμό εφαρμογισ 

των πολιτικϊν, ςυςτθμάτων  και διαδικαςιϊν που αποςκοποφν ςτθν ορκολογικι διοίκθςθ / 

διαχείριςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου. Υαράλλθλα θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια 

για τθν γραμματειακι υποςτιριξθ των πολιτικϊν οργάνων του Διμου, τθ λειτουργία του 

κεντρικοφ πρωτοκόλλου και τθν παροχι γενικϊν υπθρεςιϊν διοικθτικισ υποςτιριξθσ προσ 

τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ , για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι τθσ κοινωνικισ πολιτικισ, των 

πολιτικϊν ιςότθτασ των φφλων κακϊσ και για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ δθμόςιασ 

υγείασ ςτθν περιοχι του Διμου, με τθ λιψθ των καταλλιλων μζτρων και τθ ρφκμιςθ των 

ςχετικϊν δραςτθριοτιτων ,ςυγχρόνωσ θ Διεφκυνςθ είναι αρμόδια για τθν προϊκθςθ και 

ρφκμιςθ ηθτθμάτων τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, τθν προϊκθςθ 

τθσ Δια Βίου Πάκθςθσ, κακϊσ και για το ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι προγραμμάτων 

Υολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Ρζασ Γενιάσ. Χτθ Διεφκυνςθ, και ειδικότερα ςτο Ψμιμα 

Διοικθτικισ Πζριμνασ, υπάγονται διοικθτικά και τα αποκεντρωμζνα Γραφεία Διοικθτικϊν 

Κεμάτων ςε επιμζρουσ δθμοτικζσ ενότθτεσ. 

 

Α. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Ωποςτιριξθσ των Υολιτικϊν Σργάνων του Διμου 

 Υαρζχει κάκε είδουσ διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τα ςυλλογικά & 

ατομικά διοικθτικά αιρετά όργανα του Διμου, 

 Υαρζχει διοικθτικι υποςτιριξθ προσ τθ Δθμοτικι Επιτροπι Διαβοφλευςθσ, το 

Χυμβοφλιο Ζνταξθσ Πεταναςτϊν, τθν Επιτροπι Ψουριςτικισ Ανάπτυξθσ, τισ 

Επιτροπζσ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου, κακϊσ και προσ το Χυμπαραςτάτθ του 

Δθμότθ και τθσ Επιχείρθςθσ. 

 Υαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ ςτισ Δθμοτικζσ Υαρατάξεισ. 

 Ψθρεί το αρχείο των εκπροςϊπων του Διμου ςε διαφόρουσ φορείσ και όργανα και 

μεριμνά για τθν αποςτολι ςτοιχείων ςτουσ εκπροςϊπουσ και τθν παραλαβι και 

διεκπεραίωςθ των εκκζςεων που υποβάλλουν ςτο Διμο. 
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Β. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Δθμοτικισ Ξατάςταςθσ και Οθξιαρχείου 

 

Ψο Ψμιμα Δθμοτικισ Ξατάςταςθσ & Οθξιαρχείου ζχει 4 γραφεία, ζνα ςε κάκε μια Δθμοτικι 

Ενότθτα.  Ψα Δθμοτολόγια και Οθξιαρχεία του Διμου Χερςονιςου λειτουργοφν μεταξφ 

7:30π.μ.-3:30μ.μ. ενϊ ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα Χερςονιςου θ εξυπθρζτθςθ κοινοφ γίνεται 

μεταξφ 9π.μ.-3μ.μ. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα δθμοτικισ κατάςταςθσ 

 Ψθρεί και ενθμερϊνει τα μθτρϊα του δθμοτολογίου και τα μθτρϊα αρρζνων, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ και τθρεί τισ υποχρεϊςεισ 

που απορρζουν από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθ δθμιουργία και τιρθςθ του 

Εκνικοφ Δθμοτολογίου. 

 Περιμνά για τθν πρόςλθψθ και αλλαγι επωνφμου, κακϊσ και τθν  πρόςλθψθ 

πατρωνφμου και μθτρωνφμου από παιδιά, που γεννικθκαν χωρίσ γάμο των γονζων 

τουσ ι είναι αγνϊςτων γονζων. 

 Περιμνά για τον εξελλθνιςμό του ονοματεπωνφμου Ελλινων του εξωτερικοφ, 

ομογενϊν αλλοδαπϊν, που αποκτοφν τθν ελλθνικι ικαγζνεια και 

παλιννοςτθςάντων ομογενϊν, που ζχουν τθν ελλθνικι ικαγζνεια. 

 Χορθγεί άδειεσ πολιτικοφ γάμου και μεριμνά για τθν τζλεςθ των γάμων αυτϊν. 

 Ενθμερϊνει περιοδικά τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ για τισ μεταβολζσ προςωπικισ 

κατάςταςθσ που προκφπτουν από τα τθροφμενα ςτοιχεία. 

 Εκδίδει κάκε είδουσ πιςτοποιθτικά ατομικισ και οικογενειακισ κατάςταςθσ κακϊσ 

και κάκε είδουσ βεβαιϊςεισ, καταλόγουσ και πίνακεσ με τα ςτοιχεία που 

αναγράφονται ςτα ανωτζρω Πθτρϊα. 

 Χυνεργάηεται με άλλουσ Διμουσ και δθμόςιεσ υπθρεςίεσ ςτισ περιπτϊςεισ 

μεταβολϊν των μθτρϊων ςε αντιςτοιχία προσ ανάλογα αρχεία που τθροφνται εκεί. 

 Περιμνά για τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Διμου που προκφπτουν από τθν 

ιςχφουςα εκλογικι νομοκεςία. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Λθξιαρχείου 

 Ψθρεί και ενθμερϊνει τα  λθξιαρχικά βιβλία και αρχεία, ςτα οποία καταχωροφνται 

τα λθξιαρχικά γεγονότα που ςυμβαίνουν ςτθν περιφζρεια του Διμου (γεννιςεισ, 
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γάμοι, κάνατοι) κακϊσ και κάκε μεταγενζςτερο γεγονόσ που ςυνδζεται με αυτά 

(π.χ. διαηφγια), ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ κεςμοκετθμζνεσ διαδικαςίεσ. 

 Ψθρεί αρχεία επιςιμων εγγράφων λθξιαρχικϊν γεγονότων. 

 Εκδίδει  αποςπάςματα των λθξιαρχικϊν πράξεων ι άλλα κεςμοκετθμζνα 

πιςτοποιθτικά. 

 Ενθμερϊνει τα αντίςτοιχα Ψμιματα άλλων Διμων για τα λθξιαρχικά γεγονότα που 

επθρεάηουν τα ςτοιχεία των μθτρϊων/αρχείων που τθροφνται ςτα Ψμιματα αυτά. 

 Χυνεργάηεται με Οθξιαρχεία άλλων Διμων ςε περιπτϊςεισ μεταβολϊν ι προςκικθσ 

λθξιαρχικϊν πράξεων που βρίςκονται καταχωρθμζνεσ εκεί. 

 

Γ. Ψμιμα Αλλοδαπϊν και Πετανάςτευςθσ 

 

Ψο γραφείο Αλλοδαπϊν του Διμου Χερςονιςου, βρίςκεται μζςα ςτο χϊρο του ΞΕΥ τθσ 

Δθμοτικισ Ενότθτασ  Χερςονιςου.  Εξυπθρετεί περί τισ 4000 αλλοδαποφσ τρίτων χωρϊν 

που ζχουν τθν μόνιμθ κατοικία τουσ ςτο Διμο Χερςονιςου.  Από το 2007, όπου άρχιςε θ 

θλεκτρονικι διεκπεραίωςθ των αιτθμάτων των αλλοδαπϊν εϊσ και ςιμερα, ζχουν 

καταγραφεί 5977 πρωτόκολλα, υποκζςεων αλλοδαπϊν ςε ςχζςθ με ανανεϊςεισ αδειϊν 

διαμονισ και εργαςίασ. 

Σι υπθρεςίεσ προσ τουσ αλλοδαποφσ τρίτων χωρϊν που προςφζρει το γραφείο αλλοδαπϊν 

του Δ. Χερςονιςου είναι οι εξισ: 

 

 Ψθρεί Πθτρϊο Αλλοδαπϊν. 

 Υαραλαμβάνει αιτιςεισ, ελζγχει τα δικαιολογθτικά και τα προωκεί ςτθν αρμόδια 

υπθρεςία τθσ Υεριφζρειασ για τθν χοριγθςθ και ανανζωςθ αδειϊν παραμονισ 

αλλοδαπϊν ςτθν Ελλάδα.  

 Υαραλαμβάνει αιτιςεισ και δικαιολογθτικά για τθν απόκτθςθ τθσ ελλθνικισ 

ικαγζνειασ με πολιτογράφθςθ και τισ προωκεί ςτθν αρμόδια υπθρεςία του 

Ωπουργείου Εςωτερικϊν. 

 Επιδίδει ςχετικζσ με τα ανωτζρω αποφάςεισ ςε αλλοδαποφσ. 

 

Δ. Ψμιμα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ – Διοικθτικισ Πζριμνασ 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα ανάπτυξθσ ανκρϊπινου δυναμικοφ 
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 Χχεδιάηει, ειςθγείται και ςυντονίηει τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν και εςωτερικϊν 

κανονιςμϊν που ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ του Διμου με το προςωπικό του, ςτο 

πλαίςιο πάντοτε των γενικότερων ρυκμίςεων τθσ Υολιτείασ. 

 Χτο πλαίςιο και των πολιτικϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ που κεςπίηει θ Υολιτεία για 

τον δθμόςιο τομζα, μεριμνά για τον προςδιοριςμό των αναγκαίων κζςεων 

εργαςίασ ανά διοικθτικι ενότθτα του Διμου ςε ςυνεργαςία με το Ψμιμα  

Υρογραμματιςμοφ,  Σργάνωςθσ  & Εςωτερικοφ Ελζγχου και τθν κατάρτιςθ/ 

επικαιροποίθςθ των περιγραφϊν αρμοδιοτιτων των επιμζρουσ κζςεων. 

 Υαρακολουκεί τθν κάλυψθ  των διαφόρων κζςεων εργαςίασ ςτισ διοικθτικζσ 

ενότθτεσ του Διμου  με ςτόχο τόςο τθν αξιοποίθςθ των προςόντων των ςτελεχϊν 

όςο και τθν απρόςκοπτθ και διαρκι κάλυψθ των αναγκϊν των δθμοτικϊν 

υπθρεςιϊν.  

 Ειςθγείται, ζπειτα από ςχετικά αιτιματα των αρμόδιων Υροϊςταμζνων, τισ 

κατάλλθλεσ εςωτερικζσ μετακινιςεισ ςτελεχϊν για τθν αποτελεςματικότερθ 

κάλυψθ των επιμζρουσ κζςεων εργαςίασ με βάςθ τα προςόντα των ςτελεχϊν. 

 Αξιολογεί τα προςόντα των νεοπροςλαμβανομζνων ςτελεχϊν και  διαμορφϊνει 

ςχετικζσ προτάςεισ προσ τουσ προϊςταμζνουσ των προσ κάλυψθ κζςεων. 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι του  ςυςτιματοσ  αξιολόγθςθσ των εργαηομζνων ςτο 

Διμο και τθν τιρθςθ των ςχετικϊν ςτοιχείων. 

 Περιμνά για τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου με τον 

προςδιοριςμό των αναγκϊν βελτίωςθσ των προςόντων και ικανοτιτων των 

εργαηομζνων και τθν ειςιγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των 

ςυμφωνουμζνων  μζτρων βελτίωςθσ. 

 Χχεδιάηει,, ειςθγείται  και οργανϊνει  προγράμματα ςυνεχιηόμενθσ κατάρτιςθσ και 

επιμόρφωςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ του Διμου. Υαρακολουκεί τθν 

υλοποίθςθ των προγραμμάτων και μεριμνά για τθν αξιολόγθςθ των 

αποτελεςμάτων από τθν υλοποίθςθ των προγραμμάτων αυτϊν ςτθν πράξθ. 

 Περιμνά για τθν βελτίωςθ των ανκρωπίνων ςχζςεων μζςα ςτο Διμο με τον 

ςχεδιαςμό, τθν ειςιγθςθ και τθν οργάνωςθ ςχετικϊν προγραμμάτων. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα μθτρϊων και διαδικαςιϊν προςωπικοφ 

 Περιμνά για τθν τιρθςθ των  νομοκετικϊν και κανονιςτικϊν διατάξεων που 

ιςχφουν εκάςτοτε και ρυκμίηουν τισ ςχζςεισ  του Διμου με το ανκρϊπινο δυναμικό 
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του (πχ. κζματα μιςκολογικά, ωραρίου, αδειϊν , αςκενειϊν, υπερωριϊν, 

απολφςεων, διεκδικιςεων κλπ). 

 Περιμνά για τθ  διενζργεια και ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν πρόςλθψθσ 

ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν κάλυψθ ςυγκεκριμζνων κζςεων εργαςίασ με βάςθ 

τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ. 

 Ψθρεί τα Πθτρϊα του  Υροςωπικοφ ςτο οποίο καταγράφονται τα ςτοιχεία τθσ 

ατομικισ και οικογενειακισ του κατάςταςθσ, οι κάκε είδουσ μεταβολζσ ςτθν 

εργαςιακι του ηωι (προςλιψεισ, απολφςεισ, αλλαγζσ κζςεων εργαςίασ, αμοιβζσ, 

άδειεσ, απουςίεσ, αξιολογιςεισ κλπ) και τα προςόντα του. 

 Χχεδιάηει και  ειςθγείται   βελτιϊςεισ  και  παρακολουκεί τθν  εφαρμογι όλων των 

διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ των εργαηομζνων, ςφμφωνα με 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (τιρθςθ ωραρίου, ζγκριςθ και πραγματοποίθςθ υπερωριϊν 

κλπ). 

 Χυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων των 

εργαηομζνων που επθρεάηουν τισ αμοιβζσ τουσ και ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ 

αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να προωκείται ζγκαιρα θ πλθρωμι των 

εργαηομζνων και θ απόδοςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 Χυνεργάηεται με τουσ Υροϊςταμζνουσ  των επιμζρουσ διοικθτικϊν ενοτιτων του 

Διμου και τουσ ενθμερϊνει για τισ διαδικαςίεσ που πρζπει να ακολουκοφνται ςε 

εργαςιακά κζματα. 

 Εκδίδει κάκε είδουσ  βεβαιϊςεισ προσ το προςωπικό για κζματα που άπτονται τθσ 

απαςχόλθςισ τουσ ςτο Διμο. 

 Περιμνά για τθν κζςπιςθ και τθν εφαρμογι των κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ 

των εργαηομζνων, ςφμφωνα με τθν νομοκεςία. Υαρζχει κάκε διοικθτικι 

υποςτιριξθ ςτουσ τεχνικοφσ αςφαλείασ και ςτουσ γιατροφσ εργαςίασ που 

προςφζρουν τισ αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ τουσ ςτο Διμο ςφμφωνα με τισ 

αρμοδιότθτζσ τουσ που κακορίηονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία. Χφμφωνα με τισ 

αρμοδιότθτεσ αυτζσ: 

  (α) Σ τεχνικόσ αςφάλειασ παρζχει προσ τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου, 

  ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, υποδείξεισ και  

  ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά, ςε κζματα ςχετικά με τθν αςφάλεια τθσ 

  εργαςίασ και τθν πρόλθψθ των εργατικϊν ατυχθμάτων. 

  (β) Σ γιατρόσ εργαςίασ παρζχει προσ τα όργανα διοίκθςθσ του Διμου,  

  ςτουσ εργαηόμενουσ και ςτουσ εκπροςϊπουσ τουσ, υποδείξεισ και  
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  ςυμβουλζσ, γραπτά ι προφορικά,  ςχετικά με τα μζτρα που πρζπει να  

  λαμβάνονται για τθ ςωματικι και ψυχικι υγεία των εργαηομζνων και  

  επιβλζπει τθν εφαρμογι των μζτρων προςταςίασ τθσ υγείασ των  

  εργαηομζνων. 

  (γ) Σ γιατρόσ εργαςίασ και ο τεχνικόσ αςφάλειασ καταχωροφν τισ γραπτζσ 

  υποδείξεισ τουσ ςε ειδικό βιβλίο. Ψα όργανα διοίκθςθσ του Διμου  

  λαμβάνουν γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν ενυπογράφωσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ Διοικθτικισ Μζριμνασ 

 Περιμνά για τθν φφλαξθ, τθν αςφάλεια  και τθν κακαριότθτα των κάκε είδουσ 

εγκαταςτάςεων του Διμου. 

 Περιμνά για τθν ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν των κτιριακϊν και των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του Διμου. 

 Περιμνά για τισ μετακινιςεισ και μεταφορζσ του προςωπικοφ του Διμου. 

 Περιμνά για τθ λειτουργία του Ξεντρικοφ Υρωτοκόλλου του Διμου και 

διεκπεραιϊνει τα ςχετικά ζγγραφα ςε ςυνεργαςία με τισ γραμματείεσ των 

επιμζρουσ υπθρεςιϊν. 

 Υαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν και 

τα Ψμιματά τθσ (τιρθςθ πρωτοκόλλου, διεκπεραίωςθ και αρχειοκζτθςθ 

αλλθλογραφίασ, κζματα προςωπικοφ κλπ). 

 Περιμνά για τθ λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου του Διμου. 

 Περιμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία  των αποκεντρωμζνων 

Γραφείων Διοικθτικϊν Κεμάτων  ςε δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου. 

 

Ε. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Ψεχνολογιϊν, Υλθροφορικισ, Επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) και 

Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ 

 

Ψο Ψμιμα είναι αρμόδιο για τθν ανάπτυξθ, εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςυντιρθςθ των 

ςυςτθμάτων ΨΥΕ του Διμου, περιλαμβανομζνθσ τθσ ευκφνθσ εκπλιρωςθσ του ζργου του 

ΞΣ.Χ.Ε. ( Ξομβικό Χθμείο Επαφισ)  του Διμου, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 19 του Ρ. 

3882/2010 (ΦΕΞ Αϋ166). 

 

Αρμοδιότθτεσ ςτρατθγικισ και μελετϊν ΤΡΕ 
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 Διαμορφϊνει και  ειςθγείται τθ ςτρατθγικι του Διμου ςε ότι αφορά τθν ανάπτυξθ, 

επζκταςθ και βελτίωςθ των ςυςτθμάτων τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και 

επικοινωνιϊν (ΨΥΕ) και τα ηθτιματα τθσ Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. 

 Χυγκεντρϊνει ςτοιχεία, προςδιορίηει τισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ και ειςθγείται 

για τα αναγκαία ζργα ανάπτυξθσ και βελτίωςθσ των ςυςτθμάτων ΨΥΕ που πρζπει 

να αξιοποιεί ο Διμοσ για τθν υποςτιριξθ των λειτουργιϊν του. 

 Υροδιαγράφει και ειςθγείται τθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ των αναγκαίων 

ςυςτθμάτων ΨΥΕ και τθν υλοποίθςθ μθχανιςμϊν επιχειρθςιακισ υποςτιριξθσ των 

ςυςτθμάτων και των χρθςτϊν των εφαρμογϊν. 

 Περιμνά για τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εγκατάςταςθ των ςυςτθμάτων ΨΥΕ με τθν 

αξιοποίθςθ και εξειδικευμζνων τρίτων. 

 Υροδιαγράφει τα νζα ςυςτιματα ι τισ νζεσ λειτουργίεσ ςυςτθμάτων ΨΥΕ,  

παρακολουκεί τθν ανάπτυξι τουσ και παραλαμβάνει τα ςυςτιματα. 

 

Αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ ςυςτθμάτων  ΤΡΕ 

 Χχεδιάηει, εγκακιςτά και παρζχει υπθρεςίεσ ςυνεχοφσ ςυντιρθςθσ δικτυακϊν 

τόπων και ιςτοςελίδων καλφπτοντασ τισ ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. 

 Υαρακολουκεί τθν ποιότθτα των δεδομζνων που τθροφνται ςτα ςυςτιματα ΨΥΕ 

του Διμου. 

 Διαχειρίηεται και ςυντθρεί τισ εφαρμογζσ και τισ βάςεισ δεδομζνων που ςχεδιάηει 

και εγκακιςτά ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ του. 

 Διαχειρίηεται το περιεχόμενο των ςυςτθμάτων και τθσ ανάκτθςθσ δεδομζνων για τα 

ςυςτιματα ΨΥΕ που λειτουργοφν ςτο Διμο. 

 Περιμνά για τθν αξιοποίθςθ τρίτων για τθν επεξεργαςία δεδομζνων ςφμφωνα με 

ςχετικζσ ανάγκεσ του Διμου. 

 Εκπαιδεφει τουσ χριςτεσ των ςυςτθμάτων ΨΥΕ του Διμου και μεριμνά για τθν 

παροχι κάκε είδουσ υποςτιριξθσ προσ τουσ χριςτεσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 

λειτουργοφν και να αξιοποιοφν αποτελεςματικά τα ςυςτιματα. Περιμνά για τθ 

λειτουργία ςχετικϊν Helpdesk για τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. 

 Περιμνά για τθ δθμιουργία των κατάλλθλων αναφορϊν επιτελικισ πλθροφόρθςθσ 

με τθν αξιοποίθςθ των ςτοιχείων που τθροφνται ςτα πλθροφορικά ςυςτιματα του 

Διμου. 
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 Περιμνά για τθν τιρθςθ των βακμϊν αςφαλείασ τθσ πρόςβαςθσ ςτισ πλθροφορίεσ 

που τθροφνται ςτα πλθροφοριακά ςυςτιματα του Διμου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

εμπιςτευτικότθτά τουσ. 

 Εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των δεδομζνων και τθν βελτίωςθ τθσ χρθςτικότθτασ των 

ιςτοςελίδων και των βάςεων δεδομζνων του Διμου. 

 

Αρμοδιότθτεσ διαχείριςθσ εξοπλιςμοφ  ΤΡΕ 

 Υροςδιορίηει τισ ανάγκεσ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν  ςε εξοπλιςμό πλθροφορικισ 

και επικοινωνιϊν, προςδιορίηει τισ απαιτιςεισ του εξοπλιςμοφ αυτοφ ςε 

αναβάκμιςθ και ειςθγείται τα αναγκαία προγράμματα για τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ. 

 Υροςδιορίηει τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προδιαγράφει και ειςθγείται τθν 

μεκοδολογία προμικειασ και εγκατάςταςθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

 Περιμνά για τθν παρακολοφκθςθ τθσ παραλαβισ και τθν εγκατάςταςθ του 

αναγκαίου εξοπλιςμοφ ΨΥΕ. 

 Περιμνά για τθν άρτια λειτουργία του δικτφου  των κεντρικϊν και περιφερειακϊν 

ςυςτθμάτων. 

 Ειςθγείται για τθν κζςπιςθ κανόνων αςφαλοφσ χριςθσ του δικτφου και των 

ςυςτθμάτων ΨΥΕ και παρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των κανόνων αυτϊν. 

 Περιμνά για τθν ςυνεχι ςυντιρθςθ και τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν του εξοπλιςμοφ 

ΨΥΕ του Διμου. 

 

ΧΨ.  Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ ΞΕΥ  

Χτο Ψμιμα ΞΕΥ  υπάγονται διοικθτικά και τα αποκεντρωμζνα γραφεία  Ξ.Ε.Υ. ςε επιμζρουσ 

δθμοτικζσ ενότθτεσ. 

 

Αρμοδιότθτεσ Γραφείου  Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν 

 

 Ενθμερϊνει και πλθροφορεί τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ 

διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 Υαραλαμβάνει αιτιςεισ πολιτϊν για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ 

υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ελζγχει τθν πλθρότθτά τουσ και ςε περίπτωςθ που για 

τθν διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ απαιτοφνται δικαιολογθτικά, που δεν 
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υποβάλλονται μαηί με τθν αίτθςθ, τα αναηθτά και τα παραλαμβάνει με 

οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, μετά από ςχετικι 

εξουςιοδότθςθ των πολιτϊν. 

 Διαβιβάηει πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για 

τθν διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςία με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο. 

 Υαραλαμβάνει από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί 

από τουσ πολίτεσ και μεριμνά για τθν παράδοςι τουσ  ςτουσ πολίτεσ, είτε με 

αποςτολι, είτε μζςω του ΞΕΥ. 

 Υαρζχει διάφορεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ ςφμφωνα με τον γενικό ςχεδιαςμό των 

ΞΕΥ (επικφρωςθ εγγράφων, κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, χοριγθςθ παράβολων, 

χοριγθςθ αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κλπ). 

 Ψθρεί αρχεία και επεξεργάηεται ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθν δράςθ των ΞΕΥ του 

Διμου. 

 

Αρμοδιότθτεσ Γραφείου Εςωτερικισ Ανταπόκριςθσ 

 

 Ωποδζχεται από άλλα Ξ.Ε.Υ. αιτιςεισ πολιτϊν θ διεκπεραίωςθ των οποίων εμπίπτει 

ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου. 

 Υροωκεί τα ανωτζρω αιτιματα ςτισ αρμόδιεσ για τθ διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςίεσ 

και παρακολουκεί τθ διαδικαςία τθσ διεκπεραίωςθσ και τθν τιρθςθ των νόμιμων 

χρονικϊν προκεςμιϊν. 

 Υαραλαμβάνει τα ςχετικά ζγγραφα από τισ υπθρεςίεσ και τα αποςτζλλει ςτα Ξ.Ε.Υ. 

τθσ αρχικισ υποβολισ των αιτιςεων. 

 Ψθρεί τα ςχετικά με τθ διακίνθςθ των ανωτζρω αναφερόμενων αιτιςεων πολιτϊν 

ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

 Ωποδζχεται και διαχειρίηεται τα παράπονα και τισ προτάςεισ των πολιτϊν για 

βελτιϊςεισ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. 

 

Η.  Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ  Ξοινωνικισ Υροςταςίασ, Υαιδείασ και Υολιτιςμοφ  

 

 Αρμοδιότθτεσ  Χχεδιαςμοφ/ Χυντονιςμοφ / Υαρακολοφκθςθσ Ξοινωνικϊν Υολιτικϊν 

 Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι 

κοινωνικϊν πολιτικϊν ι ςυμμετζχει ςε δράςεισ που αποςκοποφν ςτθν υποςτιριξθ 

και κοινωνικι φροντίδα τθσ βρεφικισ και παιδικισ θλικίασ και τθσ τρίτθσ θλικίασ, με 
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τθν ίδρυςθ και λειτουργία νομικϊν προςϊπων, ιδρυμάτων και επιχειριςεων 

(παιδικοί και βρεφονθπιακοί ςτακμοί, βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, κζντρα 

ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ, ψυχαγωγίασ και αναψυχισ 

θλικιωμζνων, γθροκομείων κλπ).  

 Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετζχει 

ςε προγράμματα και δράςεισ για τθν ζνταξθ ακίγγανων, παλιννοςτοφντων 

ομογενϊν, μεταναςτϊν, και προςφφγων ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και πολιτιςτικι 

ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

 Διεξάγει κοινωνικζσ ζρευνεσ, ςχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι 

κοινωνικϊν πολιτικϊν που αφοροφν τθν κοινωνικι φροντίδα τθσ οικογζνειασ, του 

παιδιοφ, των εφιβων, των θλικιωμζνων, των ατόμων με αναπθρία κακϊσ και 

ευπακϊν κοινωνικϊν ομάδων. 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι κοινωνικϊν πολιτικϊν ι 

ςυμμετζχει ςε δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθν υποςτιριξθ και φροντίδα τθσ υγείασ 

των δθμοτϊν με τθν ίδρυςθ και λειτουργία εγκαταςτάςεων για τθν  παροχι 

υπθρεςιϊν υγείασ και τθν προαγωγι τθσ ψυχικισ υγείασ (με τθ δθμιουργία 

δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ιατρείων, κζντρων αγωγισ υγείασ, κζντρων υποςτιριξθσ 

και αποκατάςταςθσ ατόμων με αναπθρία, κζντρων ψυχικισ υγείασ, κζντρων 

ςυμβουλευτικισ ςτιριξθσ των κυμάτων τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ και βίασ κατά 

ςυνοικοφντων προςϊπων και κζντρων πρόλθψθσ κατά εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιϊν που ςτοχεφουν ςτθν πρόλθψθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν περιοχι 

του Διμου, με τθ δθμιουργία Ψοπικϊν Χυμβουλίων Υρόλθψθσ Υαραβατικότθτασ. 

 Περιμνά για τθν προϊκθςθ και ανάπτυξθ του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ με τθ δθμιουργία τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 

εκελοντικϊν οργανϊςεων και ομάδων εκελοντϊν. 

 Χυντονίηει, παρακολουκεί και αξιολογεί τθν άςκθςθ Ξοινωνικισ Υολιτικισ ςε τοπικό 

επίπεδο (πχ μζςω τθσ εκπόνθςθσ και περιοδικισ αναπροςαρμογισ ενόσ «Ψοπικοφ 

Χυμφϊνου Ξοινωνικισ Υολιτικισ») 

 Σργανϊνει, παρακολουκεί και αξιολογεί τθ δικτφωςθ τοπικϊν φορζων Ξοινωνικισ 

Φροντίδασ, όπωσ: 

 οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου 

 οι κοινωνικζσ υπθρεςίεσ των Ρομικϊν Υροςϊπων του Διμου 

 οι Π.Ξ.Σ 
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 οι υπθρεςίεσ και δομζσ Ξοινωνικισ προςταςίασ τθσ Υεριφζρειασ και του Ξράτουσ 

 τα αντιπροςωπευτικά ςϊματα των ομάδων-χρθςτϊν 

 

Αρμοδιότθτεσ Εποπτείασ και Ελζγχου 

 Χορθγεί άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ δθμοτικϊν και ιδιωτικϊν παιδικϊν ι 

βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν.  

 Αςκεί ζλεγχο και εποπτεία ςτα ιδρφματα παιδικισ προςταςίασ ιδιωτικοφ δικαίου 

(ιδιωτικοί παιδικοί ςτακμοί) και ευκφνεται για τθ λειτουργία των παιδικϊν εξοχϊν.  

 Χορθγεί άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδρυμάτων παιδικισ πρόνοιασ ςε ιδιϊτεσ, 

κακϊσ και ςε ςυλλόγουσ ι ςωματεία που επιδιϊκουν φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Αςκεί εποπτεία επί των φιλανκρωπικϊν ςωματείων και ιδρυμάτων, εγκρίνει  τον  

προχπολογιςμό τουσ και  παρακολουκεί και  ελζγχει τισ επιχορθγιςεισ, που 

δίδονται ςε νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου με κοινωφελείσ ςκοποφσ.  

 Περιμνά για τον διοριςμό των μελϊν διοικθτικϊν ςυμβουλίων και  εποπτεφει και 

ρυκμίηει κζματα λειτουργίασ ιδρυμάτων προςταςίασ και αγωγισ οικογζνειασ του 

παιδιοφ, (όπωσ Ξζντρων Υαιδικισ Πζριμνασ, Υαιδικϊν Χτακμϊν, Υαιδικϊν Εξοχϊν, 

παραρτθμάτων ΥΛΞΥΑ και ΞΕΥΕΥ).  

 Χορθγεί άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν επιχειριςεων περίκαλψθσ 

θλικιωμζνων ι ατόμων, που πάςχουν ανίατα από κινθτικι αναπθρία.  

 Περιμνά για τον οριςμό μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου των Ψαμείων Υρόνοιασ 

και Υροςταςίασ Υολυτζκνων, όταν θ ζδρα των Ψαμείων είναι ςτο Διμο. 

 

Α. Γραφείο Κοινωνικισ Ρολιτικισ και Ρολιτικϊν Ιςότθτασ των Φφλλων  

 

Αρμοδιότθτεσ  εφαρμογισ κοινωνικϊν πολιτικϊν  

 Ωλοποιεί δράςεισ και προγράμματα κοινωνικισ πολιτικισ ςυμπλθρωματικά με τισ 

δράςεισ και τα προγράμματα κοινωνικισ πολιτικισ που υλοποιοφνται από τα 

Ρομικά πρόςωπα του Διμου. Χτο πλαίςιο αυτό ενδεικτικά : 

 Διενεργεί κοινωνικζσ ζρευνεσ για τθ χοριγθςθ των επιδομάτων πρόνοιασ,   

 Αςκεί κοινωνικι εργαςία με άτομα, οικογζνειεσ και κοινωνικζσ ομάδεσ. 

 Οειτουργεί μονάδεσ ςυμβουλευτικισ, ψυχολογικισ και κοινωνικισ υποςτιριξθσ. 

 Χυνεργάηεται με τα ςχολεία τθσ περιοχισ για ενθμζρωςθ ςε κοινωνικά κζματα 

(AIDS, ναρκωτικά κλπ) και ςε ςυνεργαςία με τουσ ςυλλόγουσ γονζων διοργανϊνει 

Χχολζσ Γονζων. 
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 Ωλοποιεί προγράμματα πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ψυχοκοινωνικϊν και 

οικονομικϊν προβλθμάτων (προςφφγων, μεταναςτϊν, παλιννοςτοφντων, 

φυλακιςμζνων, υπερθλίκων κ.λ.π.) 

 Ωλοποιεί δράςεισ προςταςίασ περικαλπτομζνων ςε ιδρφματα κλειςτισ περίκαλψθσ 

 Ωλοποιεί δράςεισ προςταςίασ μονογονεϊκϊν οικογενειϊν 

 

Αρμοδιότθτεσ Εφαρμογισ Υρογραμμάτων Ξοινωνικισ Υροςταςίασ                    

 Περιμνά για τθν παροχι οικονομικισ ενίςχυςθσ των αυτοςτεγαηομζνων, για τθ 

ςχετικι μίςκωςθ ακινιτων, τθ ρφκμιςθ διαφόρων κεμάτων κοινωνικισ κατοικίασ 

και τθν επιβολι κυρϊςεων για παραβάςεισ τθσ οικείασ νομοκεςίασ. 

 Εκδίδει  πιςτοποιθτικά οικονομικισ αδυναμίασ. 

 Περιμνά για τθν καταβολι επιδομάτων ςε τυφλοφσ, κωφάλαλουσ, αναςφάλιςτουσ 

παραπλθγικοφσ, τετραπλθγικοφσ και ακρωτθριαςμζνουσ, διανοθτικά 

κακυςτερθμζνουσ, ανίκανουσ προσ εργαςία, υποφζροντεσ από εγκεφαλικι 

παράλυςθ (ςπαςτικοφσ), απροςτάτευτουσ ανιλικουσ, υποφζροντεσ από αιμολυτικι 

αναιμία και βαριά ανάπθρουσ, κακϊσ και ςε λοιπά άτομα δικαιοφμενα παροχισ 

κοινωνικισ προςταςίασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ, κακϊσ 

και των οικείων κανονιςτικϊν ρυκμίςεων. 

 Ειςθγείται τθν δωρεάν παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ οικθμάτων ζνεκα απορίασ ι για 

άλλουσ ςοβαροφσ λόγουσ. 

  Υροβαίνει ςτθν αναγνϊριςθ δικαιοφχων ςτεγαςτικισ ςυνδρομισ. 

  Ειςθγείται τθν ζκδοςθ αποφάςεων παροχισ κοινωνικισ προςταςίασ. 

 Ειςθγείται τθν χοριγθςθ αδειϊν διενζργειασ λαχειοφόρων αγορϊν, εράνων και 

φιλανκρωπικϊν αγορϊν. 

  Χορθγεί κάρτεσ αναπθρίασ ζπειτα από γνωμάτευςθ τθσ Επιτροπισ Υιςτοποίθςθσ 

Αναπθρίασ 

 Επιμελείται των κεμάτων που αφοροφν αςφαλιςμζνουσ του ΣΓΑ δθμότεσ και 

εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιϊςεισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία που διζπει 

τουσ αςφαλιςμζνουσ αυτοφσ. 

Αρμοδιότθτεσ Υολιτικϊν Λςότθτασ των φφλων 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται και μεριμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων και μζτρων που 

ςτοχεφουν ςτθν ιςότθτα γυναικϊν και ανδρϊν ςε όλουσ τουσ τομείσ. Χτο πλαίςιο 

αυτό μεριμνά για :    
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 τθ λιψθ μζτρων για τθν πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν 

και των παιδιϊν 

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν καταπολζμθςθ των κοινωνικϊν ςτερεότυπων με 

βάςθ το φφλο 

 τθν ανάπτυξθ ειδικϊν προγραμμάτων για ευπακείσ ομάδεσ γυναικϊν 

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν 

απαςχόλθςθ 

 τθ λιψθ μζτρων για τθν εναρμόνιςθ επαγγελματικϊν και οικογενειακϊν 

υποχρεϊςεων  

 τθν ανάπτυξθ δράςεων για τθν κοινωνικι και πολιτικι ςυμμετοχι των γυναικϊν και 

τθν προϊκθςι τουσ ςτα κζντρα λιψθσ αποφάςεων 

 

Β. Γραφείο Ρροςταςίασ και Ρροαγωγισ τθσ Δθμόςιασ Υγείασ 

 

  Περιμνά για τον υγειονομικό ζλεγχο των δθμοτικϊν δεξαμενϊν νεροφ.  

  Περιμνά για τον υγειονομικό ζλεγχο των καταςτθμάτων και επιχειριςεων,  

 Περιμνά για τον ζλεγχο τθσ θχορφπανςθσ, τθσ κοινισ θςυχίασ και τθσ εκπομπισ 

ρφπων, κορφβων και άλλων επιβαρφνςεων του περιβάλλοντοσ από τροχοφόρα,  

 Χορθγεί βιβλιάρια υγείασ ςτουσ εκδοροςφαγείσ. 

 Υαρζχει ςυνδρομι ςτο ζργο του Ε.Φ.Ε.Ψ. και  διενεργεί ελζγχουσ ι άλλεσ πράξεισ, 

που ηθτοφν τα εντεταλμζνα όργανα του Ε.Φ.Ε.Ψ. και ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τουσ. 

 Περιμνά για τθν τιρθςθ των κανόνων υγιεινισ ςτα δθμόςια και ιδιωτικά ςχολεία 

τθσ περιοχισ. 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων εμβολιαςμϊν. 

 Περιμνά για τθν υλοποίθςθ ι) προγραμμάτων δθμόςιασ υγιεινισ που 

οργανϊνονται από το Ωπουργείο Ωγείασ και Ξοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ ι από άλλα 

Ωπουργεία, το κόςτοσ των οποίων βαρφνει απευκείασ τον προχπολογιςμό του 

αντίςτοιχου Ωπουργείου ιι) εκτάκτων προγραμμάτων δθμόςιασ υγείασ, τα οποία 

εκτελοφνται με ζκτακτθ χρθματοδότθςθ ιιι) προγραμμάτων δθμόςιασ υγείασ που 

χρθματοδοτοφνται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

 Εκδίδει τοπικζσ υγειονομικζσ διατάξεισ και  λαμβάνει μζτρα ςε κζματα δθμόςιασ 

υγιεινισ.  

 Περιμνά για τθν πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κζματα δθμόςιασ υγείασ. 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 236 από 457 

 Σργανϊνει αυτοτελϊσ ι ςε ςυνεργαςία με τισ αντίςτοιχεσ περιφερειακζσ υπθρεςίεσ 

ειδικά προγράμματα για τθν προςταςία και προαγωγι τθσ Δθμόςιασ Ωγείασ ςτθν 

περιοχι αρμοδιότθτασ του Διμου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

 Ειςθγείται τον οριςμό ιατρϊν προσ εξζταςθ επαγγελματιϊν και εργαηομζνων ςε 

καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ χοριγθςθ ςε αυτοφσ βιβλιαρίων 

υγείασ. 

 Ειςθγείται τθν επιβολι κυρϊςεων ςε ιατροφσ, οι οποίοι πωλοφν φάρμακα χωρίσ 

άδεια, κακϊσ και ςε βάροσ ιατρϊν και φαρμακοποιϊν για κατοχι ι πϊλθςθ 

δειγμάτων φαρμάκων. Ειςθγείται τον οριςμό ελεγκτι γιατροφ ΣΓΑ για τα ν.π.δ.δ. 

τθσ περιοχισ του Διμου. 

 

Γ. Γραφείο  Ραιδείασ,  Δια Βίου Μάκθςθσ και Ρολιτιςμοφ 

 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα παιδείασ και δια βίου μάκθςθσ 

 

 Περιμνά για τθν ςυντιρθςθ, τθ βελτίωςθ, τθ κακαριότθτα και τθν φφλαξθ των 

υλικοτεχνικϊν υποδομϊν του εκνικοφ ςυςτιματοσ τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, με επιφφλαξθ των αρμοδιοτιτων των Χχολικϊν 

Επιτροπϊν και παρζχει κάκε αναγκαία διοικθτικι υποςτιριξθ ςτισ Χχολικζσ 

Επιτροπζσ για τθ λειτουργία τουσ και για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ 

(Άρκρο 243 του ΔΞΞ). 

 Περιμνά για τθ ςυγκρότθςθ επιτροπισ καταλλθλότθτασ, επιλογισ και εκτίμθςθσ 

τθσ αξίασ οικοπζδου για τθν ανζγερςθ διδακτθρίου, κακϊσ και επιλογισ οικοπζδου 

μετά κτιρίου κατάλλθλου να χαρακτθριςκεί ωσ διδακτιριο. 

 Χυνεργάηεται με τθν τεχνικι υπθρεςία, για τθν απαλλοτρίωςθ οικοπζδων για τισ 

ανάγκεσ τθσ ςχολικισ ςτζγθσ, κακϊσ και  τθν ανζγερςθ ςχολικϊν κτιρίων. 

 Περιμνά για τθ μίςκωςθ ακινιτων για τθ ςτζγαςθ δθμόςιων ςχολικϊν μονάδων, τθ 

ςτζγαςθ και ςυςτζγαςθ αυτϊν και ςε περίπτωςθ ςυςτζγαςθσ κακορίηει τθν 

αποκλειςτικι χριςθ οριςμζνων χϊρων του διδακτθρίου, από κάκε ςχολικι μονάδα, 

κακϊσ και τθν κοινι χριςθ των υπολοίπων χϊρων και τισ ϊρεσ λειτουργίασ τθσ 

κάκε ςυςτεγαηόμενθσ ςχολικισ μονάδασ (Χυνεργαςία με τθν Σικονομικι υπθρεςία 

για τθ μίςκωςθ ακινιτων). 
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 Χυνεργάηεται με τθν Δθμοτικι Επιτροπι Υαιδείασ,  τθν ενθμερϊνει για κζματα τθσ 

αρμοδιότθτάσ τθσ και τθσ παρζχει κάκε αναγκαία διοικθτικι υποςτιριξθ για τθ 

λειτουργία τθσ. 

 Χχεδιάηει και μεριμνά για τθν εφαρμογι πολιτικϊν, προγραμμάτων και δράςεων 

για τθν υποςτιριξθ των μακθτϊν τθσ  πρωτοβάκμιασ και τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ, αλλά και για τθ γενικι παιδεία των κατοίκων. Υεριλαμβάνονται 

αρμοδιότθτεσ όπωσ : 

 Θ ίδρυςθ και λειτουργία βιβλιοκθκϊν 

 Θ ίδρυςθ και λειτουργία κζντρων δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν 

 Θ ίδρυςθ και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακισ αγωγισ 

 Περιμνά για το ςχεδιαςμό και τθν εκτζλεςθ προγραμμάτων δια βίου μάκθςθσ ςτο 

πλαίςιο του αντίςτοιχου εκνικοφ και περιφερειακοφ προγραμματιςμοφ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία. Χτο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που 

δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ: 

 Ξαταρτίηει, ςτο πλαίςιο του τοπικοφ αναπτυξιακοφ  προγράμματόσ του, το τοπικό 

πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ, με βάςθ το Εκνικό Υρόγραμμα Δια Βίου Πάκθςθσ 

και το αντίςτοιχο περιφερειακό πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ (νόμοσ 3879/2010, 

άρκρο 8). Ψο τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ περιλαμβάνει, ιδίωσ, επενδφςεισ, 

προγράμματα ι επί μζρουσ δράςεισ γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και γενικότερα 

δράςεισ εφαρμογισ τθσ δθμόςιασ πολιτικισ δια βίου μάκθςθσ ςε τοπικό επίπεδο. 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι του τοπικοφ προγράμματοσ δια βίου μάκθςθσ και 

διαχειρίηεται τθν εφαρμογι των πολιτικϊν και των κανόνων που αφοροφν τθ γενικι 

εκπαίδευςθ ενθλίκων ςτθν περιφζρεια του Διμου. 

 Ειςθγείται τθν ίδρυςθ και μεριμνά για τθ  λειτουργία Ξζντρων Δια Βίου Πάκθςθσ 

(Ξ.Δ.Β.Π.) που εφαρμόηουν το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάκθςθσ και τα οποία 

οργανϊνονται είτε ςτο πλαίςιο του Ψμιματοσ, είτε ςτο πλαίςιο νομικοφ προςϊπου 

του Διμου. 

 Περιμνά για τθ λειτουργία και διαχείριςθ τοπικϊν δομϊν και τθν εφαρμογι 

προγραμμάτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δια Βίου Πάκθςθσ ςτο πλαίςιο 

προγραμματικϊν ςυμβάςεων που ςυνάπτει ο Διμοσ με τθ Γενικι Γραμματεία Δια 

Βίου Πάκθςθσ. 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι προγραμμάτων των Ξζντρων Υεριβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ (Ξ.Υ.Ε.) του Ωπουργείου Υαιδείασ, Δια Βίου Πάκθςθσ και 
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Κρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο προγραμματικϊν ςυμβάςεων που ςυνάπτει ο Διμοσ 

με το Ωπουργείο. 

 Αςκεί τισ αρμοδιότθτεσ λαϊκισ επιμόρφωςθσ ι γενικισ εκπαίδευςθσ ενθλίκων που 

μεταφζρονται από τθ Ρομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ μαηί με τθν αντίςτοιχθ 

επιχειρθςιακι μονάδα ι αποκεντρωμζνθ δομι υπθρεςιακισ μονάδασ, κατά τισ 

διατάξεισ του άρκρου 23 του Ρ. 3879/2010. 

 Πελετά και ειςθγείται για τθ ρφκμιςθ ηθτθμάτων εφρυκμθσ λειτουργίασ τθσ 

προςχολικισ εκπαίδευςθσ και των ςχολείων τθσ πρωτοβάκμιασ και τθσ 

δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Χτο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ 

που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ:  

Ειςθγείται τθ διάκεςθ διδακτθρίου για άλλεσ χριςεισ κοινισ ωφζλειασ ι για τθν 

πραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων κοινοφ ενδιαφζροντοσ, ςε ςυνεργαςία με τθ Χχολικι 

Επιτροπι.  

Περιμνά για τθ μεταφορά μακθτϊν από τον τόπο διαμονισ ςτο ςχολείο φοίτθςθσ, 

περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν ςχολείων ειδικισ αγωγισ, κακϊσ 

και τθσ μεταφοράσ και ςίτιςθσ μακθτϊν μουςικϊν γυμναςίων και λυκείων  

(Χυνεργαςία με τθν Σικονομικι υπθρεςία) 

Εποπτεφει και ελζγχει τουσ ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων. 

Εγκρίνει τθν εγκατάςταςθ, μεταφορά ι επιςκευι τθλεφωνικϊν ςυνδζςεων (κυρίων, 

δευτερευουςϊν, πρόςκετων και παράλλθλων) ςτα ςχολεία. 

Σργανϊνει ςυναυλίεσ ι άλλεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ για τουσ μακθτζσ, κατόπιν 

ζγκριςθσ τθσ Χχολικισ Επιτροπισ. 

Περιμνά για το διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ διοικθτϊν των ιδρυμάτων, που 

χορθγοφν υποτροφίεσ, εφόςον ζχουν τοπικι ςθμαςία. 

Εγκρίνει οποιαδιποτε μίςκωςθ ιδιωτικοφ αυτοκινιτου δθμόςιασ χριςθσ για 

μεταφορά προςϊπων και υλικϊν προσ κάλυψθ ςχολικϊν αναγκϊν. 

Ειςθγείται τον κακοριςμό κοινωφελοφσ χριςθσ των ςχολείων ςε περίπτωςθ 

παφςθσ τθσ λειτουργίασ τουσ. 

Ειςθγείται τθν κατανομι πιςτϊςεων ςτισ Χχολικζσ Επιτροπζσ για τθν επιςκευι και 

ςυντιρθςθ των ςχολικϊν κτιρίων. 

Ειςθγείται τθν επιβολι κυρϊςεων, κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ςτουσ γονείσ και 

κθδεμόνεσ που δεν εγγράφουν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο και αμελοφν για τθν 

τακτικι φοίτθςι τουσ. 
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Ειςθγείται τθ διακοπι μακθμάτων, λόγων ζκτακτων ςυνκθκϊν ι επιδθμικισ νόςου, 

εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του οικείου διμου. 

 

Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα Υολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ και Ρζασ Γενιάσ 

 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται  και μεριμνά για τθν εφαρμογι πολιτικϊν, προγραμμάτων και 

δράςεων ςτον τομζα του πολιτιςμοφ για τθν προςταςία του τοπικοφ πολιτιςμοφ, 

τθν προβολι των πολιτιςτικϊν αγακϊν και των πολιτιςτικϊν ζργων που παράγονται 

ςε τοπικό επίπεδο. Υεριλαμβάνονται  πολιτικζσ, προγράμματα και δράςεισ όπωσ : 

Δθμιουργία πολιτιςτικϊν και πνευματικϊν κζντρων, μουςείων, πινακοκθκϊν, 

κινθματογράφων και κεάτρων, φιλαρμονικϊν και ςχολϊν διδαςκαλίασ μουςικισ, 

ςχολϊν χοροφ, ηωγραφικισ, γλυπτικισ κλπ. 

Διοργάνωςθ και εφαρμογι  πολιτιςτικϊν προγραμμάτων (κεατρικζσ παραςτάςεισ, 

ςυναυλίεσ και άλλεσ πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ). 

Υροςταςία μουςείων, μνθμείων, ςπθλαίων κακϊσ και αρχαιολογικϊν και ιςτορικϊν 

χϊρων τθσ περιοχισ. 

Επιςκευι, ςυντιρθςθ και αξιοποίθςθ παραδοςιακϊν και ιςτορικϊν ςχολικϊν 

κτιρίων και κτιρίων που παραχωροφνται ςτο Διμο από τρίτουσ. 

Υροϊκθςθ πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν ςε εκνικό, ευρωπαϊκό και διεκνζσ επίπεδο. 

Υροϊκθςθ τθσ ανάπτυξθσ του πολιτιςτικοφ τουριςμοφ. 

 Πελετά και ειςθγείται για τθ ρφκμιςθ τοπικϊν πολιτιςτικϊν κεμάτων. Χτο πλαίςιο 

αυτό και ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ:  

 Ειςθγείται για τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπου του Διμου ςτθν οργανωτικι επιτροπι 

φεςτιβάλ τοπικισ εμβζλειασ. 

 Ειςθγείται για τθν επιχοριγθςθ ΡΥΛΔ τα οποία αναπτφςςουν πολιτιςτικοφ 

χαρακτιρα δραςτθριότθτεσ ςτθ χωρικι αρμοδιότθτα του Διμου. 

 Ειςθγείται για τθ χοριγθςθ αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ ιδιωτικϊν μουςικϊν 

ιδρυμάτων (Ωδείων, μουςικϊν ςχολϊν, χορωδιϊν, ςυμφωνικϊν ορχθςτρϊν και 

ςυγκροτθμάτων μουςικισ δωματίου). 

 Χχεδιάηει, ειςθγείται  και μεριμνά για τθν εφαρμογι πολιτικϊν, προγραμμάτων και 

δράςεων για τθν προϊκθςθ του τοπικοφ ακλθτιςμοφ και τθν παροχι δυνατοτιτων  

άκλθςθσ ςτουσ κατοίκουσ. Υεριλαμβάνονται  πολιτικζσ, προγράμματα και δράςεισ 

όπωσ : 
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Ξαταςκευι, ςυντιρθςθ και διαχείριςθ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων (δθμοτικά 

γυμναςτιρια, ακλθτικά κζντρα και δθμοτικοί χϊροι άκλθςθσ). 

Υροϊκθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ενίςχυςθσ του μαηικοφ ακλθτιςμοφ και 

διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων. 

 Άςκθςθ εποπτείασ επί των Εκνικϊν Ακλθτικϊν Ξζντρων, που κακορίηονται με 

διυπουργικι απόφαςθ. 

 Περιμνά για τθν οργάνωςθ και εφαρμογι προγραμμάτων που απευκφνονται ςτουσ 

νζουσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ ςχεδιαςμοφσ και τα προγράμματα τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Ρζασ Γενιάσ. 

 Υαρακολουκεί  τθ λειτουργία και δράςθ δθμοτικϊν δομϊν και νομικϊν προςϊπων 

που εφαρμόηουν προγράμματα και δράςεισ ςτουσ τομείσ του πολιτιςμοφ και του 

ακλθτιςμοφ και Ρζασ Γενιάσ. 

 Ωλοποιεί δράςεισ και προγράμματα ςτουσ τομείσ του Υολιτιςμοφ, του Ακλθτιςμοφ 

και τθσ Ρζασ Γενιάσ, ςυμπλθρωματικά με τισ δράςεισ και τα προγράμματα που 

υλοποιοφνται από τα Ρομικά Υρόςωπα του Διμου. 

 

1.2.1.4 Διεφκυνςθ Οικονομικών Τπθρεςιών 

 

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 

 

Θ Διεφκυνςθ  Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν  είναι αρμόδια  για τθν αποτελεςματικι  τιρθςθ των 

οικονομικϊν προγραμμάτων λειτουργίασ του Διμου, τθ ςωςτι απεικόνιςθ των 

οικονομικϊν πράξεων και τθ διαχείριςθ των εςόδων και δαπανϊν του, κακϊσ και τθ 

διαςφάλιςθ και αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ. Χυγχρόνωσ, θ Διεφκυνςθ μεριμνά 

για τθν αποτελεςματικι διενζργεια όλων των νόμιμων διαδικαςιϊν που απαιτοφνται για 

τθν προμικεια υλικϊν, εξοπλιςμοφ και υπθρεςιϊν του Διμου. Χτθ Διεφκυνςθ υπάγονται 

διοικθτικά, και ειδικότερα ςτο Ψμιμα Ψαμείου, και τα αποκεντρωμζνα Γραφεία 

Σικονομικϊν Κεμάτων ςε επιμζρουσ δθμοτικζσ ενότθτεσ. 

 

Α. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Υροχπολογιςμοφ,  Οογιςτθρίου  

(Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα προχπολογιςμοφ και οικονομικισ πλθροφόρθςθσ) 

Περιμνά  για τθν τιρθςθ του ςυςτιματοσ κατάρτιςθσ των Υροχπολογιςμϊν του Διμου. 
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Χυνεργάηεται με τισ επιμζρουσ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν παροχι οικονομικϊν ςτοιχείων, 

κατευκφνςεων και προτφπων που κα επιτρζπουν τθν κατάρτιςθ από τισ υπθρεςίεσ των 

προχπολογιςμϊν τουσ ςε ςυνάρτθςθ με τα αντίςτοιχα προγράμματά τουσ. 

Χυγκεντρϊνει  τουσ επιμζρουσ προχπολογιςμοφσ των υπθρεςιϊν, διαμορφϊνει και 

ειςθγείται τουσ  ςυνολικοφσ  Υροχπολογιςμοφσ του Διμου προσ ζγκριςθ από τα αρμόδια 

όργανα. 

Υαρακολουκεί τθν εκτζλεςθ των Υροχπολογιςμϊν, επιςθμαίνει τισ αποκλίςεισ μεταξφ 

απολογιςτικϊν και προχπολογιςτικϊν μεγεκϊν, μεριμνά για τθν  ερμθνεία των αποκλίςεων 

και ειςθγείται τισ αναγκαίεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ. 

Χυνεργάηεται με τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Διμου για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν 

αμφίδρομθσ ενθμζρωςθσ και ροισ των οικονομικϊν πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τθν 

εκτζλεςθ και τθν ανακεϊρθςθ των  προχπολογιςμϊν κάκε υπθρεςίασ . 

Περιμνά  για τθν ςφνταξθ και υποβολι ςτα αρμόδια όργανα τα περιοδικά οικονομικά 

απολογιςτικά ςτοιχεία, ςφμφωνα με το ςφςτθμα οικονομικισ πλθροφόρθςθσ που 

εφαρμόηει ο Διμοσ. 

Υαρακολουκεί  τθν κατάρτιςθ και τθν εξζλιξθ των ταμειακϊν προγραμμάτων του Διμου. 

Διερευνά τισ ταμειακζσ ανάγκεσ και  ειςθγείται τισ κατάλλθλεσ  μεκόδουσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των ταμειακϊν αναγκϊν του Διμου (π.χ. δανειςμόσ). Περιμνά για τθν 

εφαρμογι  των αποφάςεων που ςχετίηονται με τθν κάλυψθ των ταμειακϊν αναγκϊν του 

Διμου. 

Χυνεργάηεται με τισ τράπεηεσ και μεριμνά για τθν αξιοποίθςθ των διακεςίμων του Διμου. 

Υαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν και τα 

Ψμιματά τθσ. 

(Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα λογιςτθρίου) 

Ψθρεί το ςφςτθμα λογιςτικισ απεικόνιςθσ των οικονομικϊν πράξεων του Διμου (Γενικι και 

αναλυτικι λογιςτικι ). Ψθρεί  τισ ςχετικϊν λογιςτικζσ διαδικαςίεσ κακϊσ και τα αντίςτοιχα 

λογιςτικά βιβλία και ςτοιχεία που προβλζπονται από τθν νομοκεςία. 

Ψθρεί τα  αρχεία των κάκε είδουσ παραςτατικϊν που απαιτοφνται για τθν ενθμζρωςθ του 

ςυςτιματοσ λογιςτικισ απεικόνιςθσ των οικονομικϊν πράξεων του Διμου. 

Υαρακολουκεί και μεριμνά για τθν  εκπλιρωςθ όλων των φορολογικϊν και αςφαλιςτικϊν 

υποχρεϊςεων του Διμου. 

Υαρακολουκεί και ελζγχει τθ λογιςτικι ςυμφωνία των δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν με 

τράπεηεσ, προμθκευτζσ, πιςτωτζσ και άλλουσ ςυναλλαςςομζνουσ με τον Διμο, κακϊσ και 

των δοςολθπτικϊν λογαριαςμϊν με τα νομικά πρόςωπα και τα ιδρφματα του Διμου. 
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Εκδίδει τισ  λογιςτικζσ και οικονομικζσ καταςτάςεισ που ςυνδζονται με το τθροφμενο 

λογιςτικό ςχζδιο (πχ. ιςολογιςμοί και αποτελζςματα χριςθσ) και ενθμερϊνει ςχετικά τα 

αρμόδια όργανα του Διμου  με βάςθ τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ. 

Υαρζχει κάκε είδουσ  πλθροφόρθςθ προσ τα αρμόδια όργανα του Διμου  και τισ υπόλοιπεσ 

δθμοτικζσ υπθρεςίεσ για τθν εξζλιξθ των λογιςτικϊν μεγεκϊν του Διμου. 

Περιμνά για τθν παροχι κάκε είδουσ ςτοιχείων που ηθτοφνται από Δθμόςιεσ/Ελεγκτικζσ 

Ωπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ διαδικαςίεσ που ιςχφουν εκάςτοτε. 

Ψθρεί ειδικά  ςυςτιματα λογιςτικισ και οικονομικισ διαχείριςθσ Υρογραμμάτων και Ζργων 

ςτα οποία ςυμμετζχει ο Διμοσ και που χρθματοδοτοφνται από το Υρόγραμμα Δθμοςίων 

Επενδφςεων ι/και από ευρωπαϊκοφσ ι διεκνείσ πόρουσ. 

Ψθρεί αρχείο Υαραςτατικϊν Διαχείριςθσ των προθγουμζνων προγραμμάτων και ζργων  

ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτουσ ειδικοφσ κανονιςμοφσ των φορζων από τουσ 

προζρχεται θ ςχετικι χρθματοδότθςθ. 

Περιμνά για τθν ετοιμαςία των περιοδικϊν οικονομικϊν αναφορϊν που ςχετίηονται με τθν 

πρόοδο των προθγουμζνων προγραμμάτων και ζργων.  

Ψθρεί το  αρχείο ςυμβάςεων για υπθρεςίεσ, ζργα και προμικειεσ που ανακζτει ο Διμοσ. 

Υαραλαμβάνει και ελζγχει τα κάκε φφςθσ παραςτατικά που απαιτοφνται  κατά περίπτωςθ 

για τθν πλθρωμι των οφειλϊν του Διμου ςτουσ αντίςτοιχουσ δικαιοφχουσ και ελζγχει τθν  

φπαρξθ των προχποκζςεων για τθ διενζργεια πλθρωμϊν του Διμου με βάςθ τισ διατάξεισ 

των αντιςτοίχων ςυμβάςεων. 

Ελζγχει  τθν πρόβλεψθ των οφειλϊν ςτουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ 

του Διμου και ελζγχει τθν επάρκειασ των αντίςτοιχων πιςτϊςεων. 

Εκδίδει τα  εντάλματα πλθρωμισ των οφειλϊν του Διμου και τα αποςτζλλει  ςτο Ψαμείο για 

πλθρωμι. 

Χυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία μεταβολϊν και των αντιςτοίχων καταβλθκζντων παροχϊν ι 

καταλογιςκζντων ποςϊν προσ το προςωπικό του Διμου, που ζχουν επίδραςθ ςτθν 

διαμόρφωςθ των αμοιβϊν του και μεριμνά για τθν ζκδοςθ των μιςκολογικϊν καταςτάςεων 

και τθν πλθρωμι των αμοιβϊν 

Περιμνά για τθ ζκδοςθ βεβαιϊςεων καταβλθκειςϊν αμοιβϊν προσ το προςωπικό του 

Διμου και  για τον υπολογιςμό και τθν απόδοςθ προσ τα αςφαλιςτικά ταμεία των 

αντιςτοίχων αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 

Β. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Εςόδων και  Υεριουςίασ  
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Χυγκεντρϊνει ςτοιχεία για τθν εξακρίβωςθ των υπόχρεων και του φψουσ των χρθματικϊν 

υποχρεϊςεων προσ τον Διμο των φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων για φόρουσ, ειςφορζσ, 

τζλθ, δικαιϊματα που περιοδικά πρζπει να καταβάλλονται ςτο Διμο με βάςθ τισ ιςχφουςεσ 

εκάςτοτε διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ. 

Ελζγχει τθν ακρίβεια των μεγεκϊν με βάςθ τα οποία υπολογίηονται το φψοσ ανά υπόχρεο 

των προθγοφμενων φόρων, ειςφορϊν, τελϊν, δικαιωμάτων κλπ. 

Δθμιουργεί και τθρεί αρχεία υπόχρεων για τθν καταβολι των επιμζρουσ ποςϊν που 

αποτελοφν τακτικά ζςοδα του Διμου. 

Επεξεργάηεται  ςτοιχεία και υπολογίηει περιοδικά το φψοσ των οφειλομζνων ποςϊν κατά 

κατθγορία προςόδου και υπόχρεο. Ξαταρτίηει  βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ υπόχρεων και 

αντίςτοιχων οφειλόμενων ποςϊν κατά κατθγορία προςόδου. 

Περιμνά για τθν ενθμζρωςθ των υπόχρεων για τθν καταβολι των προθγουμζνων 

οφειλομζνων ποςϊν και μεριμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν που ιςχφουν για τισ 

προςφυγζσ των υπόχρεων όταν αμφιςβθτοφν το φψοσ των οφειλόμενων ποςϊν . 

Σριςτικοποιεί τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν των 

τυχόν προςφυγϊν για τθν εκτζλεςθ των αντιςτοίχων ειςπράξεων. 

Ψθρεί τισ αντίςτοιχεσ διαδικαςίεσ και εκδίδει βεβαιϊςεισ που ςχετίηονται με τθν είςπραξθ 

διαφόρων τελϊν, δικαιωμάτων ι ειςφορϊν. 

Υαρακολουκεί και μεριμνά  για τθν τιρθςθ όλων των οικονομικϊν δοςολθψιϊν που 

ςχετίηονται με τθ λειτουργία τθσ παροχισ υπθρεςιϊν του Διμου μζςω των νεκροταφείων, 

ςφαγείων, δθμοτικϊν αγορϊν, κλπ. 

Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τθν αποδοχι και τθν αξιοποίθςθ των  δωρεϊν και 

των κλθροδοτθμάτων προσ τον Διμο, ςφμφωνα με τουσ αντιςτοίχουσ όρουσ. 

Ψθρεί τα  αρχεία τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςε  θλεκτρονικι και φυςικι μορφι 

( φάκελοι με ςτοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτθςιακά ζγγραφα) 

Περιμνά για τθν διερεφνθςθ μεκόδων αξιοποίθςθσ τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ και 

διατυπϊνει ςχετικζσ ειςθγιςεισ προσ τα αρμόδια όργανα του Διμου. 

Περιμνά για τθν προϊκθςθ τθσ αξιοποίθςθσ  τθσ δθμοτικισ ακίνθτθσ περιουςίασ ςφμφωνα 

με τισ ςχετικζσ αποφάςεισ του Διμου και τθ διαχείριςθ τθσ εκμετάλλευςθσ τθσ δθμοτικισ 

ακίνθτθσ περιουςίασ (πχ. κατάρτιςθ ςυμβάςεων μιςκϊςεων, μζριμνα είςπραξθσ 

μιςκωμάτων κλπ.) 

Περιμνά για τθν εκμίςκωςθ δθμοτικϊν εκτάςεων γθσ για βιομθχανικοφσ ι βιοτεχνικοφσ 

ςκοποφσ, κτθνοτροφικζσ εκμεταλλεφςεισ, εγκαταςτάςεισ κερμοκθπίων και για μονάδεσ 

ςτουσ τομείσ αλιείασ. 
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Περιμνά για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ δθμοτικϊν ακινιτων ι τθ καταβολι μιςκϊματοσ 

προσ κάλυψθ ςτεγαςτικϊν αναγκϊν τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ. 

 

Γ. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Ψαμείου 

Διενεργεί τισ πλθρωμζσ προσ τουσ δικαιοφχουσ με βάςθ τα Εντάλματα Υλθρωμϊν και μετά 

από ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν που ορίηει ο νόμοσ. 

Ξαταγράφει τισ διενεργοφμενεσ πλθρωμζσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διαδικαςίεσ και 

μεριμνά για τθν απόδοςθ των κάκε φφςθσ κρατιςεων υπζρ τρίτων που αντιςτοιχοφν ςτα 

επιμζρουσ εντάλματα πλθρωμισ. 

Υαραλαμβάνει τουσ βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ των υπόχρεων και των αντιςτοίχων 

οφειλομζνων ςτο Διμο ποςϊν κατά κατθγορία εςόδου. Εκδίδει και μεριμνά για τθν 

κοινοποίθςθ ειδικϊν προςκλιςεων προσ τουσ οφειλζτεσ. 

Διενεργεί τισ  ειςπράξεισ  των οφειλϊν προσ τον Διμο και ενθμερϊνει το λογιςτικό ςφςτθμα 

του Διμου με τισ ςχετικζσ ταμειακζσ εγγραφζσ. 

Υαρακολουκεί τθν τακτοποίθςθ των υποχρεϊςεων των οφειλετϊν προσ τον Διμο και 

ενθμερϊνει τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για τισ κακυςτεροφμενεσ οφειλζσ. 

Υαρακολουκεί και ελζγχει τουσ υπαλλιλουσ άλλων υπθρεςιϊν του Διμου που αςχολοφνται 

με ειςπράξεισ. (αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ, κοιμθτιρια, ςφαγεία, δθμοτικζσ αγορζσ κλπ) 

Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ ςυναλλαγϊν με τισ Ψράπεηεσ για τθν τοποκζτθςθ των χρθματικϊν 

διακεςίμων και τθν διενζργεια ειςπράξεων και πλθρωμϊν μζςω επιταγϊν. 

Ψθρεί το αναγκαίο φυςικό ταμείο ςτα γραφεία του Διμου. 

Ψθρεί αρχεία των  κάκε είδουσ παραςτατικϊν και αντιςτοίχων δικαιολογθτικϊν που 

χρθςιμοποιοφνται για τθν ενθμζρωςθ του λογιςτικοφ ςυςτιματοσ του Διμου με τισ 

ταμειακζσ εγγραφζσ. 

Υαρακολουκεί τθν ταμειακι ρευςτότθτα και προγραμματίηει τισ πλθρωμζσ ςε ςυνεργαςία 

και με άλλεσ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

Περιμνά για τθ ςφςταςθ και τθν εφρυκμθ λειτουργία  των αποκεντρωμζνων Γραφείων 

Σικονομικϊν Κεμάτων   ςε δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου. 

 

Δ. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Υρομθκειϊν  

(Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα προμθκειϊν υλικϊν / εξοπλιςμοφ / υπθρεςιϊν) 

Χχεδιάηει τισ εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για τθν κατάρτιςθ του προγράμματοσ απαιτουμζνων 

προμθκειϊν και υπθρεςιϊν (εκτόσ του πεδίου του Ρ.3316/2005) του Διμου,  ςυγκεντρϊνει 

τισ αιτιςεισ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν, εξετάηει τθν ςκοπιμότθτα αυτϊν και διαμορφϊνει 
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περιοδικά προγράμματα για τθν προμικεια κάκε είδουσ υλικϊν, εξοπλιςμοφ και 

υπθρεςιϊν και ειςθγείται αυτά για ζγκριςθ ςτα αρμόδια όργανα του Διμου. 

Ενεργεί ζρευνεσ αγοράσ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ διακεςιμότθτασ των ειδϊν που 

ενδιαφζρουν το Διμο και τθ λιψθ ςτοιχείων τιμϊν προμικειασ ι υπθρεςίασ. 

Διενεργεί τισ διαδικαςίεσ για τθν ανάκεςθ των προμθκειϊν και των ςυμβάςεων παροχισ 

υπθρεςιϊν, ιτοι μεριμνά για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν ςε ςυνεργαςία με τα αρμόδια 

κάκε φορά τμιματα του Διμου, καταρτίηει το ςχζδιο τθσ διακιρυξθσ, των ςυμβάςεων και 

όλων των αποφάςεων και ειςθγείται τθ ςυγκρότθςθ όλων των επιτροπϊν που απαιτοφνται 

(διενζργειασ διαγωνιςμϊν, αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και παραλαβισ των ειδϊν) ςτο 

κάκε φορά αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο του Διμου, παρακολουκεί τθ λειτουργία τουσ 

και γενικά μεριμνά για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν τθν εκτζλεςθ κάκε προμικειασ ι 

υπθρεςίασ μζχρι και τθν οριςτικι παραλαβι τθσ, ςφμφωνα πάντοτε με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. 

Περιμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν χαρακτθριςμοφ υλικϊν/εξοπλιςμοφ ωσ αχριςτων 

ι ωσ υλικϊν που πλεονάηουν και τθρεί τισ διαδικαςίεσ καταςτροφισ, απομάκρυνςθσ ι 

εκποίθςθσ των υλικϊν αυτϊν. 

Ψθρεί τα πλθροφοριακά αρχεία και ζγγραφα των ςυμβάςεων προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 

(αρχείο προμθκευομζνων ειδϊν, αρχείο προμθκευτϊν, αρχείο φακζλων προμθκειϊν). 

Περιμνά για τθν παραλαβι από τουσ αντίςτοιχουσ προμθκευτζσ των κάκε είδουσ υλικϊν 

παγίων (μθχανιματα-εξοπλιςμόσ) ι αναλωςίμων που απαιτεί θ λειτουργία του Διμου.  

Περιμνά για τθν ενθμζρωςθ των διαχειριςτικϊν βιβλίων των αποκθκϊν (κατά ποςότθτα 

και αξία) με τα ειςαγόμενα και εξαγόμενα  είδθ, και τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν 

χοριγθςθσ των ειδϊν που τθροφνται ςτα αποκζματα των αποκθκϊν του Διμου.   

Υαρακολουκεί τα αποκεμάτων των αποκθκϊν και διατυπϊνει ειςθγιςεισ για τθν ανάγκθ 

ανανζωςισ τουσ. Χυνεργάηεται ςχετικά με τισ δθμοτικζσ υπθρεςίεσ που κάνουν χριςθ των 

υλικϊν των αποκθκϊν. 

Ψθρεί το αρχείο των  παγίων κινθτϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων του Διμου (μθχανιματα , 

οχιματα, ςυςκευζσ, εξοπλιςμόσ κλπ.) και παρακολουκεί τθν κατανομι των παγίων αυτϊν 

ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου. 

Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ χαρακτθριςμοφ υλικϊν ωσ αχριςτων ι ωσ υλικϊν που πλεονάηουν και 

τιρθςθ των διαδικαςιϊν καταςτροφισ, απομάκρυνςθσ ι εκποίθςισ τουσ  

Περιμνά για τθν τιρθςθ των διαδικαςιϊν των περιοδικϊν απογραφϊν των κάκε είδουσ 

υλικϊν και εξοπλιςμοφ του Διμου. 
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1.2.1.5 Διεφκυνςθ Σεχνικών Τπθρεςιών  

 

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν 

 

Θ Διεφκυνςθ  Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν  είναι αρμόδια  για τθ μελζτθ, εκτζλεςθ και ςυντιρθςθ 

των κάκε είδουσ τεχνικϊν ζργων του Διμου, με ςτόχο τθν ζγκαιρθ, οικονομικι και άριςτθ 

από επιςτθμονικισ απόψεωσ πραγματοποίθςισ τουσ.  Χυγχρόνωσ θ Διεφκυνςθ   είναι 

αρμόδια για τθν εξαςφάλιςθ βελτιωμζνων ςυνκθκϊν αςφαλοφσ μετακίνθςθσ και 

κυκλοφορίασ των δθμοτϊν και των οχθμάτων τουσ, κακϊσ και για τον ζλεγχο 

εγκαταςτάςεων, τθν ζκδοςθ αδειϊν εγκαταςτάςεων και εγκαταςτατϊν κυρίωσ ςτον τομζα 

των μεταφορϊν , τθν αδειοδότθςθ  και εποπτεία των εμπορικϊν δραςτθριοτιτων ςτθν 

περιοχι του Διμου. Σι ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ τθσ Διεφκυνςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αποςτολισ τθσ, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρόμων, Διαταγμάτων και 

Ωπουργικϊν Αποφάςεων. 

Χτθν Διεφκυνςθ υπάγονται διοικθτικά, και ειδικότερα ςτο Ψμιμα Θλεκτρομθχανολογικϊν 

Ζργων και Χθματοδότθςθσ, τα αποκεντρωμζνα Γραφεία Χυντιρθςθσ Ωποδομϊν ςε 

επιμζρουσ δθμοτικζσ ενότθτεσ. 

 

Α. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ  Χυγκοινωνιακϊν και Ξτιριακϊν Ζργων 

Χυνεργάηεται με το Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου και 

Υλθροφορικισ κατά το ςχεδιαςμό των προγραμμάτων δράςθσ του Διμου που αφοροφν τθν 

υλοποίθςθ ςυγκοινωνιακϊν ζργων (καταςκευζσ νζων ζργων οδοποιίασ, ςυντιρθςθ 

υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου, καταςκευζσ γεφυρϊν, κόμβων και διαβάςεων κλπ) και 

κτιριακϊν ζργων (καταςκευι, ςυντιρθςθ, επιςκευι, διακόςμθςθ και εξοπλιςμόσ των 

δθμοτικϊν κτιρίων και εγκαταςτάςεων), κακϊσ και ζργων διαμόρφωςθσ, διαρρφκμιςθσ και 

εξωραϊςμοφ  των κοινοχριςτων χϊρων ςτθν περιοχι του Διμου (πεηόδρομοι, πλατείεσ, 

παιδικζσ χαρζσ, τεχνικά ζργα χϊρων πραςίνου, ακλθτικοί χϊροι, αρχαιολογικοί χϊροι και 

μνθμεία, κοιμθτιρια κλπ), ςφμφωνα με το εφροσ τθσ δικαιοδοςίασ των διμων. Επίςθσ το 

Ψμιμα διενεργεί  δειγματολθπτικοφσ ελζγχουσ, προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ποιότθτα 

των χαλφβων οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ, κακϊσ και θ ποιότθτα  των προϊόντων τςιμζντου. 

Περιμνά για τθν εκπόνθςθ όλων των αναγκαίων μελετϊν για τθν υλοποίθςθ των ζργων του 

Ψμιματοσ (εκπόνθςθ με προςωπικό του Ψμιματοσ ι με ανάκεςθ ςε τρίτουσ). Επιβλζπει τθν 

καλι εκπόνθςθ των μελετϊν. 
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Χυντάςςει τεχνικζσ προδιαγραφζσ και προςδιορίηει τισ ανάγκεσ κάκε ζργου ςε υλικά, 

εργαλεία, τεχνικό εξοπλιςμό ανκρϊπινο δυναμικό και ειςθγείται τθν μεκοδολογία 

εκτζλεςθσ κάκε ζργου (με αυτεπιςταςία ι με ανάκεςθ ςε τρίτουσ). 

Επιβλζπει τθν εκτζλεςθ των ζργων του Ψμιματοσ που εκτελοφνται με αυτεπιςταςία. 

Χυγκροτεί, οργανϊνει και διοικεί τα ςχετικά ςυνεργεία του Διμου. 

Χυνεργάηεται με τισ Σικονομικζσ Ωπθρεςίεσ για τθν καλι εκτζλεςθ των διαδικαςιϊν 

ανάκεςθσ των μελετϊν και τθσ εκτζλεςθσ των ζργων ςε τρίτουσ. 

Επιβλζπει τθν εκτζλεςθ των ζργων του Ψμιματοσ που ανατίκενται ςε τρίτουσ. Διενεργεί 

επιμετριςεισ εργαςιϊν και ελζγχει τισ πιςτοποιιςεισ εργαςιϊν που υποβάλλονται από 

τρίτουσ. 

Περιμνά για τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ των ζργων που εκτελοφνται από τρίτουσ. 

Περιμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν αξιοποίθςθ των μθχανθμάτων και γενικά του 

τεχνικοφ εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιεί το Ψμιμα. 

Χυγκροτεί, οργανϊνει και διοικεί ςυνεργεία αμζςου επζμβαςθσ ςε περιπτϊςεισ επειγόντων 

περιςτατικϊν εκτόσ προγράμματοσ. 

Ψθρεί τεχνικά αρχεία με αναλυτικά ςτοιχεία των ζργων που εκτελεί (αναλϊςεισ υλικϊν, 

απαςχόλθςθ τεχνικοφ προςωπικοφ, απαςχόλθςθ τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, ςτοιχεία κόςτουσ 

κλπ) και αντίςτοιχα αρχεία μελετϊν και ςχεδίων (φάκελοι των ζργων). Εξάγει περιοδικά 

ςτατιςτικά ςτοιχεία και δείκτεσ από τθν εκτζλεςθ των ζργων του Ψμιματοσ. 

Ενθμερϊνει το Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου και 

Υλθροφορικισ   για τθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ των ζργων του Ψμιματοσ. 

Υαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν και τα Ψμιματά 

τθσ. 

Β. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Θλεκτρομθχανολογικϊν Ζργων και Χθματοδότθςθσ 

Ψο Ψμιμα ζχει αντικείμενο τθν μελζτθ και εκτζλεςθ ζργων που αφοροφν: 

Χτθν επζκταςθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και βελτίωςθ του δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ των 

οδϊν και γενικά των υπαικρίων χϊρων του Διμου, κακϊσ και του φωτιςμοφ για τθν 

ανάδειξθ των δθμοτικϊν κτιρίων, μνθμείων και αρχαιολογικϊν χϊρων τθσ περιοχισ. 

Χτθν επζκταςθ, ςυντιρθςθ και επιςκευι του δικτφου φωτεινισ ςθματοδότθςθσ για τθ 

ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ ςτθν περιοχι του Διμου. 

Χτθν εγκατάςταςθ και ςυντιρθςθ κάκε είδουσ πλθροφοριακϊν πινακίδων ςτθν περιοχι του 

Διμου (πινακίδεσ ονομαςίασ οδϊν και πλατειϊν, αρίκμθςθσ κτιρίων, παροχισ 

πλθροφοριϊν ςε οδθγοφσ και διερχομζνουσ, πινακίδεσ ςτάςεων ςυγκοινωνιακϊν μζςων 

κλπ). 
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Χτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν απομάκρυνςθσ παράνομων διαφθμιςτικϊν πινακίδων. 

Χτθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςιμανςθσ και διαγράμμιςθσ οδϊν, κακϊσ και τοποκζτθςθσ και 

ςυντιρθςθσ προςτατευτικϊν μζςων για τθν αςφάλεια τθσ κυκλοφορίασ οχθμάτων και 

πεηϊν. 

Χτθ ςυντιρθςθ, επιςκευι ι βελτίωςθ του θλεκτρομθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ και των κάκε 

είδουσ Θ/Π εγκαταςτάςεων των Διμου. 

 

Γ. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Ωδραυλικϊν και Εγγειοβελτιωτικϊν Ζργων 

Ψο Ψμιμα ζχει αντικείμενο τθν μελζτθ, καταςκευι και ςυντιρθςθ ζργων τεχνικισ υποδομισ, 

τοπικισ ςθμαςίασ, που αφοροφν ςτθ γεωργία, τθ κτθνοτροφία και τθν αλιεία και ιδίωσ 

αυτϊν που ςχετίηονται με τθν αγροτικι οδοποιία, τθν καταςκευι λιμνοδεξαμενϊν, τα ζργα 

βελτίωςθσ βοςκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά ζργα, τα υδραυλικά και τεχνικά ζργα 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ κλπ. Χτα τεχνικά ζργα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 

περιλαμβάνεται θ αποκατάςταςθ τυχόν λειτουργοφντοσ εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του 

Διμου χϊρου ανεξζλεγκτθσ διάκεςθσ απορριμμάτων (ΧΑΔΑ). Ψο Ψμιμα ςυνεργάηεται με τισ  

υπθρεςίεσ Αγροτικισ παραγωγισ, Αλιείασ και Υεριβάλλοντοσ. 

 

Δ.  Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Χυγκοινωνιϊν και Εγκαταςτάςεων  

(Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα ςυγκοινωνιϊν και κυκλοφορίασ) 

Περιμνά για τθν άςκθςθ, με δυνατότθτα επιβολισ κομίςτρου, ςυγκοινωνιακοφ ζργου για 

τθν εξυπθρζτθςθ τθσ μετακίνθςθσ των κατοίκων τθσ περιοχισ, εφόςον το ζργο αυτό δεν 

εξυπθρετείται από υφιςτάμενθ γραμμι. Θ άςκθςθ ςυγκοινωνιακοφ ζργου είναι δυνατόν να 

γίνεται είτε με ιδιόκτθτα μζςα, είτε με τθ χριςθ μιςκωμζνων μζςων και υπθρεςιϊν. 

Περιμνά για τθ διενζργεια μεταφορϊν για τθ μετακίνθςθ κατοίκων που ανικουν ςε 

κοινωνικζσ ομάδεσ (άτομα με αναπθρία, θλικιωμζνοι, παιδιά), είναι εργαηόμενοι ςτο Διμο 

και τα νομικά του πρόςωπα, ι είναι μακθτζσ που μετακινοφνται ςτον τόπο που λειτουργεί 

το ςχολείο. 

Ξακορίηει  τισ αςτικζσ γραμμζσ λεωφορείων, κακϊσ και τθν αφετθρία, τθ διαδρομι, τισ 

ςτάςεισ και το τζρμα των αντίςτοιχων γραμμϊν. 

Ειςθγείται τον κακοριςμό κομίςτρων των αςτικϊν φορζων παροχισ ςυγκοινωνιακοφ ζργου. 

Ξακορίηει  τισ προδιαγραφζσ των ςτάςεων και των ςτεγάςτρων αναμονισ επιβατϊν των 

αςτικϊν και υπεραςτικϊν γραμμϊν. 

Ειςθγείται τθν ανάκλθςθ άδειασ κυκλοφορίασ αςτικοφ λεωφορείου, από τον κφκλο 

εργαςίασ, εντόσ του ιδίου θμερολογιακοφ ζτουσ. 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 249 από 457 

 Περιμνά για τθ ρφκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ, τον κακοριςμό πεηοδρόμων, μονοδρομιςεων 

και κατευκφνςεων τθσ κυκλοφορίασ.  

Περιμνά για τθν απομάκρυνςθ εγκαταλελειμμζνων οχθμάτων,  

Φυκμίηει τα κζματα ςτάκμευςθσ των αυτοκινιτων και μεριμνά για τθ δθμιουργία χϊρων 

ςτάκμευςθσ τροχοφόρων και με δυνατότθτα μίςκωςθσ ακινιτων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

Οαμβάνει μζτρα για τθν απρόςκοπτθ πρόςβαςθ ςτουσ κοινοχριςτουσ χϊρουσ, 

Περιμνά για τθν ονομαςία οδϊν και πλατειϊν, τοποκζτθςθ πινακίδων, αρίκμθςθ 

κτιςμάτων  κλπ. 

Περιμνά για τθν εκπόνθςθ κυκλοφοριακϊν μελετϊν. 

Απαγορεφει τθ δθμιουργία κζςεων ςτάκμευςθσ ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ. 

Περιμνά για τθν παραλαβι των αποςυρομζνων δικφκλων, μοτοςυκλετϊν και 

μοτοποδθλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταςτιματα του ΣΔΔΩ. 

Ξακορίηει το εξωτερικοφ χρϊματοσ των ΨΑΛ. 

Περιμνά  και λαμβάνει μζτρα για τθν προςταςία τθσ ηωισ και τθσ περιουςίασ των κατοίκων 

από δραςτθριότθτεσ που εγκυμονοφν κινδφνουσ, ςε ςυνεργαςία και με τθ Δθμοτικι 

Αςτυνομία. Χτο πλαίςιο αυτό :  

(α) Ελζγχει τθ  ςιμανςθ των εργαςιϊν που εκτελοφνται ςτισ οδοφσ,  

(β) Ελζγχει τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων αυτϊν που εκτελοφν ζργα και εναποκζτουν υλικά 

και εργαλεία ςτισ οδοφσ, 

(γ) Οαμβάνει και ελζγχει τθν εφαρμογι μζτρων για τθν προςταςία από επικίνδυνεσ 

οικοδομζσ, και από ζλλειψθ μζτρων αςφάλειασ και υγιεινισ, και ελζγχει  τα υφιςτάμενα 

μζτρα αςφάλειασ  ςε εργαςίεσ που εκτελοφνται. 

(Αρμοδιότθτεσ ςε κζματα εγκαταςτάςεων και αδειϊν μεταφορϊν) 

Φυκμίηει κάκε κζμα το οποίο αφορά ςτθν εγκατάςταςθ, λειτουργία και ςτθ ςυντιρθςθ 

ανελκυςτιρων, κακϊσ και ςτθ χοριγθςθ των ςχετικϊν τεχνικϊν επαγγελματικϊν αδειϊν, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ. 

Χορθγεί τισ άδειεσ εγκατάςταςθσ και τισ άδειεσ λειτουργίασ φωτοβόλων ςωλινων, 

φωτεινϊν επιγραφϊν και θλεκτροκίνθτων ανυψωτικϊν μθχανθμάτων  και ζλεγχει τθ 

λειτουργία τουσ. 

Χορθγεί τισ άδειεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ςτεγνοκακαριςτθρίων, πλυντθρίων 

ροφχων, ςιδθρωτθρίων ροφχων και ταπθτοκακαριςτθρίων. 

Περιμνά για τθν αδειοδότθςθ  επιχειριςεων και επαγγελμάτων ςτον τομζα των 

μεταφορϊν. Χτο πλαίςιο αυτό : 
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(α) Χορθγεί τισ άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ τεχνιτϊν επιςκευισ και ςυντιρθςθσ 

αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων. 

(β) Χορθγεί τισ άδειεσ άςκθςθσ επαγγζλματοσ οδικοφ μεταφορζα επιβατϊν και 

εμπορευμάτων. 

(γ) Χορθγεί, ανανεϊνει, ανακαλεί και αφαιρεί τισ άδειεσ εκγυμναςτϊν, κακϊσ και ίδρυςθσ 

και λειτουργίασ ςχολϊν υποψθφίων οδθγϊν αυτοκινιτων και μοτοςικλετϊν. 

(δ) Εκδίδει τισ  άδειεσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ ςυνεργείων επιςκευισ και ςυντιρθςθσ 

αυτοκινιτων, μοτοςικλετϊν και μοτοποδθλάτων και λοιπϊν ςυναφϊν εγκαταςτάςεων,  και  

διενεργεί επικεωριςεισ και θλεκτρολογικοφσ ελζγχουσ. 

(ε) Χορθγεί εξουςιοδοτιςεισ ςε ςυνεργεία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αυτοκινιτων για 

διάκεςθ Ξάρτασ Ελζγχου Ξαυςαερίων (ΞΕΞ),  και  παρακολουκεί και ελζγχει τα Ξζντρα 

Ελζγχου Ξαυςαερίων. 

(ςτ) Χοριγθςθ εξουςιοδοτιςεων ςε ςυνεργεία ςυντιρθςθσ και επιςκευισ αυτοκινιτων για 

τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων περιοριςμοφ ταχυτιτων. 

(η) Κεωρεί τισ Ξάρτεσ Επικεϊρθςθσ και Επιςκευϊν των ενοικιαηόμενων οχθμάτων. 

 

Ε. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Αδειοδοτιςεων και Φφκμιςθσ Εμπορικϊν Δραςτθριοτιτων  

(Αρμοδιότθτεσ ρφκμιςθσ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων) 

 (α) Ψον κακοριςμό των χϊρων και των όρων λειτουργίασ των υπαίκριων εμπορικϊν 

δραςτθριοτιτων (λαϊκζσ αγορζσ και εμποροπανθγφρεισ). 

(β) Ψον κακοριςμό των χϊρων και των όρων για τθν προςωρινι διαμονι μετακινουμζνων 

πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

(γ) Ψον κακοριςμό των προδιαγραφϊν και των όρων τθσ υπαίκριασ διαφιμιςθσ. 

(δ)Ψον προςδιοριςμό των ειδικότερων όρων και προχποκζςεων για τθν ίδρυςθ και 

εγκατάςταςθ καταςτθμάτων και επιχειριςεων, ςτο βακμό που επθρεάηουν το περιβάλλον 

και τισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ. 

(ε) Ψον προςδιοριςμό των όρων και των ωρϊν λειτουργίασ μουςικισ ςε καταςτιματα. 

(ςτ) Ψον κακοριςμό των ωρϊν ζναρξθσ και λιξθσ τθσ εργαςίασ των ναυτεργατϊν και των 

αρτεργατϊν. 

(η) Ψον κακοριςμό των χρονικϊν ορίων λειτουργίασ καταςτθμάτων και επιχειριςεων. 

(θ) Ψον κακοριςμό των ανϊτατου αρικμοφ των αδειϊν υπαίκριου πλανόδιου εμπορίου και 

τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ Ωπαίκριου Υλανόδιου Εμπορίου. 

(κ) Ψθν ζγκριςθ τθσ λειτουργίασ Ξυριακάτικων Αγορϊν. 
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(ι) Ψθν ζκδοςθ αποφάςεων για τθν ίδρυςθ, τθ διάλυςθ και τον κακοριςμό του τρόπου τθσ 

εν γζνει λειτουργίασ Οαϊκϊν Αγορϊν, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία 

περιλαμβανομζνθσ τθσ χοριγθςθσ επαγγελματικϊν και παραγωγικϊν αδειϊν κακϊσ και 

κάκε άλλου ςυναφοφσ αντικειμζνου (Θ αρμοδιότθτα  δεν αφορά ζκδοςθ αδειϊν των νομϊν 

Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ). 

(ια) Ψθν ςυγκρότθςθ Επιτροπϊν για τον ζλεγχο των πωλθτϊν, παραγωγϊν και 

επαγγελματιϊν των λαϊκϊν αγορϊν. 

(ιβ) Ψθν εφαρμογι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ για τθ χοριγθςθ αδειϊν εκμετάλλευςθσ 

περιπτζρων. 

(ιγ) Ψθ λιψθ απόφαςθσ ςχετικά με τον κακοριςμό των ωρϊν ανοίγματοσ, μεςθμβρινισ 

διακοπισ και κλειςίματοσ των φαρμακείων και φαρμακαποκθκϊν, κακϊσ και τον 

κακοριςμό για κάκε ζτοσ του αρικμοφ των φαρμακείων που διθμερεφουν και 

διανυκτερεφουν. 

Υαρακολουκεί και ελζγχει τθν εφαρμογι των αποφάςεων των ςχετικϊν με τα 

προθγοφμενα κζματα εμπορικισ δραςτθριότθτασ και ειςθγείται τθ λιψθ μζτρων, ςφμφωνα 

με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τα ηϊα ςυντροφιάσ και τθν τιρθςθ των 

διατάξεων τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ από τισ επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ 

κατά τισ ειδικότερεσ προβλζψεισ του νόμου. 

(Αρμοδιότθτεσ προςταςίασ του καταναλωτι) 

Περιμνά για τθν προςταςία του καταναλωτι με τθ δθμιουργία και λειτουργία μθχανιςμϊν 

ενθμζρωςισ του (π.χ. Γραφείο Ενθμζρωςθσ Ξαταναλωτι).  

Ειςθγείται για τθ ςφςταςθ τθσ επιτροπισ φιλικοφ διακανονιςμοφ για τθν εξϊδικθ επίλυςθ 

των διαφορϊν ανάμεςα ςε προμθκευτζσ και ςε καταναλωτζσ ι ενϊςεισ καταναλωτϊν, 

τθρεί αρχεία των ποριςμάτων τθσ οικείασ επιτροπισ κακϊσ και   μθτρϊο καταναλωτϊν. 

(Αρμοδιότθτεσ χοριγθςθσ αδειϊν εμπορικϊν και γενικϊν επιχειρθματικϊν  

δραςτθριοτιτων) 

Ειςθγείται τθν χοριγθςθ αδειϊν για τθν άςκθςθ εμπορικϊν και γενικϊν επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ςφμφωνα με τισ δικαιοδοςίεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ. Σι άδειεσ αυτζσ αφοροφν ιδίωσ: 

(α) Ψισ άδειεσ παραγωγϊν που διακζτουν τα αγροτικά τουσ προϊόντα τουσ ςε λαϊκζσ αγορζσ 

(εκτόσ από άδειεσ ςτουσ νομοφσ Αττικισ και Κεςςαλονίκθσ). 
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(β) Ψθν ίδρυςθ, λειτουργία και εγκατάςταςθ των καταςτθμάτων και επιχειριςεων οι όροι 

λειτουργίασ και εγκατάςταςθσ των οποίων κακορίηονται από τθν νομοκεςία και τουσ 

αντίςτοιχουσ υγειονομικοφσ κανονιςμοφσ και διατάξεισ 

(γ)Ψθν ίδρυςθ και λειτουργία καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (βλ. άρκρο 80 

του ΞΔΞ). 

(δ) Ψθν εγκατάςταςθ και λειτουργία κινθματογράφων, κεάτρων και παρεμφερϊν 

επιχειριςεων και τθ διενζργεια των προβλεπομζνων επικεωριςεων. 

(ε) Ψθν ίδρυςθ και λειτουργίασ παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων 

(λοφνα πάρκ, τςίρκο, πίςτεσ αυτοκινθτιδίων, μουςικϊν ςυναυλιϊν και άλλων καλλιτεχνικϊν 

εκδθλϊςεων, που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία.  

(ςτ) Ψα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και τθν παροχι υπθρεςιϊν διαδικτφου. 

(η) Ψθ λειτουργία μουςικϊν οργάνων. 

(θ) Ψθν άςκθςθ υπαίκριου ςτάςιμου εμπορίου, εμποροπανθγφρεων και υπαίκριων 

χριςτουγεννιάτικων αγορϊν . 

(κ) Ψα ηωιλατα οχιματα. 

(ι) Ψθν εγκατάςταςθ και χριςθ του οικιματοσ για τθν άςκθςθ δραςτθριότθτασ από 

εκδιδόμενα πρόςωπα.  

(ια) Ψθ διενζργεια διαφιμιςθσ, τθν τοποκζτθςθ πλαιςίων υπαίκριασ διαφιμιςθσ, τθν 

τοποκζτθςθ επιγραφϊν προςδιοριςμοφ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ ςε φυςικά και 

νομικά πρόςωπα, κακϊσ και τθν παραχϊρθςθ χϊρων για τθν προβολι δραςτθριοτιτων ςε 

νομικά πρόςωπα που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ςκοποφσ.  

(ιβ) Ψθ λειτουργία καταςτθμάτων εκμίςκωςθσ μοτοποδθλάτων. 

(ιγ) Ψθν ίδρυςθ υπεραγορϊν λιανικοφ εμπορίου . 

(ιδ) Ψθν  άςκθςθ υπαίκριου πλανόδιου εμπορίου.  

(ιε) Ψθν ςυμμετοχι ςε Ξυριακάτικεσ Αγορζσ. 

(ιςτ) Ψθν άςκθςθ επαγγζλματοσ κουρζα, κομμωτι, τεχνίτθ περιποίθςθσ χεριϊν και ποδιϊν, 

κακϊσ και τθ ςυγκρότθςθ ςχετικισ εξεταςτικισ επιτροπισ και Υεικαρχικοφ Χυμβουλίου, ςε 

ςυνεργαςία με τθν  υπθρεςία Δθμ. Ωγείασ. 

(ιη) Ψθ λειτουργία εκκζςεων βιβλίου. 

(ιθ) Ψθν οργάνωςθ εκκζςεων (εκτόσ των Διεκνϊν), τθ ρφκμιςθ κεμάτων λειτουργίασ τουσ 

και τθν  εποπτεία αυτϊν. 

(ικ) Ψθν καταλλθλότθτα εκκεςιακϊν χϊρων ςτεγαςμζνων μόνιμα ι προςωρινά ι υπαίκριων 

ι μικτϊν. 
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Υαρακολουκεί και ελζγχει τθν τιρθςθ των προχποκζςεων υπό τισ οποίεσ χορθγοφνται οι 

ανωτζρω άδειεσ και ειςθγείται τθ λιψθ μζτρων, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ π.χ. 

ανάκλθςθ άδειασ, αφαίρεςθ άδειασ, επιβολι προςτίμων. 

Ελζγχει τθν  εφαρμογι των διατάξεων περί υπαίκριασ διαφιμιςθσ,  των προδιαγραφϊν των 

διαφθμιςτικϊν πλαιςίων και επιγραφϊν, προβαίνει ςτθν αφαίρεςθ των παράνομων 

υπαίκριων διαφθμίςεων και επιγραφϊν και ειςθγείται τθν επιβολι των προβλεπόμενων 

προςτίμων, με τισ προχποκζςεισ και όρουσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 

ΧΨ. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Υολεοδομίασ 

Ψο Ψμιμα Υολεοδομίασ είναι αρμόδιο για τθν εφαρμογι του πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ, 

τθν ζκδοςθ και ζλεγχο εφαρμογισ των οικοδομικϊν αδειϊν και  τον ζλεγχο των 

αυκαίρετων καταςκευϊν. Σι ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ του Ψμιματοσ ςτο πλαίςιο τθσ 

αποςτολισ του, κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ Ρόμων, Διαταγμάτων και 

Ωπουργικϊν Αποφάςεων. 

 

(α) Αρμοδιότθτεσ Γραφείου  Ζκδοςθσ Οικοδομικϊν Αδειϊν 

Υαραλαμβάνει, ελζγχει τθν πλθρότθτα των υποβαλλομζνων φακζλων για τθν ζκδοςθ 

οικοδομικϊν αδειϊν, ελζγχει τισ υποβαλλόμενεσ μελζτεσ (αρχιτεκτονικι, ςτατικι, 

θλεκτρομθχανολογικζσ, κερμομόνωςθ, πακθτικι πυροπροςταςία, μελζτθ ενεργειακισ 

απόδοςθσ)  ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και μετά τον ζλεγχο των φορολογικϊν 

εκδίδει τισ οικοδομικζσ άδειεσ. 

Ελζγχει  τισ αρχιτεκτονικζσ, ςτατικζσ,  υδραυλικζσ και θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ, τθ 

μελζτθ κερμομόνωςθσ, τθ μελζτθ πακθτικισ πυροπροςταςίασ και τα ςχετικά φορολογικά 

ςτοιχεία για τθν ζκδοςθ ι ανακεϊρθςθ οικοδομικϊν αδειϊν βιομθχανικϊν κτιρίων, κατά 

τισ ρυκμίςεισ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ.  

Ανακεωρεί και ενθμερϊνει τισ οικοδομικζσ άδειεσ, εγκρίνει εργαςίεσ μικρισ κλίμακασ  και 

τθρεί όλα τα απαιτοφμενα ςχετικά ςτατιςτικά ςτοιχεία και αρχεία των οικοδομικϊν αδειϊν. 

Ελζγχει το ςφννομο εκδοκειςϊν οικοδομικϊν αδειϊν και προβαίνει ςε διακοπι εργαςιϊν ι 

ανάκλθςθ αδειϊν, αν απαιτείται. 

Εκδίδει απόφαςθ για τον κακοριςμό μεμονωμζνων κτιρίων ι των περιοχϊν, εντόσ των 

οποίων οι όψεισ των κτιρίων πρζπει να αποπερατϊνονται μζςα ς’ ζξι ζτθ από τθν ζκδοςθ 

τθσ οικοδομικισ άδειασ ι τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 
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Χορθγεί τθν άδεια εγκατάςταςθσ δομικισ ι μθχανικισ καταςκευισ προσ εγκατάςταςθ 

κεραίασ ςτακμοφ ςτθν ξθρά, ςφμφωνα με το άρκρο 24 αϋ του ν. 2075/1992 (ΦΕΞ 129 Αϋ), 

όπωσ ιςχφει, και  τθν επιβολι κυρϊςεων ςτουσ παραβάτεσ. 

Υαρζχει διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ προσ το Ψμιμα Υολεοδομίασ και τα 

Γραφεία του. 

(β) Αρμοδιότθτεσ Γραφείου Ρολεοδομικϊν Εφαρμογϊν 

Υαρακολουκεί τθν εξζλιξθ των ρυκμιςτικϊν ςχεδίων και των πολεοδομικϊν μελετϊν για 

τθν επζκταςθ / τροποποίθςθ των ςχεδίων πόλεων ςτθν περιοχι του Διμου. 

Πελετά και ειςθγείται για τισ ανάγκεσ τροποποιιςεων/ανακεϊρθςθσ των ρυμοτομικϊν 

ςχεδίων των πόλεων ςτθν περιοχι του Διμου. 

Πελετά και ειςθγείται τθν προκαταρκτικι πρόταςθ ανάπλαςθσ οριςμζνθσ περιοχισ 

Ελζγχει τθν εφαρμογι ρυμοτομικϊν και πολεοδομικϊν ςχεδίων, ςφμφωνα με τισ 

αρμοδιότθτεσ που δίδονται ςτο Διμο με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σι εφαρμογζσ αυτζσ 

περιλαμβάνουν ιδίωσ: 

(α) Ψον ζλεγχο εφαρμογισ ρυμοτομικϊν ςχεδίων ςτο ζδαφοσ πριν τθν ζγκριςθ των 

πινακίδων εφαρμογισ. 

(β) Ψθν ςφνταξθ διαγραμμάτων εφαρμογισ και διαγραμμάτων διαμορφωμζνθσ κατάςταςθσ. 

(γ) Ψον ζλεγχο τοπογραφικϊν διαγραμμάτων που προορίηονται για ςφνταξθ πράξεων 

τακτοποιιςεωσ και αναλογιςμοφ ι πράξεων εφαρμογισ. 

(δ) Ψθν επίβλεψθ τοπογραφικϊν μελετϊν και μελετϊν Υράξεων Εφαρμογισ Χ.Υ. 

(ε) Ψθν ςφνταξθ Υράξεων Εφαρμογισ. 

(ςτ) Ψθν εφαρμογι πολεοδομικϊν ςχεδίων και ςυναφϊν εκτελεςτϊν πράξεων, που δεν 

ζχουν γενικότερο χαρακτιρα. 

(η) Ψον  ζλεγχο εφαρμογισ ρυμοτομικϊν ςχεδίων ςτο ζδαφοσ, κατϋ άρκρο115 Ξ.Β.Υ.Ρ. 

(θ) Ψθν εφαρμογι εγκεκριμζνων ςχεδίων επί του εδάφουσ κατά τθν πρόβλεψθ τθσ παρ.1 

του άρκρου 155 Ξ.Β.Υ.Ρ. 

Γνωμοδοτεί για παρζκκλιςθ από τουσ όρουσ δόμθςθσ καταςκευισ κτιρίων που 

προορίηονται για γεωκτθνοτροφικζσ, γεωπτθνοτροφικζσ ι υδατοκαλλιεργθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και για εγκαταςτάςεισ αποκικευςθσ λιπαςμάτων, φαρμάκων, 

ιχκυοτροφϊν, γεωργικϊν και αλιευτικϊν εφοδίων, γεωργικϊν και αλιευτικϊν προϊόντων, 

ςτεγάςτρων ςφαγισ ηϊων και δεξαμενϊν από οποιοδιποτε υλικό (Χε ςυνεργαςία με τισ 

υπθρεςίεσ Αγροτικισ παραγωγισ και Αλιείασ). 

Ψθρεί αρχεία χαρτϊν και ρυμοτομικϊν διαγραμμάτων, όρων δόμθςθσ, διαγραμμάτων και 

πράξεων εφαρμογισ, πράξεων τακτοποίθςθσ και αναλογιςμοφ 
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(γ) Αρμοδιότθτεσ Γραφείου  Ελζγχου Καταςκευϊν 

Υροβαίνει  ςε ζλεγχο των καταςκευϊν ϊςτε να διαπιςτϊνεται  θ εφαρμογι των 

εγκεκριμζνων ςχεδίων των αντίςτοιχων οικοδομικϊν αδειϊν. 

Υροβαίνει ςε ζλεγχο τθσ καταςκευισ αυκαίρετων κτιςμάτων και ςτον χαρακτθριςμό αυτϊν 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα πολεοδομικι νομοκεςία.    

Χε περιπτϊςεισ διαπίςτωςθσ κατά τουσ ανωτζρω ελζγχουσ παραβάςεων, προβαίνει  ςε  

επιβολι  προςτίμων ι άλλων προβλεπομζνων κυρϊςεων κατά τθν κείμενθ πολεοδομικι 

νομοκεςία. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τον γενικό οικοδομικό κανονιςμό και τισ 

οικοδομζσ που χαρακτθρίηονται επικίνδυνεσ, ςε ςυνεργαςία με τθ δθμοτικι αςτυνομία. 

Ειςθγείται τθν αφαίρεςθ άδειασ από οικοδομζσ για μθ εξόφλθςθ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 

ςτο ΛΞΑ, ςε ςυνεργαςία με τθ δθμοτικι αςτυνομία. 

 

1.2.1.6 Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ 

 

Αρμοδιότθτεσ Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ 

 

Χφμφωνα με το άρκρο 1 του Ρόμου 3731 / 2008, όπωσ αυτό ιςχφει, θ Δθμοτικι Αςτυνομία : 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τθν φδρευςθ, τθν άρδευςθ και τθν 

αποχζτευςθ,  όπωσ αυτζσ περιλαμβάνονται ςτθν εκάςτοτε κείμενθ νομοκεςία, ςτισ τοπικζσ 

κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ και ςτισ αποφάςεισ των 

διοικθτικϊν ςυμβουλίων των δθμοτικϊν επιχειριςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων που προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτισ τοπικζσ 

κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ, για τθ χριςθ των αλςϊν και των 

κιπων, των πλατειϊν, των παιδικϊν χαρϊν και των λοιπϊν κοινόχρθςτων χϊρων. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των όρων οι οποίοι προβλζπονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία και ςτισ 

τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ, για τθ χριςθ και 

λειτουργία των δθμοτικϊν αγορϊν, των εμποροπανθγφρεων, των ηωοπανθγφρεων, των 

χριςτουγεννιάτικων αγορϊν και γενικά των υπαίκριων δραςτθριοτιτων. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτο υπαίκριο εμπόριο και ςτισ λαϊκζσ 

αγορζσ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν υπαίκρια διαφιμιςθ, κακϊσ και τον 

ζλεγχο τθσ τιρθςθσ ειδικότερων προδιαγραφϊν καταςκευισ και προχποκζςεων 
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τοποκζτθςθσ διαφθμιςτικϊν πλαιςίων, που τυχόν ζχουν τεκεί με τοπικζσ κανονιςτικζσ 

αποφάςεισ, από τισ δθμοτικζσ  αρχζσ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ κακαριότθτασ ςε κοινόχρθςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ τθσ εδαφικισ 

περιφζρειασ του οικείου διμου και γενικότερα τθν τιρθςθ των κανόνων που προβλζπονται 

από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ τοπικζσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ που εκδίδουν οι 

δθμοτικζσ αρχζσ για τθν αναβάκμιςθ τθσ αιςκθτικισ των πόλεων και των οικιςμϊν. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των μζτρων που επιβάλλονται για τθν πρόλθψθ πυρκαγιϊν ςε 

κοινόχρθςτουσ υπαίκριουσ χϊρουσ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν ςτθν κυκλοφορία των πεηϊν, τθ ςτάςθ και 

ςτάκμευςθ των οχθμάτων, ςτθν επιβολι των διοικθτικϊν μζτρων του άρκρου 103 του ν. 

2696/1999, όπωσ ιςχφει, για τθν παράνομθ ςτάκμευςθ οχθμάτων, κακϊσ και τθν εφαρμογι 

των διατάξεων, που αναφζρονται ςτθν κυκλοφορία τροχοφόρων ςτουσ πεηόδρομουσ, 

πλατείεσ, πεηοδρόμια και γενικά ςε χϊρουσ που δεν προορίηονται για τζτοια χριςθ και 

ςτθν εκπομπι κορφβων από αυτά. Σι αρμοδιότθτεσ αυτζσ αςκοφνται, παράλλθλα και κατά 

περίπτωςθ, και από τθν Ελλθνικι Αςτυνομία (ΕΟ.ΑΧ.) και το Οιμενικό Χϊμα. Τταν κατά τθν 

άςκθςθ τουσ επιλαμβάνονται ταυτόχρονα, θ Δθμοτικι Αςτυνομία και θ Ελλθνικι Αςτυνομία 

ι το Οιμενικό Χϊμα, το ςυντονιςμό ζχει θ Ελλθνικι Αςτυνομία ι το Οιμενικό Χϊμα, κατά 

περίπτωςθ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων, που αφοροφν τα εγκαταλελειμμζνα οχιματα. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων, που αφοροφν ςτθ ςιμανςθ των εργαςιϊν που 

εκτελοφνται ςτισ οδοφσ και ςτισ υποχρεϊςεισ αυτϊν που εκτελοφν ζργα και εναποκζτουν 

υλικά και εργαλεία ςτο δθμοτικό οδικό δίκτυο και ελζγχει για τθ λιψθ μζτρων αςφάλειασ 

και υγιεινισ ςε εργαςίεσ που εκτελοφνται. 

Εκτελεί τισ διοικθτικζσ κυρϊςεισ που αφοροφν τθ λειτουργία καταςτθμάτων και 

επιχειριςεων, των οποίων τθν άδεια ίδρυςθσ και λειτουργίασ χορθγοφν οι δθμοτικζσ  αρχζσ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ διατάξεων που αφοροφν τουσ οργανωμζνουσ από τουσ Διμουσ χϊρουσ 

προςωρινισ εγκατάςταςθσ μετακινοφμενων πλθκυςμιακϊν ομάδων. 

Αφαιρεί τθν άδεια οικοδομισ για οφειλόμενεσ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςτο Λ.Ξ.Α. 

Χυμμετζχει ςτθν εφαρμογι των ςχεδίων πολιτικισ προςταςίασ. 

Ελζγχει επιχειριςεισ τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ, ςχετικά με τθν εφαρμογι τθσ τουριςτικισ 

νομοκεςίασ (βεβαίωςθ παραβάςεων, εκτζλεςθ διοικθτικϊν κυρϊςεων, κεϊρθςθ 

τιμοκαταλόγων των δωματίων των ξενοδοχειακϊν επιχειριςεων και καταλυμάτων) ςτισ 

περιπτϊςεισ που αυτζσ λειτουργοφν ςε νομοφσ ι νθςιά όπου δεν εδρεφουν υπθρεςίεσ του 

EOT. 
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Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τα ηϊα ςυντροφιάσ. 

Ελζγχει τθν τιρθςθ των διατάξεων που αφοροφν τισ κάκε είδουσ κανονιςτικζσ αποφάςεισ 

που εκδίδουν οι δθμοτικζσ αρχζσ, κακϊσ και τθν επιβολι των πάςθσ φφςεωσ διοικθτικϊν 

μζτρων που προβλζπονται από αυτζσ. 

Υροςτατεφει τθ δθμοτικι και κοινοτικι περιουςία. 

Διενεργεί αυτοψία για τθν εξακρίβωςθ των προχποκζςεων που απαιτοφνται για τθν 

ζκδοςθ διοικθτικϊν πράξεων από τα όργανα του Διμου και, ιδίωσ, διενεργεί αυτοψία και 

ςυντάςςει ζκκεςθ για τθν ζκδοςθ πρωτοκόλλου διοικθτικισ αποβολισ και για τθ χοριγθςθ 

βεβαίωςθσ μόνιμθσ κατοικίασ. 

Επιδίδει τα πάςθσ φφςεωσ ζγγραφα του οικείου Διμου ι άλλων Δθμοτικϊν Αρχϊν εντόσ 

των διοικθτικϊν ορίων του οικείου Διμου. 

 

Α.  Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ 

Χυγκεντρϊνει και μελετά τισ επιςτθμονικζσ και τεχνικζσ μεκόδουσ για τθν βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςισ τθσ. 

Χχεδιάηει όλα τα κζματα που ζχουν ςχζςθ με τον επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό, τθν τακτικι και 

μεκοδολογία δράςθσ  και τθν αποτελεςματικότθτα του ζργου τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ. 

Χχεδιάηει και ειςθγείται κανονιςμοφσ για τθ λειτουργία και τον τρόπο δράςθσ τθσ δθμοτικισ 

αςτυνομίασ. 

Ψθρεί αρχείο αναφορϊν / δελτίων ςυμβάντων και επεξεργάηεται ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ 

δράςθ και τα αποτελζςματα από τθν αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ. 

Ωποδζχεται τισ αναφορζσ / δελτία ςυμβάντων, τισ αξιολογεί ςε ςυνεργαςία με το Ψμιμα 

Αςτυνόμευςθσ και μεριμνά για τθν ενθμζρωςθ των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν ι και άλλων 

δθμόςιων υπθρεςιϊν, όταν απαιτείται, για τισ περαιτζρω ενζργειεσ. 

Ξακοδθγεί το Ψμιμα Αςτυνόμευςθσ για τθν αντιμετϊπιςθ των ςοβαρϊν περιςτατικϊν ι 

ςυμβάντων.  

Ψθρεί ςτατιςτικά ςτοιχεία για τθ δράςθ και τα αποτελζςματα από τθν αξιοποίθςθ των 

αποκεντρωμζνων Ψμθμάτων   Δθμοτικισ Αςτυνομίασ. 

Χυνεργάηεται με άλλουσ αρμόδιουσ φορείσ για τθ λιψθ των αναγκαίων νομοκετικϊν και 

διοικθτικϊν μζτρων προσ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που ςχετίηονται με το 

αντικείμενο τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ. 

Χυγκεντρϊνει τυχόν παράπονα και υποδείξεισ των πολιτϊν ςχετικά με το αντικείμενο τθσ 

δθμοτικισ αςτυνομίασ, τθρεί ςχετικά αρχεία, ςυνεργάηεται με το Ψμιμα Αςτυνόμευςθσ και 

ςυμμετζχει ςτθν διαχείριςθ όςων ςχετικϊν μζτρων και αποφάςεων λαμβάνονται. 
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Περιμνά για τθν ενθμζρωςθ του κοινοφ  για το αντικείμενο και το ζργο τθσ δθμοτικισ 

αςτυνομίασ. 

Περιμνά για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ. 

Περιμνά για τθν εξαςφάλιςθ και ςυντιρθςθ των τεχνικϊν μζςων, κακϊσ και του ιματιςμοφ 

και των λοιπϊν εφοδίων του προςωπικοφ τθσ δθμοτικισ αςτυνομίασ. 

Υαρζχει γραμματειακι υποςτιριξθ προσ τθ Διεφκυνςθ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και τα 

Ψμιματά τθσ. 

 

Β. Αρμοδιότθτεσ Ψμιματοσ Αςτυνόμευςθσ 

Χυγκροτεί τισ περιπόλουσ και τισ ομάδεσ αςτυνομικισ ενζργειασ ςφμφωνα με τουσ 

κανονιςμοφσ και τισ οδθγίεσ του Ψμιματοσ Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ. 

Διενεργεί όλεσ τισ αςτυνομικισ φφςεωσ ενζργειεσ ςφμφωνα με το αντικείμενο τθσ 

δθμοτικισ αςτυνομίασ και τουσ ςχετικοφσ κανονιςμοφσ. 

Χυμπλθρϊνει αναφορζσ και δελτία ςυμβάντων για τα αποτελζςματα τθσ αςτυνομικισ 

δράςθσ, τα αξιολογεί και ενθμερϊνει ςχετικά το Ψμιμα Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ. 

Χυγκεντρϊνει τυχόν παράπονα και υποδείξεισ των πολιτϊν ςχετικά με το αντικείμενο τθσ 

δθμοτικισ αςτυνομίασ, ενθμερϊνει ςχετικά το Ψμιμα Επιχειρθςιακοφ Χχεδιαςμοφ και 

ςυμμετζχει ςτθν διαχείριςθ όςων ςχετικϊν μζτρων και αποφάςεων λαμβάνονται. 

Περιμνά για τθ διενζργεια των αναγκαίων εργαςιϊν ςυντιρθςθσ των τεχνικϊν μζςων και 

εφοδίων που χρθςιμοποιεί θ δθμοτικι αςτυνομία 

 

1.2.1.7 Αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ  

 

Ωπάρχουν Αποκεντρωμζνεσ  Ωπθρεςίεσ του Διμου που είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν ζδρα 

δθμοτικϊν ενοτιτων, εξυπθρετοφν τισ δθμοτικζσ / τοπικζσ κοινότθτεσ τθσ ενότθτασ και 

περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ υπάγονται διοικθτικά ςε αντίςτοιχεσ Διευκφνςεισ ι 

Ψμιματα των Ξεντρικϊν Ωπθρεςιϊν του Διμου. 

 

Σι αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν με ζδρα τθν Επιςκοπι είναι:  

1. Γραφείο  ΞΕΥ 

2. Γραφείο  Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

3. Γραφείο  Χυντιρθςθσ Ωποδομϊν 

4. Γραφείο Διοικθτικϊν  κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Υολίτθ 

5. Γραφείο Σικονομικϊν Κεμάτων 
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Σι αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν με ζδρα τα Πάλια είναι:  

1. Γραφείο  ΞΕΥ 

2. Γραφείο Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

3. Γραφείο  Χυντιρθςθσ Ωποδομϊν 

4. Γραφείο Διοικθτικϊν  κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Υολίτθ 

5. Γραφείο Σικονομικϊν Κεμάτων 

6. Γραφείο Ψουριςτικισ Υροβολισ και Ανάπτυξθσ  

 

Σι αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ που λειτουργοφν με ζδρα το Οιμάνι Χερςονιςου είναι:  

1. Γραφείο  ΞΕΥ 

2. Γραφείο  Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

3. Γραφείο  Χυντιρθςθσ Ωποδομϊν 

4. Γραφείο Διοικθτικϊν  κεμάτων και Εξυπθρζτθςθσ του Υολίτθ 

5. Γραφείο Σικονομικϊν Κεμάτων 

6. Γραφείο Ψουριςτικισ Υροβολισ και Ανάπτυξθσ 

 

 

 

Χυγκεκριμζνα οι αρμοδιότθτεσ του κάκε Γραφείου ανά Δθμοτικι Ενότθτα περιγράφονται 

παρακάτω: 

 

Α. Γραφείο  ΞΕΥ. 

 Ενθμερϊνει και πλθροφορεί τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ 

διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 Υαραλαμβάνει αιτιςεισ πολιτϊν για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ 

υπθρεςίεσ του Δθμοςίου, ελζγχει τθν πλθρότθτά τουσ και ςε περίπτωςθ που για 

τθν διεκπεραίωςθ τθσ υπόκεςθσ απαιτοφνται δικαιολογθτικά, που δεν 

υποβάλλονται μαηί με τθν αίτθςθ, τα αναηθτά και τα παραλαμβάνει με 

οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ, μετά από ςχετικι 

εξουςιοδότθςθ των πολιτϊν. 

 Διαβιβάηει πλιρεισ τουσ φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για 

τθν διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςία με οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο. 
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 Υαραλαμβάνει από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν ηθτθκεί 

από τουσ πολίτεσ και μεριμνά για τθν παράδοςι τουσ  ςτουσ πολίτεσ, είτε με 

αποςτολι, είτε  μζςω του ΞΕΥ. 

 Υαρζχει διάφορεσ υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ ςφμφωνα με τον γενικό ςχεδιαςμό των 

ΞΕΥ (επικφρωςθ εγγράφων, κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ, χοριγθςθ παράβολων, 

χοριγθςθ αποδεικτικϊν φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κλπ). 

 Ψθρεί αρχεία και επεξεργάηεται ςτατιςτικά ςτοιχεία από τθν δράςθ του ΞΕΥ. 

 Υαρακολουκεί και υποςτθρίηει τθν εφαρμογι του προγράμματοσ e-kep για τθν 

εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν ςε απομακρυςμζνουσ οικιςμοφσ του Διμου. 

 Ωποδζχεται από άλλα Ξ.Ε.Υ. αιτιςεισ πολιτϊν θ διεκπεραίωςθ των οποίων εμπίπτει 

ςτισ αρμοδιότθτεσ του Διμου. Υροωκεί τα αιτιματα αυτά ςτισ αρμόδιεσ για τθ 

διεκπεραίωςι τουσ υπθρεςίεσ και παρακολουκεί τθ διαδικαςία τθσ διεκπεραίωςθσ 

και τθν τιρθςθ των νόμιμων χρονικϊν προκεςμιϊν. Υαραλαμβάνει τα ςχετικά 

ζγγραφα από τισ υπθρεςίεσ και τα αποςτζλλει ςτα Ξ.Ε.Υ. τθσ αρχικισ υποβολισ των 

αιτιςεων. 

 Ωποδζχεται και διαχειρίηεται τα παράπονα και τισ προτάςεισ των πολιτϊν για 

βελτιϊςεισ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν. 

 

Ψο ΞΕΥ Χερςονιςου ζχει ωράριο λειτουργίασ 7:30 π.μ.-8μ.μ. τισ κακθμερινζσ και 8π.μ.-2μ.μ. 

τα Χάββατα.  Ψα ΞΕΥ Γουβϊν, Παλίων και Επιςκοπισ ζχουν ωράριο 07:30π.μ-3:30μ.μ τισ 

κακθμερινζσ.  

Χτον παρακάτω πίνακα, παρατίκενται ο μζςοσ μθνιαίοσ όροσ θλεκτρονικϊν πρωτοκόλλων 

ανά ΞΕΥ Δθμοτικισ Ενότθτασ, και ο μζςοσ μθνιαίοσ όροσ γνθςίων φωτοαντιγράφων και 

γνθςίων υπογραφισ.  Αξίηει να ςθμειωκεί, ότι ζνα πλικοσ εργαςιϊν που εξυπθρετοφνται 

από τα ΞΕΥ του Διμου Χερςονιςου, δεν φαίνεται θλεκτρονικά και δεν καταγράφεται.  

Ενδεικτικά αναφζρουμε: θ ζκδοςθ, επανζκδοςθ και διαγραφι διπλοεγγεγραμμζνων ΑΠΞΑ 

και θ πλθροφόρθςθ για γενικότερα κζματα  Δθμόςιασ Διοίκθςθσ.  

 

Υίνακασ 43 Ξφκλοσ εξυπθρετοφμενων διαδικαςιϊν και διοικθτικϊν ενεργειϊν από τα ΞΕΥ του Διμου  

ΚΕΡ Δθμοτικισ 

Ενότθτασ 

Μζςοσ Προσ Θλεκτρονικϊν 

Ρρωτοκόλλων / Μινα 

Γνιςια Ψωτοαντίγραφα Γνιςια 

Υπογραφισ 

Επιςκοπισ 100 300 300 

Γουβϊν 500 500 500 

Χερςονιςου 1000 1000 1000 
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Παλίων 500 1000 1000 

Επεξεργαςία: Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου (2011) 

 

Β. Γραφείο Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ 

 

 Υροςδιορίηει τα ςθμεία και μεριμνά για τθν τοποκζτθςθ κάδων απορριμμάτων και 

κάδων ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

 Υαρακολουκεί τθν διακεςιμότθτα των τεχνικϊν μζςων που απαιτοφνται για τθ 

διενζργεια των εργαςιϊν κακαριότθτασ ςτθν περιοχι τθσ δθμοτικισ κοινότθτασ και 

ςυνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ για τθν καλφτερθ 

αξιοποίθςθ των τεχνικϊν μζςων που διακζτει ο Διμοσ. 

 Χυνεργάηεται με τθ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ λαμβάνοντασ 

κατευκφνςεισ, πρότυπα και οδθγίεσ. 

 Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ 

τθσ Διεφκυνςθσ Ξακαριότθτασ  και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία για τθν αποκομιδι των  

αςτικϊν απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν  και τθν μεταφορά τουσ  

ςτουσ ΧΩΨΑ ι τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ.  

 Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο τθσ αποκομιδισ των 

αςτικϊν απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων υλικϊν  και τθν μεταφορά τουσ 

ςτουσ ΧΩΨΑ ι τα εργοςτάςια επεξεργαςίασ τουσ. 

 Περιμνά για τον ςωςτό χειριςμό και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των 

οχθμάτων και τεχνικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφν τα ςυνεργεία κακαριότθτασ του   

Ψμιματοσ. 

 Περιμνά για το πλφςιμο και τθν διατιρθςθ ςε καλι κατάςταςθ των κάδων και των 

απορριμματοδοχείων ςυγκζντρωςθσ των απορριμμάτων και των ανακυκλοφμενων 

υλικϊν.  

 Διαμορφϊνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα, ςφμφωνα με τισ κατευκφνςεισ 

τθσ Διεφκυνςθσ Ξακαριότθτασ  και Ανακφκλωςθσ και ςυγκροτεί τα ςυνεργεία για 

τον κακαριςμό των οδϊν και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων τθσ δθμοτικισ 

κοινότθτασ και τθ ςυγκζντρωςθ  των απορριμμάτων ςε χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 

 Διενεργεί με τα κατάλλθλα ςυνεργεία και τεχνικά μζςα το ζργο του  κακαριςμοφ 

των οδϊν και των λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων και τθσ ςυγκζντρωςθσ  των 

απορριμμάτων ςε χϊρουσ μεταφόρτωςθσ. 
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 Χυγκροτεί ειδικά ςυνεργεία και διενεργεί  παρεμφερείσ εργαςίεσ όπωσ θ 

περιςυλλογι ογκωδϊν αντικειμζνων, ο κακαριςμόσ από παράνομεσ αφίςεσ και 

διαφθμίςεισ, ο κακαριςμόσ εγκαταλελειμμζνων οικιϊν κλπ.  

 Ξαταγράφει και  ςυγκεντρϊνει κακθμερινά ςτοιχεία για τθν εκτζλεςθ των 

προγραμμάτων κακαριότθτασ του Ψμιματοσ και ενθμερϊνει ςχετικά τθν  

Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ. 

 Ενθμερϊνει τθ Διεφκυνςθ Ξακαριότθτασ και Ανακφκλωςθσ για κάκε ηιτθμα που 

αφορά τθ διαχείριςθ των οχθμάτων και κινθτϊν μθχανθμάτων τθσ κακαριότθτασ, 

παρζχοντασ τα ηθτοφμενα ςτοιχεία ( χιλιόμετρα, κατανάλωςθ καυςίμων, ανάγκθ 

επιςκευισ   

 

Γ. Γραφείο Χυντιρθςθσ Ωποδομϊν 

 

 Περιμνά για τθν φφλαξθ, τθν αςφάλεια και τθν κακαριότθτα των κάκε είδουσ 

εγκαταςτάςεων  τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. 

 Χυγκεντρϊνει πλθροφορίεσ για τθν καλι λειτουργία των υποδομϊν του Διμου (π.χ. 

θλεκτροφωτιςμόσ) και ενθμερϊνει ςχετικά τισ αρμόδιεσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 

Διμου. 

 Περιμνά για τθν ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ βλαβϊν των κτιριακϊν και των  

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. 

 

Δ. Γραφείο  Διοικθτικϊν Κεμάτων  και Εξυπθρζτθςθσ του Υολίτθ 

 

 Υαρζχει γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ προσ τον Αντιδιμαρχο που 

εποπτεφει τισ υπθρεςίεσ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ και προσ τα τμιματά τθσ (τιρθςθ 

πρωτοκόλλου, διεκπεραίωςθ και αρχειοκζτθςθ αλλθλογραφίασ, κζματα 

προςωπικοφ κλπ). 

 Υαρζχει γραμματειακι και διοικθτικι υποςτιριξθ προσ τα πολιτικά όργανα τθσ 

δθμοτικισ ενότθτασ. 

 Ειςθγείται   βελτιϊςεισ  και  παρακολουκεί τθν  εφαρμογι όλων των διαδικαςιϊν 

που ςχετίηονται με τθν απαςχόλθςθ των εργαηομζνων ςτισ υπθρεςίεσ τθσ 

δθμοτικισ ενότθτασ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ (τιρθςθ ωραρίου, 

ζγκριςθ και πραγματοποίθςθ   υπερωριϊν κλπ). 
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 Χυγκεντρϊνει τα ςτοιχεία απαςχόλθςθσ και τισ μεταβολζσ των ςτοιχείων των 

εργαηομζνων ςτισ υπθρεςίεσ τθσ δθμοτικισ ενότθτασ που επθρεάηουν τισ αμοιβζσ 

τουσ και  ενθμερϊνει ζγκαιρα τισ αρμόδιεσ οικονομικζσ υπθρεςίεσ, ϊςτε να 

προωκείται ζγκαιρα θ  πλθρωμι των εργαηομζνων και θ απόδοςθ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

 Περιμνά για τισ μετακινιςεισ και μεταφορζσ του προςωπικοφ των υπθρεςιϊν τθσ 

δθμοτικισ ενότθτασ. 

 Περιμνά για τθ λειτουργία του τθλεφωνικοφ κζντρου τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. 

 Ενθμερϊνει και πλθροφορεί τουσ πολίτεσ για τισ ενζργειεσ που απαιτοφνται για τθ 

διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν υποκζςεων ςχετικϊν με τισ κεντρικζσ δθμοτικζσ 

υπθρεςίεσ. 

 Υαραλαμβάνει αιτιςεισ πολιτϊν για τθν διεκπεραίωςθ υποκζςεϊν τουσ από τισ 

κεντρικζσ υπθρεςίεσ, ελζγχει τθν πλθρότθτά τουσ και διαβιβάηει πλιρεισ τουσ 

φακζλουσ των υποκζςεων των πολιτϊν ςτθν αρμόδια για τθν διεκπεραίωςι τουσ 

δθμοτικι υπθρεςία με  οποιονδιποτε πρόςφορο τρόπο. 

 Υαραλαμβάνει από τισ αρμόδιεσ κεντρικζσ υπθρεςίεσ τα τελικά ζγγραφα που ζχουν 

ηθτθκεί  από τουσ πολίτεσ και μεριμνά για τθν παράδοςι τουσ  ςτουσ πολίτεσ. 

 Ψθρεί, ςε τοπικό επίπεδο, τισ υποχρεϊςεισ για το Διμο που προκφπτουν από τθν 

ιςχφουςα νομοκεςία περί ικαγζνειασ, αλλοδαπϊν και μετανάςτευςθσ. 

 Ωποδζχεται και διαχειρίηεται τα παράπονα και τισ προτάςεισ των πολιτϊν για 

βελτιϊςεισ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν του Διμου. 

 

Ε. Γραφείο  Σικονομικϊν Κεμάτων 

 

 Διενεργεί   ειςπράξεισ  οφειλϊν προσ τον Διμο και ενθμερϊνει το λογιςτικό 

ςφςτθμα του Διμου με τισ ςχετικζσ ταμειακζσ εγγραφζσ, ςφμφωνα με ειδικότερεσ 

οδθγίεσ τθσ Διεφκυνςθσ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν. 

 Ψθρεί τισ διαδικαςίεσ ςυναλλαγϊν με τισ Ψράπεηεσ για τθν τοποκζτθςθ των 

χρθματικϊν διακεςίμων και τθν διενζργεια ειςπράξεων και πλθρωμϊν μζςω 

επιταγϊν. Ψθρεί το αναγκαίο φυςικό ταμείο ςτα γραφεία τθσ δθμοτικισ ενότθτασ. 

 

ΧΨ. Γραφείο Ψουριςτικισ Υροβολισ και Ανάπτυξθσ 
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 Ψθρεί μθτρϊα και ςτοιχεία που αφοροφν τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του 

τουριςμοφ ςτθν περιοχι του Διμου (τουριςτικά αξιοκζατα, τουριςτικζσ 

επιχειριςεισ, τουριςτικζσ υποδομζσ, ςτοιχεία απαςχόλθςθσ, οικονομικά ςτοιχεία 

κλπ). 

 Χχεδιάηει και ειςθγείται προγράμματα δράςεων παρζμβαςθσ του Διμου για τθν 

ανάπτυξθ του τουριςμοφ ςτθν περιοχι και τθν αναβάκμιςθ των παρεχομζνων 

τουριςτικϊν υπθρεςιϊν, ςε ςυνεργαςία με τουσ τουριςτικοφσ επαγγελματικοφσ 

φορείσ  τθσ περιοχισ. Περιμνά για τθν εφαρμογι των προγραμμάτων αυτϊν. 

 Περιμνά για το ςχεδιαςμό και τθν πραγματοποίθςθ προγραμμάτων τουριςτικισ 

προβολισ τθσ περιοχισ του Διμου (π.χ. παραγωγι τουριςτικοφ υλικοφ και εκδόςεισ 

πρακτικϊν οδθγϊν για τουσ ταξιδιϊτεσ, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ τουριςμοφ, 

δθμιουργία δικτφων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με άλλεσ περιοχζσ εντόσ και 

εκτόσ τθσ χϊρασ κλπ). 

 Περιμνά για τθν εφαρμογι μθχανιςμϊν ενθμζρωςθσ / πλθροφόρθςθσ των 

επιςκεπτϊν   τθσ περιοχισ.  
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1.2.2  Νομικά πρόςωπα του Διμου  

 

1.2.2.1 Ιδρφματα και ΝΠΔΔ των διμων (Πρόγραμμα «Καλλικράτθσ» ν. 3852/2010, άρκρα 

102 και 103)  

 

Χτθν εγκφκλιο 11/2011 του ΩΥΕΧΑΘΔ (11/01/2011) δόκθκαν οι ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν 

διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ των ΡΥΔΔ και επιχειριςεων  των νζων «Ξαλλικρατικϊν» Διμων. 

Χφμφωνα με τισ ρυκμίςεισ του ν. 3852/2010, τα δθμοτικά και κοινοτικά ιδρφματα των 

καποδιςτριακϊν διμων και κοινοτιτων περιζρχονται ωσ ζχουν ςτο νζο «καλλικρατικό» 

διμο, ενϊ για τα δθμοτικά και κοινοτικά νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου προβλζπεται 

διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ.  

 

Χε κάκε περίπτωςθ, οι νζοι διμοι από τθν ζναρξθ τθσ λειτουργίασ τουσ γίνονται κακολικοί 

διάδοχοι των δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των ςυνενοφμενων καποδιςτριακϊν 

διμων ι κοινοτιτων, ωσ προσ τα ιδρφματα και τα δθμοτικά και κοινοτικά νομικά 

πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. 

 

Ειδικά, το μόνιμο και με ςχζςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου προςωπικό των δθμοτικϊν και 

κοινοτικϊν ιδρυμάτων και νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, κακίςταται 

αυτοδικαίωσ προςωπικό των ιδρυμάτων και νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου των 

νζων διμων με τθν ίδια ςχζςθ εργαςίασ. Σι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου και εργαςίασ 

οριςμζνου χρόνου ςυνεχίηονται μζχρι τθ λιξθ τουσ ( άρκρο 102 παρ. 3 και άρκρο 103 παρ. 

10 και 11). 

 

Υεραιτζρω, αναφορικά με τα νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου, προβλζπεται ότι κάκε 

διμοσ μπορεί να ςυνιςτά ι να ζχει, μεταξφ άλλων, ζωσ δφο (2) νομικά πρόςωπα 

δθμοςίου δικαίου, ζνα για τουσ τομείσ αρμοδιοτιτων κοινωνικισ προςταςίασ, 

αλλθλεγγφθσ και παιδείασ και ζνα για τουσ τομείσ πολιτιςμοφ, ακλθτιςμοφ και 

περιβάλλοντοσ. Εάν ο διμοσ διακζτει κοινωφελι επιχείρθςθ για ζναν από τουσ ανωτζρω 

τομείσ, τότε μπορεί να ζχει  ζωσ ζνα νομικό πρόςωπο για τον άλλο τομζα (άρκρο 103 παρ. 

1). Χτθν περίπτωςθ, ωςτόςο, που οι ςυνκικεσ το επιβάλλουν, μπορεί, για παράδειγμα, θ 

κοινωφελισ επιχείρθςθ να αςκεί δραςτθριότθτεσ παιδείασ και ακλθτιςμοφ, και το νομικό 

πρόςωπο να αςκεί δραςτθριότθτεσ κοινωνικισ προςταςίασ, αλλθλεγγφθσ και πολιτιςμοφ.  
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Χτθν περίπτωςθ που ςε κάποιον «καλλικρατικό» διμο περιζρχονται περιςςότερα των 

προβλεπόμενων νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, ο διμοσ οφείλει να προβεί ςε 

ςυγχωνεφςεισ.  

 

Θ ςυγχϊνευςθ γίνεται με απόφαςθ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία 

λαμβάνεται μζςα ςε δφο (2) μινεσ από τθν εγκατάςταςθ των νζων δθμοτικϊν αρχϊν. 

Χτθν απόφαςθ ορίηονται το όνομα, ο ςκοπόσ, θ διοίκθςθ, θ περιουςία και οι πόροι του 

νζου ΡΥΔΔ. Πετά τον ζλεγχο νομιμότθτασ από τθν Αυτοτελι Ωπθρεςία Εποπτείασ του 

οικείου ΣΨΑ, θ πράξθ ςυγχϊνευςθσ δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Ξυβερνιςεωσ από 

τον οικείο διμο. Χτθν ίδια ςυνεδρίαςθ, το δθμοτικό ςυμβοφλιο, με νζα απόφαςι του, 

ορίηει το διοικθτικό ςυμβοφλιο του νομικοφ προςϊπου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

άρκρου 240 ΞΔΞ (ν.3463/2006), όπωσ ιςχφει (άρκρο 103 παρ. 4). 

 

Από τθ δθμοςίευςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, το νζο νομικό πρόςωπο κακίςταται 

αυτοδίκαια κακολικόσ διάδοχοσ ςε όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των 

ςυγχωνευόμενων νομικϊν προςϊπων, ςυμπεριλαμβανομζνων αυτϊν που προκφπτουν  

από ςυμβάςεισ ζργου ι εργαςίασ οριςμζνου χρόνου μζχρι τθ λιξθ τουσ (άρκρο 103 παρ. 

5.). 

 

Χθμειωτζον, ότι ςτο πρόγραμμα «Ξαλλικράτθσ» περιγράφονται οι προχποκζςεισ υπό τισ 

οποίεσ ζνα δθμοτικό νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου κα μποροφςε να διατθρθκεί ωσ 

αυτοτελζσ. Ψζτοιεσ προχποκζςεισ είναι θ ευρφτερα αναγνωρίςιμθ δραςτθριότθτα, το 

εξειδικευμζνο αντικείμενο, θ μακροχρόνια απόδοςθ ζργου και θ γενικότερθ καταξιωμζνθ 

προςφορά. Χε περίπτωςθ που το οικείο δθμοτικό ςυμβοφλιο κρίνει ότι ςυντρζχουν οι 

ανωτζρω προχποκζςεισ, λαμβάνει απόφαςθ με πλειοψθφία των δφο τρίτων (2/3) του 

ςυνόλου των μελϊν του και υποβάλλει ςχετικό αίτθμα ςτον Ωπουργό Εςωτερικϊν 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ. Ακολουκεί θ ζκδοςθ τθσ Ωπουργικισ 

Απόφαςθσ με τθν οποία το νομικό πρόςωπο κακίςταται αυτοτελζσ και δεν υπόκειται ςε 

ενδεχόμενθ διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ με άλλα νομικά πρόςωπα (άρκρο 103 παρ. 3). 

 

Επιπλζον, επιςθμαίνεται ότι κατά τθ ςφνταξθ του ΣΕΩ του οικείου ΣΨΑ, οι νζεσ δθμοτικζσ 

αρχζσ κα πρζπει να ζχουν οριοκετιςει το ρόλο των εποπτευόμενων νομικϊν τουσ 

προςϊπων, διότι όλεσ οι αρμοδιότθτεσ των ΡΥΔΔ μποροφν να αςκθκοφν από εςωτερικζσ 
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υπθρεςίεσ του διμου, με τθν επιφφλαξθ, ωςτόςο, τθσ φπαρξθσ ρθτισ απαγόρευςθσ 

ςυμμετοχισ του διμου ςε ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ προγράμματα. 

 

 Χτο ίδιο πλαίςιο, τα ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν ΕΕ προγράμματα που υλοποιοφνται 

από τα ςυγχωνευόμενα νομικά πρόςωπα, ςυνεχίηουν να υλοποιοφνται από το νζο νομικό 

πρόςωπο που προκφπτει από τθ ςυγχϊνευςθ, το οποίο κεωρείται κακολικόσ διάδοχοσ ωσ 

προσ τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα που απορρζουν από τα προγράμματα αυτά (ςτισ 

υποχρεϊςεισ ςυμπεριλαμβάνονται και όςεσ απορρζουν από ςυμβάςεισ ζργου μζχρι τθ 

λιξθ τουσ). Σι ςυμβάςεισ του προςωπικοφ οριςμζνου χρόνου, το οποίο απαςχολείται ςτο 

πλαίςιο των προγραμμάτων, ανανεϊνονται από το νομικό πρόςωπο που προκφπτει ωσ 

διάδοχο ςχιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν. 2190/1994, άρκρο 21 παρ. 3, όπωσ 

ιςχφει (άρκρο 112).   

 

Υεραιτζρω, για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των κατοίκων, μπορεί να λειτουργοφν 

αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ ςτθν περιφζρεια του νζου διμου ωσ παραρτιματα των 

ανωτζρω νομικϊν προςϊπων (άρκρο 103 παρ. 6).  Εφόςον οι παρεχόμενεσ λειτουργίεσ 

ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ είναι κοινωνικοφ χαρακτιρα, προβλζπεται θ ςυγκρότθςθ άμιςκων 

επιτροπϊν με απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του νομικοφ προςϊπου. Χε αυτζσ 

ςυμμετζχουν τουλάχιςτον δφο (2) εκπρόςωποι των χρθςτϊν των παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν και ο προϊςτάμενοσ, και αν δεν υπάρχει, ο οριηόμενοσ από τον πρόεδρο του ΔΧ 

του νομικοφ προςϊπου υπάλλθλοσ τθσ αποκεντρωμζνθσ υπθρεςίασ, ωσ πρόεδροσ. Σι 

επιτροπζσ αυτζσ ειςθγοφνται ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του νομικοφ προςϊπου 

προτάςεισ για τθν επίλυςθ τυχόν προβλθμάτων και τθν καλφτερθ λειτουργία τθσ 

αποκεντρωμζνθσ υπθρεςίασ.  

 

Επίςθσ, προβλζπεται θ ζκδοςθ πρότυπων κανονιςμϊν λειτουργίασ των νομικϊν 

προςϊπων και των αποκεντρωμζνων υπθρεςιϊν τουσ, ανά κατθγορία παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν. Σι κανονιςμοί εκδίδονται με απόφαςθ του Ωπουργοφ Εςωτερικϊν, 

Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, μετά από γνϊμθ τθσ Ξεντρικισ Ζνωςθσ 

Διμων Ελλάδασ. 

 

Πζςα ςε τρεισ μινεσ από τθν απόφαςθ ςυγχϊνευςθσ, το διοικθτικό ςυμβοφλιο του νζου 

νομικοφ προςϊπου, κεςπίηει τον οργανιςμό εςωτερικισ υπθρεςίασ, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 10 του ν. 3584/2007, όπωσ ιςχφει. Υεραιτζρω, ςτο πρόγραμμα 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 268 από 457 

«Ξαλλικράτθσ» ρυκμίηονται τα κζματα κατάταξθσ του μόνιμου προςωπικοφ και του 

προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου που μεταφζρεται ςτο νζο νομικό 

πρόςωπο, όπωσ και κζματα απόςπαςθσ του ανωτζρω προςωπικοφ (άρκρο 103 παρ. 10 

και 11, αντίςτοιχα). 

 

Χτθν εγκφκλιο 11/2011 του ΩΥΕΧΑΘΔ (11/01/2011) δόκθκαν οι ςχετικζσ οδθγίεσ για τθν 

διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ των ΡΥΔΔ και επιχειριςεων  των νζων «Ξαλλικρατικϊν» Διμων. 

Σ Διμοσ Χερςονιςου μετά τθν διαδικαςία ςυγχωνεφςεων και καταργιςεων παρουςιάηει 

τθν παρακάτω εικόνα ςε ςχζςθ με τα ΡΥΔΔ και τισ επιχειριςεισ του. 

 

ΝΡΔΔ 

«Ρομικό Υρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου Ξοινωνικισ Υροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ Διμου 

Χερςονιςου» (ΡΥΔΔ) 

Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο Χερςονιςου (Δ.Ο.Ψ.Χ) 

Ξοινωφελζσ Πθ Ξερδοςκοπικό Μδρυμα «Ζλλθ Αλεξίου» (ΡΥΔΔ) 

Σχολικζσ Επιτροπζσ 

Χχολικι Επιτροπι Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χερςονιςου (ΡΥΔΔ) 

Χχολικι Επιτροπι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χερςονιςου (ΡΥΔΔ) 

Κοινωφελείσ επιχειριςεισ- ΔΕΥΑ 

Ξοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Χερςονιςου Ξ.Ε.Δ.Χ  

Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χερςονιςου (ΔΕΩΑΧ) 

Επιχειριςεισ ΟΤΑ 

Αναπτυξιακι Γουβϊν Αναπτυξιακι Εταιρεία ΣΨΑ 

Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ ΟΤΑ 

Διαχείριςθ Ακτϊν Παλίων Πονομετοχικι Δθμοτικι Ανϊνυμθ Εταιρεία Σ.Ψ.Α  «Δ.Α.ΠΑΟ. 

Α.Ε» 

 

1.2.2.2 Φορζασ Διαχείριςθσ τερεών Αποβλιτων ΦοΔΑ Βόρειασ Πεδιάδασ Α.Ε. ΟΣΑ 

 

Σ ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ ιδρφκθκε ςτισ 28/05/2009 με τθν μετατροπι τθσ 

Διαδθμοτικισ Επιχείρθςθσ ΧΩΨΑ Χερςονιςου Παλίων, όπωσ προβλζπονται από τισ 

διατάξεισ περί ΦοΔΧΑ (άρκρο 30 Ρ.3536/2007 , άρκρο 15 Ρ. 3688/2006 και τθ ςχετικι ΞΩΑ 

2527/07.01.2009). Θ νομικι μορφι είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία ΣΨΑ, οι ιδρυτζσ  του  ΦοΔΧΑ 

είναι οι Διμοι Χερςονιςου και Παλίων. Χτθ ςυνζχεια και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
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αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου ςτισ 13/05/2010, ςτον ΦοΔΧΑ μετζχουν οι Διμοι 

Γουβϊν και Ξαςτελίου , όπωσ προβλζπει ο ΥΕΧΔΑ Ξριτθσ . Υζραν των παραπάνω Διμων , 

με το ςχζδιο Ξαλλικράτθσ ςτο νζο Διμο ειςχωρεί και ο  πρϊθν Διμοσ Επιςκοπισ.   

 

Βρίςκεται ςτθ κζςθ Υυργιά του Δθμοτικοφ Διαμερίςματοσ Υοταμιϊν του Διμου 

Χερςονιςου. Θ ςυνολικι ζκταςθ του οικοπζδου είναι 193.854 τ.μ ιταν ιδιοκτθςίασ τθσ 

Ξοινότθτασ Υοταμιϊν και αγοράςτθκε από το Χυμβοφλιο Υεριοχισ τθσ 9θσ Ε. Υ. του Ρ. 

Θρακλείου με το ςυμβόλαιο 803.8-4-1998. Θ περιοχι Υυργιά βρίςκεται ςτα όρια των 

κτθματικϊν περιφερειϊν των Δ. διαμεριςμάτων Ποχοφ, Υοταμιϊν, Οιμ. Χερςονιςου, νότια 

του υψϊματοσ Υυργιά (550μ) και βορειοδυτικά του υψϊματοσ Υροφιτθσ Θλίασ (536μ) Σ 

χϊροσ είναι απομονωμζνοσ από τθ γφρω περιοχι, και οι αποςτάςεισ ςε ευκεία γραμμι από 

τισ γφρω κατοικθμζνεσ περιοχζσ είναι: 4,2 Km από Ο. Χερςονιςου, 3,5 Km  από Χερςόνθςο, 

4,0 Km από Ξαλό Χωριό, 2,2 Km  από Υοταμιζσ, 4,0 Km από Ποχό, 3,2 Km  από Υιςκοπιανό, 

3,2 Km  από Ξουτουλουφάρι. Θ πρόςβαςθ ςτο χϊρο γίνεται ςιμερα από τθν 

νοτιοανατολικι πλευρά του οικιςμοφ Χερςονιςου με διαπλάτυνςθ και βελτίωςθ του 

παλαιότερα υφιςτάμενου αγροτικοφ δρόμου. Από το ςθμείο διαςταφρωςθσ με τθν 

επαρχιακι οδό θ προςπζλαςθ προσ το  ΧΩΨΑ γίνετε με αςφαλτοςτρωμζνθ οδό πλάτοσ 

περίπου 6 μζτρων και μικουσ 4 χιλ/τρων. 

 

Οόγω του τρόπου λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ, ο οποίοσ βαςίηεται ςτθν αποκλειςτικι ςχζςθ 

με τουσ διμουσ πελάτεσ τθσ ςε ότι αφορά ςτθ διαχείριςθ των απορριμμάτων, ο ΦοΔΧΑ 

Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ, διαχειρίηεται το ςφνολο των απορριμμάτων τθσ περιοχισ 

δραςτθριοποίθςισ τθσ.  Αρχικά θ δραςτθριότθτα του φορζα περιοριηόταν ςτθν παραλαβι 

και διαχείριςθ (υγειονομικι ταφι) των απορριμμάτων τθσ περιοχισ ευκφνθσ του.  

 

Ψο 2007 οδθγικθκαν ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ 28.773 

τόνοι απορριμμάτων, το 2008 οδθγικθκαν  32.000  τόνοι, τζλοσ το 2009 33.000 τόνοι. Σ 

ςυνολικόσ εξυπθρετοφμενοσ πλθκυςμόσ ςτθν περίοδο αιχμισ ανζρχεται ςε 150.000 

κατοίκουσ . Σ ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ εξυπθρετεί πάνω από το 65 % του τουριςμοφ τθσ 

Ξριτθσ . Αυτό ςθμαίνει πωσ τα περικϊρια αςτοχίασ είναι εξαιρετικά περιοριςμζνα . Χτθ 

περιοχι ευκφνθσ του φορζα βρίςκεται και θ μεγαλφτερθ επζνδυςθ που ςχεδιάηεται και κα 

υλοποιθκεί ςτθν Ξριτθ  «το αεροδρόμιο Καςτελίου» , ο Διμοσ Ξαςτελίου είναι ςιμερα 

μζτοχοσ ςτθν Α.Ε. παρόλο που ςτον ςχεδιαςμό του νζου Ξαλλικρατικοφ Διμου ςυνενϊνεται 

με τον Διμο Αρκαλοχωρίου. Ιδθ ςιμερα ο ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ λειτουργεί των 
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μοναδικό αδειοδοτθμζνο χϊρο υγειονομικισ ταφισ ςτθν Ξριτθ και  ζχει ςχεδιάςει και 

υλοποιεί ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ απορριμμάτων το οποίο περιλαμβάνει 

δράςεισ με ζμφαςθ ςτθν βιϊςιμθ διαχείριςθ των υποδομϊν και τθν ςυμπλιρωςι τουσ με 

τα απαιτοφμενα ζργα και προμικειεσ που ολοκλθρϊνουν τισ υποδομζσ αςφαλοφσ 

διάκεςθσ , ενιςχφουν τθν πρόλθψθ και τθν ανακφκλωςθ και εκτρζπουν το οργανικό κλάςμα 

από τθν υγειονομικι ταφι. 

 

Ζχει αντιμετωπίςει με επιτυχία και αποφαςιςτικότθτα όλα τα προβλιματα που άπτονται 

των ςτερεϊν αποβλιτων τθσ περιοχισ ευκφνθσ του και εφαρμόηει απαρζγκλιτα τον ΥΕΧΔΑ 

Ξριτθσ. Ζχει προχωριςει ςτθν εφαρμογι και υλοποίθςθ λφςεων πζραν των 

προβλεπόμενων. 

 Ζτςι ιδθ βρίςκεται ςτθν τελικι φάςθ θ εκπόνθςθ μελζτθσ για τθν εγκατάςταςθ  

μονάδασ  διαχείριςθσ υλικϊν από εκςκαφζσ και κατεδαφίςεισ . 

 Πελζτθ για τθν ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ 

(κομποςτοποίθςθσ) τθσ βιομάηασ, που προζρχεται από τα κλαδζματα των 

γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων. 

 Ιδθ λειτουργεί πιλοτικά ςε μικρι κλίμακα (20 νοικοκυριά ) ςτο Διμο Χερςονιςου 

και εντόσ ενόσ μθνόσ επεκτείνεται και ςτουσ υπόλοιπουσ Διμουσ , θ οικιακι 

κομποςτοποίθςθ , με τθν διανομι κάδων κομποςτοποίθςθσ    370 λίτρων    ςτα  

νοικοκυριά  και ςυνεχι ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ των δθμοτϊν. 

 Θ διαχείριςθ τθσ λυματολάςπθσ με τθν εγκατάςταςθ τθσ πρϊτθσ ςτθν Ελλάδα 

μονάδα θλιακισ ξιρανςθσ . Θ μονάδα επεξεργάηεται 2000 τόνουσ / ζτοσ και 

καλφπτει τισ ανάγκεσ των ΔΕΩΑ Χερςονιςου  . 

 Θ ανακφκλωςθ ςτθν περιοχι ευκφνθσ μασ , ςυνεχϊσ αναςκοπείται και βελτιϊνεται 

ϊςτε να διατθρείται ςε υψθλό βακμό αποτελεςματικότθτασ και να εκτρζπονται 

από τθν υγειονομικι ταφι ςθμαντικι ποςότθτα ανακυκλϊςιμων  υλικϊν . 

 Ζχει ςχεδιαςτεί και μελετθκεί  ςφςτθμα διαχείριςθσ ογκωδϊν απορριμμάτων , για 

τθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που δθμιουργοφν τα ςτρϊματα, πλαςτικά 

ζπιπλα ,  ελαςτικά , κλαδζματα και κάκε είδουσ ογκωδϊν απορριμμάτων . 

 Ζχει μελετιςει και ιδθ ζχει καταςκευάςει τον πρϊτο ςτακμό ανακφκλωςθσ ςτο 

Διμο Παλίων . Υροβλζπεται θ καταςκευι παρόμοιων ςτακμϊν ςε όλουσ τουσ 

Διμουσ ευκφνθσ του ΦοΔΧΑ. Σι ςτακμοί χωροκετοφνται μζςα ςτον οικιςτικό ιςτό 

και μποροφν να δεχκοφν υλικά για τθν ανακφκλωςι τουσ από όλουσ τουσ δθμότεσ 
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και μζχρι τθσ ποςότθτασ του ενόσ (1) τόνου. Σ ςτακμόσ αυτόσ μπορεί να δεχκεί όλα 

τα υλικά εκτόσ από τα ΑΧΑ. 

 Ζχει αναλάβει τθν διαχείριςθ των αποβλιτων θλεκτρικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν 

για λογαριαςμό των Διμων μετόχων και πραγματοποιεί τθν ςυλλογι και αποςτολι 

των αποβλιτων ςτο αρμόδιο εγκεκριμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ. 

 Σ ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ ςιμερα ζχει αναλάβει το ζργο τθσ 

αποκομιδισ των ανακυκλϊςιμων απορριμμάτων για το Διμο Χερςονιςου  . 

 Ψζλοσ ο Φορζασ ζχει αναλάβει το ζργο τθσ αποκομιδισ των ςφμμικτων 

απορριμμάτων ςτο Δθμοτικι ενότθτα  Παλίων Δθμοτικι ενότθτα  Γουβϊν 

Δθμοτικι ενότθτα  Επιςκοπισ. Ξαι τα δφο ζργα είναι εντάςεωσ εργαςίασ , ιδιαίτερα 

ευαίςκθτα και απαιτθτικά ζργα , επειδι εξυπθρετοφνται περιοχζσ τουριςτικζσ με 

υψθλζσ απαιτιςεισ. 

 Ψισ αμζςωσ επόμενεσ μζρεσ ο φορζασ κα υποβάλει πρόταςθ ςτα πλαίςια του 

ΕΥΕΕΦΑ για τθν καταςκευι μονάδασ μθχανικισ διαλογισ και κομποςτοποίθςθσ 

προδιαλεγμζνου οργανικοφ για τισ ανάγκεσ του Διμου Χερςονιςου ςυνολικισ 

δυναμικότθτασ 90.000 τόνων ανά ζτοσ και ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 27 εκ. €. 

 

Εξοπλιςμόσ λειτουργίασ ΧΩΨΑ   

 

Για τθν ςωςτι λειτουργία του ΧΩΨΑ ζχει πραγματοποιθκεί  προμικεια του κατάλλθλου 

κινθτοφ εξοπλιςμοφ λειτουργίασ. Σ εξοπλιςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει ζναν ερπυςτιοφόρο 

φορτωτι και ζνα ςυμπιεςτι απορριμμάτων. Υζραν από τα χρθματοδοτθμζνα μθχανιματα 

ο Φορζασ με ίδια κεφάλαια προμθκεφτθκε τα παρακάτω : 

1. Δφο φορτθγά αυτοκίνθτα 30 τόνων για τθν μεταφορά υλικοφ επικάλυψθσ. 

2. Ζνα εκςκαφζα ερπυςτριοφόρο 26 τόνων 

3. Ζνα ελαφρφ όχθμα για τθν μεταφορά ογκωδϊν απορριμμάτων  

4. Ζνα ελαφρφ όχθμα για τθν αποκομιδι ςφμμικτων απορριμμάτων  

5. Ζνα τετρακίνθτο όχθμα 1 τόνου για διάφορεσ ανάγκεσ  μεταφοράσ προςωπικοφ και 

υλικϊν .  

6. Υρομικεια μικροφ φορτωτι για τθν τροφοδοςία τθσ μονάδασ λυματολάςπθσ. 

 

Χτα πλαίςια του ΕΧΥΑ 2007-2013 και μζςω του ΥΕΥ Ξριτθσ υλοποιείται ζργο με τίτλο 

«Πθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ απορριμμάτων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 

2.450.500 € που περιλαμβάνει τα παρακάτω υποζργα :  
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1. Υρομικεια Χπαςτιρα αδρανϊν 

2. Υρομικεια Ψεμαχιςτι ογκωδϊν απορριμμάτων 

3. Υρομικεια Ψεμαχιςτι φυτικϊν υπολειμμάτων 

4. Υρομικεια Οαςτιχοφόρου  φορτωτι  

5. Υρομικεια πλυντθρίου κάδων  

6. Υρομικεια 3 ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ απορριμμάτων . 

 

Υοςότθτεσ Απορριμμάτων  

 

Σι ποςότθτεσ ςτων απορριμμάτων που διαχειρίηεται ο ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ 

ανά ζτοσ αποτυπϊνονται ςτον παρακάτω πίνακα. 

 

Υίνακασ 44 ποςότθτεσ απορριμάτων  

Ζτοσ Ροςότθτα 

2004 19.223 

2005 20.613 

2006 21.347 

2007 28.773 

2008 31.737 

2009 30.737 

2010 17.428* 

*Υοςότθτεσ ζωσ Λοφλιοσ 2010 

 

Αποκομιδι Απορριμμάτων  

 

Σ ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ μζςα από τουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ εμπλζκεται ςε 

όλο το φάςμα διαχείριςθσ των ςτερεϊν αποβλιτων ςτθν περιοχι ευκφνθσ του, που μζχρι 

ςιμερα είναι θ 9θ Διαχειριςτικι ενότθτα όπωσ προβλζπει ο ΥΕΧΔΑ Ξριτθσ. Χε αυτι τθν 

ενότθτα περιλαμβάνονται οι πρϊθν  Διμοι :Χερςονιςου, Παλίων, Γουβϊν, Ξαςτελίου , οι 

οποίοι είναι και μζτοχοι ςτον ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ. Πε τθν νζα διοικθτικι 

μεταρρφκμιςθ και τθν δθμιουργία των Ξαλλικρατικϊν Διμων, υπάρχει περίπτωςθ να 

μετατραπεί θ περιοχι ευκφνθσ και είτε να περιλθφκοφν νζεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ είτε να 

ενταχκοφν υφιςτάμενεσ ςε άλλεσ διαχειριςτικζσ ενότθτεσ . Ψθν οποιαδιποτε τροποποίθςθ 
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κα τθν προβλζπει ο νζοσ ΥΕΧΔΑ Ξριτθσ και ασ ςθμειωκεί πωσ βριςκόμαςτε ςτθν φάςθ τθσ 

τροποποίθςθσ του υφιςτάμενου . 

 

Ζχουν εκφράςει τθν βοφλθςι τουσ διάφοροι διμοι να εξυπθρετθκοφν από τον ΦοΔΧΑ 

Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ , με αιτιςεισ που κατά καιροφσ ζχουν υποβάλλει . Αυτοί είναι οι 

νζοι Ξαλλικρατικοί Διμοι : Σροπεδίου, Αγίου Ρικολάου & θ κοινότθτα Βραχαςίου. Σ 

ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ ζχει αναλάβει πζραν από τθν διαχείριςθ των 

απορριμμάτων ςτο ΧΩΨΑ Χερςονιςου ςτθ κζςθ Υυργιά , και τθν αποκομιδι ςτισ δθμοτικζσ 

ενότθτεσ : Παλίων, Γουβϊν, Επιςκοπισ. Χυγχρόνωσ ζχει αναλάβει τθν ανακφκλωςθ ςε όλο 

το Διμο Χερςονιςου. Για τθν υλοποίθςθ του ζργου τθσ αποκομιδισ ο ΦοΔΧΑ Βόρειασ 

Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ, ζχει αναλάβει τθν διαχείριςθ του απαραίτθτου μθχανολογικοφ 

εξοπλιςμοφ, τον οποίο διακζτει ο  Διμοσ , μζςω προγραμματικισ  ςφμβαςθσ .  

 

Σ εξοπλιςμόσ αυτόσ περιλαμβάνει κυρίωσ τα απορριμματοφόρα τα οποία ζχουν 

παραχωρθκεί για χριςθ ςτον ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ. Ψα απορριμματοφόρα 

αυτά είναι τζςςερα (4) για το Δθμοτικι ενότθτα  Παλίων και τρία (3) για το Δθμοτικι 

ενότθτα  Γουβϊν και (1) για τθ Δθμοτικι ενότθτα  Επιςκοπισ. Ψα απορριμματοφόρα αυτά 

ςε ςυνδυαςμό με ζνα μικρό απορριμματοφόρο που χρθςιμοποιείται για το κζντρο των 

Παλίων όπου οι πρόςβαςθ είναι δφςκολθ για τα μεγάλα οχιματα. Ψα απορριμματοφόρα  

ςυνοδεφονται από δφο (2) ςυνοδοφσ και ζνα (1) οδθγό . Ψα δρομολόγια που 

ακολουκοφνται είναι ςυνικωσ 2 για κάκε απορριμματοφόρο ανά 8ωρο λειτουργίασ. Σ 

περιοριςτικόσ παράγοντασ για τθν πραγματοποίθςθ περιςςότερων δρομολογίων και κατά 

ςυνζπεια μείωςθ του λειτουργικοφ κόςτουσ είναι θ απόςταςθ και θ μορφολογία του 

εδάφουσ κατά τθν πρόςβαςθ ςτθ κζςθ Υυργιά του ΧΩΨΑ. Θ μείωςθ των δρομολογίων που 

εκτελοφν τα απορριμματοφόρα , με παράλλθλθ μείωςθ του κόςτουσ αποκομιδισ είναι 

εφικτι , μόνο με τθν χριςθ των ειδικϊν αυτοκινοφμενων ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ . 

 

 Σι ςτακμοί αυτοί ζχουν χωρθτικότθτα 50-60 m3 . Θ μεταφόρτωςθ τουλάχιςτον τεςςάρων 

κοινϊν απορριμματοφόρων ςτο ςτθν ειδικι κιβωτάμαξα , κα μειϊςει κατά τουλάχιςτον 4 

φορζσ το κόςτοσ αποκομιδισ  κα αυξιςει τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν , 

αυξάνοντασ τθν δυνατότθτα αφξθςθσ των δρομολογίων και τθν αφξθςθ των επιςκζψεων 

ςτουσ κάδουσ . Σ ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ διακζτει ςτακμό ανακφκλωςθσ ςτο 

Διμο Παλίων όπου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν μεταφόρτωςθ παρόλο που θ 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 274 από 457 

προτεινόμενθ μονάδα είναι αυτοκινοφμενθ και θ μεταφόρτωςθ μπορεί να 

πραγματοποιείται ςε οποιοδιποτε ςθμείο , χωρίσ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ . 

 

Θ χριςθ των προτεινόμενων αυτοκινοφμενων ςτακμϊν μεταφόρτωςθσ μπορεί να γίνει για 

τθν εργαςία αποκομιδισ ςτο Δθμοτικι ενότθτα  Παλίων και Δθμοτικι ενότθτα  Γουβϊν. Σι 

ανάγκεσ είναι  μια μονάδα για κάκε διμο και επιπλζον μια για το ζργο τθσ ανακφκλωςθσ  

των υλικϊν που μεταφζρονται ςτο ΞΔΑΩ Θρακλείου δθλαδι 50 χιλ. απόςταςθ κατά μζςο 

όρο. Επίςθσ θ χριςθ του πλυντθρίου κάδων για όλθ τθν περιοχι ευκφνθσ του ΦοΔΧΑ 

Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ , είναι κρίςιμο για τθν ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

και για το ευαίςκθτο προϊόν (το τουριςτικό ) που προςφζρει θ περιοχι . 

 

Ανακφκλωςθ  

 

Θ διαχείριςθ των ΑΧΑ πραγματοποιείται με ιδιαίτερθ επιτυχία και με όλεσ τισ διατάξεισ του 

νόμου. Θ διαχείριςθ του ΧΩΨΑ ςυνδυάηεται με τθν ανάπτυξθ τθσ ανακφκλωςθσ των 

ανακυκλοφμενων υλικϊν ςυςκευαςίασ  . Χε ςυνεργαςία με τθν ΕΕΑΑ ζχει αναπτυχκεί το 

ςφςτθμα ανακφκλωςθσ με τθν τοποκζτθςθ των μπλε κάδων από κοινοφ με τουσ 

ςυμβατικοφσ ϊςτε να διευκολφνουν τουσ δθμότεσ και να ςυμμετζχουν ενεργά . Υαράλλθλα 

ζχουν παραχωρθκεί από τθν ΕΕΑΑ τζςςερα απορριμματοφόρα ανακφκλωςθσ με τθν ειδικι 

ςιμανςθ για τθν αποκομιδι των μπλε κάδων. Χτθ ςυνζχεια όλα τα υλικά μεταφζρονται ςτο 

ΞΔΑΩ Θρακλείου. Θ ανακφκλωςθ αναςκοπείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα από τον 

ΦοΔΧΑ ϊςτε να διατθρείται ςε υψθλά επίπεδα τα ποςοςτά ςυμμετοχισ .  Επί πλζον 

γίνονται  επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ και ςε ςχολεία για τθν ενθμζρωςθ των δθμοτϊν , 

επιχειρθματιϊν και μακθτϊν. Ψζλοσ ςχεδιάηεται μια ολοκλθρωμζνθ διαφθμιςτικι  

καμπάνια για τθν ενθμζρωςθ και τθν προτροπι για ςυμμετοχι ςτθν ανακφκλωςθ. 

 

Σ Φορζασ ζχει ιδθ αναλάβει τθν αποκομιδι των ανακυκλϊςιμων υλικϊν ςτ Διμο 

Χερςονιςου. Υαράλλθλα ανάλογα με τισ ανάγκεσ των περιοχϊν κα καταςκευαςτοφν 

ςτακμοί ανακφκλωςθσ  για όλα τα υπόλοιπα υλικά πζραν των ΑΧΑ. Σι ςτακμοί ζχουν 

ζκταςθ από 2,5 ζωσ 5 ςτρζμματα εξοπλιςμζνα όλο τον μθχανολογικό εξοπλιςμό για τθν 

παραλαβι , προςωρινι αποκικευςθ (για μερικζσ θμζρεσ) και μεταφορά των υλικϊν ςτα 

ςθμεία επεξεργαςίασ τουσ.  Ιδθ λειτουργεί ο πρϊτοσ ςτακμόσ ανακφκλωςθσ ςτο Διμο 

Παλίων και ζχουν εγκαταςτακεί 20 containers για τθν ςυλλογι των αποβλιτων εκτόσ από 

τα ΑΧΑ και ςε ποςότθτεσ όχι πάνω από 1 τόνο. Για τθν δράςθ του ςτακμοφ ανακφκλωςθσ ο 
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ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ ζχει βραβευτεί με το βραβείο οικολογικισ ευαιςκθςίασ 

οικόπολισ 2010.  

 

Θ επιτυχία τθσ ανακφκλωςθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα επιτυχίασ τθσ ολοκλθρωμζνθσ 

διαχείριςθσ των απορριμμάτων . 

 

Υίνακασ 45 Υροςωπικό ΦοΔΧΑ Βόρειασ Υεδιάδασ Α.Ε. ΣΨΑ 

ΔΛΕΥΚΥΝΣΕΛΣ ΕΛΔΛΚΟΤΘΤΑ  ΟΓΑΝΛΚΕΣ 

ΚΕΣΕΛΣ  

ΓΕΡΛΞΘ ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ Γενικόσ Διευκυντισ (μθχανικόσ) 1 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ Διευκυντισ (μθχανικόσ, γεωπόνοσ )  1 

ΨΠΘΠΑ ΠΕΟΕΨΩΡ, ΕΦΓΩΡ, 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΧΠΣΩ ΞΑΛ 

ΥΣΛΣΨΘΨΑΧ 

Ωπεφκυνοσ Ψμιματοσ (μθχανικόσ) 

Πθχανικοί 

Ωπομθχανικοί 

Διοικθτικοί υπάλλθλοι 

1 

ΨΠΘΠΑ ΧΩΟΟΣΓΘΧ ΞΑΛ 

ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΧΨΕΦΕΩΡ 

ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ 

Ωπεφκυνοσ Ψμιματοσ (Πθχανικόσ) 

Σδθγοί 

Πθχανοδθγοί - χειριςτζσ  

Εργάτεσ 

1 

 

19 

 

34 

ΨΠΘΠΑ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ 

ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ ΞΑΛ ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 

ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

Ωπεφκυνοσ Ψμιματοσ (Πθχανικόσ)  

 

1 

Χυνεργείο ΧΩΨΑ  

 

Πθχανικόσ 

Πθχανοδθγοί - χειριςτζσ  

Εργάτεσ 

1 

3 

3 

Χυνεργείο ΧΠΑ Πθχανικόσ /υπομθχανικόσ 

Πθχανοδθγοί – χειριςτζσ  

Εργάτεσ 

1 

 

3 

5 

Χυνεργείο Χυντιρθςθσ και 

Επιςκευϊν 

 

Πθχανικόσ /υπομθχανικόσ 

Πθχανοτεχνίτεσ 

Θλεκτροτεχνίτεσ 

Εργάτεσ 

1 

 

1 

1 

3 

 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 276 από 457 

ΔΛΕΩΚΩΡΨΘΧ  ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΞΑΛ 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

Διευκυντισ  (Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν ι 

Σικονομολόγοσ) 

 

1 

ΨΠΘΠΑ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ Ωπεφκυνοσ Ψμιματοσ (Διοίκθςθσ 

Επιχειριςεων και Σργανιςμϊν ι 

Σικονομολόγοσ) 

1 

ΨΠΘΠΑ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ 

ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

Ωπεφκυνοσ Ψμιματοσ  

(Σικονομολόγοσ) 

1 

Γραφείο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Διοικθτικοί υπάλλθλοι 2 

Γραφείο Διοικθτικισ Ωποςτιριξθσ Γραμματζασ 

Διοικθτικοί υπάλλθλοι 

Ξακαρίςτρια 

Ξλθτιρασ 

1 

2 

 

Γραφείο Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 

– Αποκικθ 

Οογιςτισ 

Διοικθτικοί υπάλλθλοι 

1 

2 

Γραφείο Υρομθκειϊν Διοικθτικοί υπάλλθλοι 2 

ΓΦΑΦΕΛΣ ΨΩΥΣΩ – ΥΦΣΒΣΟΘΧ – 

ΕΡΘΠΕΦΩΧΘΧ ΞΑΛ 

ΕΩΑΛΧΚΘΨΣΥΣΛΘΧΘΧ 

Δθμοςιογράφοι - διαφθμιςτζσ 1 

 

Σ ανϊτατοσ αρικμόσ τακτικοφ προςωπικοφ τθσ Εταιρείασ μπορεί να φτάςει τουσ 95 

εργαηόμενουσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Διευκυντι). Χε περίπτωςθ επζκταςθσ των 

δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ, ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να αυξθκεί με τροποποίθςθ του 

παρόντοσ Ξανονιςμοφ, θ οποία κα περιλαμβάνει τισ νζεσ απαιτοφμενεσ ειδικότθτεσ και τον 

νζο απαιτοφμενο αρικμό προςωπικοφ.  

 

Σικονομικά Χτοιχεία  

 

Υίνακασ 46 Σικονομικι κατάςταςθ ΦΣΧΔΑ Βόρειασ Υεδιάδασ ΑΕ ΣΨΑ (31/12/2010) 

ΜΕΤΟΩΛΚΟ ΚΕΨΑΛΑΛΟ      1.013.700,00    

(10.137 μετοχζσ των 100,00 € εκάςτθ)    

ΡΕΛΟΥΣΛΑΚΑ ΣΤΟΛΩΕΛΑ          347.418,76    

1 - ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΑ         254.059,26    

2 - ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ           10.335,94    

3 - ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΑ   
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4 - ΣΛΞΣΥΕΔΑ           65.253,00    

5  - ΞΨΛΦΛΑ           17.770,56    

ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΛΫΝ      1.526.215,88    

ΔΑΡΑΝΕΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ      1.237.811,98    

 ΚΕΔΘ         288.403,90    

 

 

1.2.2.3 χολικζσ Επιτροπζσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ  

 

Τςον αφορά ειδικότερα τισ ςχολικζσ επιτροπζσ που λειτουργοφν ςε ζνα διμο, προβλζπεται 

ςτο Ρ. 3852/2010  ότι ςυγχωνεφονται ςε δφο νομικά πρόςωπα, ζνα για τισ ςχολικζσ 

μονάδεσ τθσ πρωτοβάκμιασ και ζνα για τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. 

 

Σ διμοσ Χερςονιςου με τισ  Αρ. Απόφ. 115/2011 και 116/2011 (ΦΕΞ 1022/26.05.2011) 

αφοφ ζλαβε υπόψθ του τθν με αρ. πρωτ. 8440/24.02.2011 απόφαςθ του ΩΥΕΧΑΘΔ (Β’318) 

και τισ ςχετικζσ διατάξεισ των άρκρων 75,240 όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 16 του 

άρκρου 20 του Ρ. 3731/2008 (ΦΕΞ 263/23.12.2008), του Δ.Ξ.Ξ (Ρ. 3463/2006) και των 

άρκρων 103,102 του Ρ. 3852/2010 προχϊρθςε ςτισ παρακάτω  ςυγχωνεφςεισ των 

υφιςτάμενων Χχολικϊν επιτροπϊν.   

 

Χχολικι  Επιτροπι  Υρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χερςονιςου 

 

ΕΡΫΝΥΜΛΑ ΣΩΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΨΕΚ ΣΥΣΤΑΣΘΣ 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Παλίων 64/1990 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Ποχοφ 335/1991 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου, Γυμναςίου, Ουκείου 

Οιμ.Χερςονιςου 
63/2000 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Χερςονιςου 280/2010 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Ανάλθψθσ 280/2010 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Γωνιϊν 63/2000 τΒ' 

 1θ Χχολικι Επιτροπι Γουρνϊν 1322/2005 τΒ' 

 2θ Χχολικι Επιτροπι Γουρνϊν 1322/2005 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Γουβϊν 2152/1999 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Ξοκκίνθ Χάνι 2152/1999 τΒ' 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 278 από 457 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Ελιάσ 2152/1999 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου Ανϊπολθσ 2152/1999 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Επιςκοπισ 494/2000 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου Χγουροκεφαλίου 395/1999 τΒ' 

 

 

Χχολικι  Επιτροπι  Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Χερςονιςου 

 

ΕΡΫΝΥΜΛΑ ΣΩΟΛΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΨΕΚ ΣΥΣΤΑΣΘΣ 

Χχολικι Επιτροπι  Γυμναςίου-Ουκείου Παλίων 64/1990 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Γυμναςίου-Ουκείου  Ποχοφ 335/1991 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι Ρθπιαγωγείου-Δθμοτικοφ Χχολείου, Γυμναςίου, Ουκείου Οιμ. 

Χερςονιςου 
63/2000 τΒ' 

 1θ Χχολικι Επιτροπι Γουρνϊν 1322/2005 τΒ' 

 2θ Χχολικι Επιτροπι Γουρνϊν 1322/2005 τΒ' 

Χχολικι Επιτροπι  Γυμναςίου-Ουκείου Επιςκοπισ 494/2000 τΒ' 

 

Χκοπόσ των ςχολικϊν επιτροπϊν πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ είναι θ 

διαχείριςθ των πιςτϊςεων που τουσ διατίκενται για τθν κάλυψθ των δαπανϊν λειτουργίασ 

των αντίςτοιχων ςχολείων (κζρμανςθσ, φωτιςμοφ, φδρευςθσ, τθλεφϊνου, αποχζτευςθσ, 

αγοράσ αναλϊςιμων υλικϊν κ.λ.π), θ εκτζλεςθ ζργων για τθν επιςκευι και ςυντιρθςθ των 

αντίςτοιχων  ςχολείων και του κάκε είδουσ εξοπλιςμοφ τουσ, θ ειςιγθςθ προσ τισ 

αντίςτοιχεσ διευκφνςεισ Υρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ για τον 

εφοδιαςμό από τον Σργανιςμό Χχολικϊν Ξτιρίων (ΣΧΞ) με ζπιπλα και εξοπλιςτικά είδθ  και 

από το Ωπου6ργείο Υαιδείασ, Δια Βίου Πάκθςθσ και Κρθςκευμάτων με βιβλία για τισ 

αντίςτοιχεσ ςχολικζσ βιβλιοκικεσ, θ διαχείριςθ των εςόδων από τθν ενδεχόμενθ 

εκμετάλλευςθ των ςχολικϊν κυλικείων, κακϊσ και θ λιψθ κάκε άλλου μζτρου που κρίνεται 

αναγκαίο για τθν ςτιριξθ τθσ διοικθτικισ λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων, ι των 

αρμοδιοτιτων  που δίνονται κάκε φορά από διατάξεισ του νόμου. 

 

Ξαι τα δφο Ρομικά Υρόςωπα διοικοφνται από Διοικθτικά ςυμβοφλια 11 μελι. Σι πόροι των 

ςυγκεκριμζνων Ρ.Υ.Δ.Δ είναι για το κάκε ζνα: θ ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ από τουσ ΞΑΥ, 

θ ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ από το Διμο που ανζρχεται ςε 100.000 € και θ τυχόν ζκτακτθ 

επιχοριγθςθ που διαμορφϊνεται ανάλογα με τισ ανάγκεσ, πρόςοδοι τθσ ςχολικισ 
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περιουςίασ, εκποιιςεισ περιουςιακϊν ςτοιχείων, κάκε είδουσ ειςφορζσ, δωρεζσ, 

κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ ι και κάκε άλλθ νόμιμθ πθγι.   

 

1.2.2.4 Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου Κοινωνικισ  Προςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ 

Διμου Χερςονιςου 

 

Ψο ΡΥΔΔ Ξοινωνικισ  Υροςταςίασ & Αλλθλεγγφθσ Διμου Χερςονιςου ςυςτάκθκε με τθν 

Αρικ. Απόφαςθ Δθμοτικοφ Χυμβουλίου 96/2011 (ΦΕΞ 1022 Β//26-05-2011) λαμβάνοντασ 

υπόψθ τον Ρ3852/2010 και τα άρκρα 67,68,69, 103. Χυγχρόνωσ, ςυγχωνεφτθκαν τα 

παρακάτω ΡΥΔΔ: 

 «ΒΦΕΦΛΞΣΧ-ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ»  ΦΕΞ 323 Β/15.03.2000 

 «ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΠΑΟΛΩΡ» ΦΕΞ 30 Β/2001 

 «ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΠΣΧΣΩ»  ΦΕΞ 30 Β’/2001 

 «ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΞΑΛ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΔΘΠΣΩ ΓΣΩΒΩΡ»  ΦΕΞ 486 Β/2001 

 «ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ ΥΑΛΔΛΞΣΧ ΧΨΑΚΠΣΧ ΕΥΛΧΞΣΥΘΧ» 

 «ΞΑΥΘ ΔΘΠΣΩ ΠΑΟΛΩΡ» ΦΕΞ 309 Β/1997 

 «ΞΑΥΘ Ο.ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ» ΦΕΞ1448 Β/1999 

 «ΑΚΟΘΨΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΔΘΠΣΩ ΠΑΟΟΛΩΡ»  ΦΕΞ 574 Β’/2000 

 «ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΡΕΣΟΑΛΑΧ ΞΑΛ ΑΚΟΘΨΛΧΠΣΩ ΔΘΠΣΩ ΓΣΩΒΩΡ»  ΦΕΞ 

1118 Β/2001 

 «ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑΧ Ο.ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ»  ΦΕΞ 768 Β/1987 

 «ΔΘΠΣΨΛΞΣΧ ΑΚΟΘΨΛΞΣΧ ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ» Δ.Α.Σ.Χ.  ΦΕΞ 628 Β/2000 

Χτουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ τθσ ίδρυςθσ του νζου ΡΥΔΔ περιλαμβάνονται: 

1. Θ υποςτιριξθ και κοινωνικι φροντίδα βρεφικισ- παιδικισ θλικίασ και 

τρίτθσ θλικίασ. 

2. Θ δθμιουργία και λειτουργία:  κζντρου πρόλθψθσ από εξαρτθςιογόνεσ 

ουςίεσ, δθμοτικοφ ιατρείου, προγράμματοσ για τθν υποςτιριξθ των νζων 

που ζχουν παραβατικι ςυμπεριφορά. 

3. Σ ςχεδιαςμόσ και θ εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε 

προγράμματα και δράςεισ για τθν ζνταξθ ακιγγάνων, παλιννοςτοφντων 

ομογενϊν, μεταναςτϊν και προςφφγων ςτθν κοινωνικι, οικονομικι και 

πολιτιςτικι ηωι τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

4. Θ προϊκθςθ και ανάπτυξθ του εκελοντιςμοφ και τθσ κοινωνικισ 

αλλθλεγγφθσ με τθ δθμιουργία τοπικϊν δικτφων κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, 
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εκελοντικϊν οργανϊςεων και ομάδων εκελοντϊν που κα 

δραςτθριοποιοφνται για τθν επίτευξθ των ςτόχων και τθν υποβοικθςθ του 

ζργου τθσ κοινωνικισ προςταςίασ και αλλθλεγγφθσ του Διμου και τθσ 

Ξοινότθτασ. 

5. Θ πλθροφόρθςθ των δθμοτϊν για κζματα δθμόςιασ υγείασ. 

6. Θ εφαρμογι προγραμμάτων ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα και δράςεισ : 

 Υαιδικϊν και βρεφονθπιακϊν ςτακμϊν 

 Βρεφοκομείων 

 Σρφανοτροφείων 

 Ξζντρων ανοικτισ περίκαλψθσ και θμεριςιασ φροντίδασ 

 Ψυχαγωγίασ και αναψυχισ θλικιωμζνων 

 Γθροκομείων 

 Πονάδων Ξοινωνικισ Πζριμνασ 

 Ξζντρων για ΑΠΕΑ 

 Ελλθνικισ Γλϊςςασ ςτουσ μετανάςτεσ 

 Αναψυχισ ατόμων με αναπθρία 

 Ξζντρων Ανοιχτισ Υροςταςίασ Θλικιωμζνων ΞΑΥΘ 

7. Θ μζριμνα για τθ ςτιριξθ αςτζγων και οικονομικά αδυνάτων δθμοτϊν, με 

τθν παραχϊρθςθ δθμοτικϊν οικοπζδων ςε αυτοφσ ι με τθν παροχι 

χρθματικϊν βοθκθμάτων, ειδϊν διαβίωςθσ και περίκαλψθσ ςε κατοίκουσ 

που αντιμετωπίηουν ςοβαρά προβλιματα διαβίωςθσ. 

 

Θ Διοίκθςθ του νζου ΡΥΔΔ αποτελείται από 11 μελζσ Διοικθτικό Χυμβοφλιο ενϊ θ εποπτεία 

του Δ.Χ. ρυκμίηεται από το άρκρο 234 του ν. 3463/2006 (Δ.Ξ.Ξ.). Τςον αφορά το 

κανονιςτικό πλαίςιο προςωρινά ιςχφει ο Υρότυποσ Ξανονιςμόσ  Οειτουργίασ Υαιδικϊν 

Χτακμϊν και Ξ.Α.Υ.Θ μζχρι να ολοκλθρωκεί θ κατάρτιςθ του νζου Ξανονιςμοφ Οειτουργίασ. 

 

Σικονομικά Χτοιχεία- Υόροι 

 

Τςον αφορά τουσ πόρουσ του Ρομικοφ Υροςϊπου ιςχφουν τα ακόλουκα: 

Ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ του Διμου Χερςονιςου που ορίηεται ζωσ 200.000 €. Ενϊ τυχόν 

ζκτακτθ επιχοριγθςθ του Διμου για να καλφπτονται ζκτακτεσ ανάγκεσ που δεν μποροφν 

από τθν ετιςια τακτικι επιχοριγθςθ, εκτιμϊνται και εγκρίνονται από το Δθμοτικό 

Χυμβοφλιο του Διμου. 
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Επιπλζον πόροι μποροφν να προκφψουν από: 

 Επιχοριγθςθ ι κάκε άλλθ παροχι του Ξράτουσ είτε απευκείασ προσ το Ρομικό 

Υρόςωπο είτε μζςω του Διμου για το Ρομικό Υρόςωπο. 

 Ειςπράξεισ από τθν μθνιαία οικονομικι ειςφορά των οικογενειϊν των 

φιλοξενοφμενων παιδιϊν (τροφεία) 

 Ξάκε είδουσ ειςφορζσ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ 

 Υρόςοδοι από τυχόν περιουςία του Ρομικοφ Υροςϊπου, κακϊσ και από τθν 

ςυμμετοχι του ςε Εκνικά ι και Ευρωπαϊκά Υρογράμματα. 

 

Ξινθτι & Ακίνθτθ Υεριουςία 

 

Ζχει ξεκινιςει διαδικαςία πλιρθσ απογραφισ τθσ κινθτισ  περιουςίασ θ οποία όμωσ δεν 

ζχει ολοκλθρωκεί ϊςτε τα ςτοιχεία τθσ να παρουςιαςτοφν και να ςυμπεριλθφκοφν ςτο 

Επιχειρθςιακό πρόγραμμα.  

ΑΚΛΝΘΤΘ ΡΕΛΟΥΣΛΑ 

ΚΕΧΘ «ΑΡΕΧΨΑΧΣΩ» ΧΨΣ Δ.Δ. ΟΛΠΕΡΑ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ ΣΛΞΣΥΕΔΣ 2112 Ψ.Π. ΑΦΛΚΠΣΧ  ΧΩΠΒΣΟΑΛΣΩ 

10462 18-12-1987.ΑΦΛΚΠΣΧ ΠΕΨΑΓΦΑΦΘΧ 65617 ΑΥΣ ΞΣΛΡΣΨΘΨΑ Ο.ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ ΞΑΛ ΑΦΛΚΠΣΧ 

ΠΕΨΑΓΦΑΦΘΧ 78622 ΑΥΣ ΞΦΑΨΛΞΣ ΞΑΛ ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣ ΧΨΑΚΠΣ ΧΨΣ ΔΘΠΣΨΛΞΣ ΥΑΛΔΛΞΣ ΞΑΛ 

ΒΦΕΦΣΡΘΥΛΑΞΣ ΧΨΑΚΠΣ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

ΥΦΩΘΡ ΑΠΕΦΛΞΑΡΛΞΘ ΒΑΧΘ ΓΣΩΦΡΩΡ ΞΨΛΧΠΑ Ρο 109 και Ρο 95 ( 177,51 τμ.& 111,00 τμ) ΑΦΛΚΠΣΧ 

ΠΕΨΑΓΦΑΦΘΧ 81566 

 

Απολογιςμοί ςυγχωνευκζντων νομικϊν προςϊπων  

 

ΒΕΦΙΚΟΣ-ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΕΣΟΝΗΣΟΥ 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 281.628,09 

ΕΞΨΑΞΨΑ & ΟΣΛΥΑ 80.139,34 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 2009 72842,51 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 434.609,94 € 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 405.371,56 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 29.238,38 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 434.609,94 € 
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ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΧΟΥ 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 101.422,75 

ΕΞΨΑΞΨΑ & ΟΣΛΥΑ 27.040,14 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 2009 87.368,70 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 215.831,59 € 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 178.773,07 € 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 37.058,52 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 215.831,59  € 

 

ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 106.363,27 

ΕΞΨΑΞΨΑ & ΟΣΛΥΑ 16.085,11 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 138.682,22 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 261.130,60 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 107.791,29 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 153.339,31 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 261.130,60 

 

Κ.Α.Ρ.Η. ΧΕΣΟΝΗΣΟΥ 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 109.882,02 

ΕΛΧΥΦΑΕΛΧ ΩΥΕΦ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΛΨΩΡ 32.048,07 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 22.625,55 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 164.555,64 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 154.614,16 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 9.941,48 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 164.555,64 
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Κ.Α.Ρ.Η ΜΑΛΙΩΝ 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 16.354,92 

ΕΞΨΑΞΨΑ ΕΧΣΔΑ ΞΑΛ ΕΛΧΥΦΑΕΛΧ ΩΥΕΦ ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΛΨΩΡ 20.636,42 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 22.878,05 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 59.869,39 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 51.488,20 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 8.381,19 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 59.869,39 

 

Δθμοτικόσ  Ακλθτικόσ Οργανιςμόσ Διμου Χερςονιςου (Δ.Α.Ο.Χ.) 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 42.138,08 

ΕΞΨΑΞΨΑ ΕΧΣΔΑ ΞΑΛ ΕΛΧΥΦΑΕΛΧ ΩΥΕΦ 

ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΛΨΩΡ 
3.715,19 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 11.461,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 57.314,94 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 49.242,37 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 8.072,57 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 57.314,94 

 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΧΕΣΟΝΗΣΟΥ 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 47.564,87 

ΕΞΨΑΞΨΑ ΕΧΣΔΑ ΞΑΛ ΕΛΧΥΦΑΕΛΧ ΩΥΕΦ 

ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΛΨΩΡ 
13.217,63 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 6.256,25 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 67.038,75 

 

ΕΞΟΔΑ 
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ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 66.626,54 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 412,21 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 67.038,75 

 

Ακλθτικόσ Οργανιςμόσ Διμου Μαλίων (Α.Ο.ΔΗ.Μ) 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 148,27 

ΕΞΨΑΞΨΑ ΕΧΣΔΑ ΞΑΛ ΕΛΧΥΦΑΕΛΧ ΩΥΕΦ 

ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΛΨΩΡ 
126,36 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 20.052,34 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 20.326,97 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 8.889,00 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 11.437,97 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 20.326,97 

 

Δθμοτικόσ Οργανιςμόσ Νεολαίασ & Ακλθτιςμοφ Διμου Γουβϊν (Δ.Ο.ΝΑ. ΓΟΥΒΩΝ) 2010 

 

ΕΣΟΔΑ 

ΨΑΞΨΛΞΑ ΕΧΣΔΑ 20,99 

ΕΞΨΑΞΨΑ ΕΧΣΔΑ ΞΑΛ ΕΛΧΥΦΑΕΛΧ ΩΥΕΦ 

ΔΘΠΣΧΛΣΩ ΞΑΛ ΨΦΛΨΩΡ 
1.815,85 

ΧΦΘΠΑΨΛΞΣ ΩΥΣΟΣΛΥΣ ΕΨΣΩΧ 19.169,65 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΫΝ 21.006,49 

ΕΞΟΔΑ 

ΓΕΡΛΞΑ ΕΣΔΑ 19.401,42 

ΑΥΣΚΕΠΑΨΛΞΣ 1.605,07 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΫΝ 21.006,49 

 

1.2.2.5 Κοινωφελισ Επιχείρθςθ Διμου Χερςονιςου "Κ.Ε.Δ.Χ" 

 

Θ νζα ενιαία Ξοινωφελισ Δθμοτικι Επιχείρθςθ με τθν επωνυμία «ΞΣΛΡΩΦΕΟΘΧ 

ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ   ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ» με τον διακριτικό τίτλο Ξ.Ε.Δ.Χ (Ρ.3463/2006), 

ςυςτάκθκε με τθν υπϋ αρίκμ.98/2011 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου (περί 

«ςυγχϊνευςθσ των κοινωφελϊν επιχειριςεων Επιςκοπισ και Γουβϊν», άρκρο 109 του 
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Ρ.3852/2010), θ οποία εγκρίκθκε με τθν υπ’ αρικ. 3818/03.05.2011 απόφαςθ του Γενικοφ 

Γραμματζα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ και δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΞ 

1022/26.05.2011/τ. Δεφτερο. 

 

Αποτελεί νομικό πρόςωπο που διζπεται ωσ προσ τισ διατυπϊςεισ ςφςταςθσ οργάνωςθσ και 

λειτουργίασ  του από  το ιδιωτικό  δίκαιο. 

 

Σκοπόσ τθσ είναι θ ανάπτυξθ και υποςτιριξθ δράςεων κοινωφελοφσ και κοινωνικοφ 

χαρακτιρα, ςυναφϊν με τθν κοινωνικι πρόνοια τθν αλλθλεγγφθ, τθν παιδεία, τον 

πολιτιςμό, τον ακλθτιςμό και το περιβάλλον. 

 

Ειδικότερα, θ Επιχείρθςθ κα δραςτθριοποιθκεί  ςτουσ τομείσ: 

Κοινωνικισ Ρροςταςίασ και Αλλθλεγγφθσ ςτον οποίο περιλαμβάνεται: - 

 το «Βοικεια ςτο Χπίτι» και το «Ξζντρο Θμεριςιασ Φροντίδασ» 

Ραιδείασ ςτον οποίο περιλαμβάνεται: 

 θ λειτουργία κζντρου δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ παιδιϊν  (Ξ.Δ.Α.Υ.) 

 θ λειτουργία ςχολισ χοροφ, ηωγραφικισ, γλυπτικισ. 

 θ λειτουργία ωδείου  

Ρολιτιςμοφ ςτον οποίο περιλαμβάνεται: 

 θ λειτουργία βιβλιοκικθσ 

 θ λειτουργία πολιτιςτικοφ και πνευματικοφ κζντρου  

 θ διοργάνωςθ ςυναυλιϊν, κεατρικϊν παραςτάςεων και άλλων πολιτιςτικϊν 

Εκδθλϊςεων. 

 θ προϊκθςθ πολιτιςτικϊν ανταλλαγϊν ςε εκνικό ευρωπαϊκό και διεκνζσ  επίπεδο 

ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

 θ ανάπτυξθ Υολιτιςτικοφ Ψουριςμοφ 

Ακλθτιςμοφ ςτον οποίο περιλαμβάνεται: 

 θ λειτουργία γυμναςτθρίου 

 θ διοργάνωςθ ακλθτικϊν εκδθλϊςεων 

 θ λειτουργία τμθμάτων ακλθτιςμοφ και άκλθςθσ 

 θ ςυμμετοχι ςε προγράμματα μαηικοφ ακλθτιςμοφ 

Ρεριβάλλοντοσ ςτον οποίο περιλαμβάνεται: 
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 θ εκπόνθςθ τοπικϊν προγραμμάτων για τθν προςταςία και αναβάκμιςθ του 

φυςικοφ αρχιτεκτονικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ ςτο πλαίςιο των εκνικϊν 

και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν. 

 θ παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ Ξακαρζσ Ακτζσ-κακαρζσ Κάλαςςεσ του 

Ωπουργείου Υεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και Ξλιματικισ Αλλαγισ . 

 θ λειτουργία εργαςτθρίου για τον ζλεγχο τθσ ρφπανςθσ του Διμου 

Επίςθσ ςτουσ ςκοποφσ τθσ Επιχείρθςθσ περιλαμβάνονται: 

 H οργάνωςθ Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ 

 Θ εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων ζρευνασ και τεχνολογίασ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ περιοχισ τουσ 

 Θ εκπόνθςθ και εφαρμογι προγραμμάτων και πολιτικϊν προϊκθςθσ τθσ 

απαςχόλθςθσ για τθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του Διμου. 

 

Θ διάρκεια τθσ επιχείρθςθσ ορίηεται ςε εκατό χρόνια από τθ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ του 

Γ.Γ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξριτθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ κυβερνιςεωσ και ζχει ζδρα  

τθσ, το Οιμζνα Χερςονιςου (Ελευκερίασ 23 ΨΞ 70014 ). 

 

Διοικείται από ενδεκαμελζσ  (11) μελζσ διοικθτικό ςυμβοφλιο, τα μζλθ του οποίου 

ορίςτθκαν  μαηί με τουσ αναπλθρωτζσ τουσ από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο (υπ’αρίκμ 99/2011 

απόφαςθ ΔΧ ). 

 

Ψο κεφάλαιο τθσ Επιχείρθςθσ είναι 60.000€ όπωσ ορίςτθκε από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο ενϊ 

δεν διακζτει κινθτι /ακίνθτθ περιουςία . 

 

Σι πόροι  τθσ Επιχείρθςθσ προζχονται από: 

 Χρθματοδότθςθ  από το Διμο Χερςονιςου για τισ δραςτθριότθτεσ και τισ 

παρεχόμενεσ από αυτιν υπθρεςίεσ με βάςθ τισ διατάξεισ του άρκρου 259του 

Ρ.3463/2006. 

 Χυμμετοχι ςε επιδοτοφμενα  προγράμματα από τουσ πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ και Εκνικϊν φορζων. 

 Δωρεζσ, χορθγίεσ κλθροδοτιματα, ενιςχφςεισ από νομικά πρόςωπα του δθμοςίου 

ι ιδιωτικοφ τομζα και από φυςικά πρόςωπα. 

 Υαροχι υπθρεςιϊν προσ τρίτουσ ςχετικοφσ με τουσ καταςτατικοφσ ςκοποφσ. 
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Πε απόφαςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ςυντάςςονται κανονιςμοί (εςωτερικϊν 

υπθρεςιϊν, προςωπικοφ και οικονομικισ διαχείριςθσ) οι οποίοι κρίνονται απαραίτθτοι για 

τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ (άρκρο 257 του Ρ.3463/2006). Σι αποφάςεισ του διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου που αφοροφν α) προχπολογιςμό β) αγορά ι εκποίθςθ ακινιτων γ) αφξθςθ 

κεφαλαίου δ) ςυγχϊνευςθ ι λφςθ τθσ επιχείρθςθσ ε) ςφναψθ δανείων και η) κανονιςμοφσ  

εγκρίνονται από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο(άρκρο 256 του Ρ.3463/2006). 

 

Χτθν επιχείρθςθ και ςυγκεκριμζνα ςτο πρόγραμμα «Βοικεια ςτο ςπίτι» απαςχολοφνται 

ςυνολικά επτά (7) άτομα με ςυμβάςεισ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (3 

οικογενειακοί βοθκοί, 2 νοςθλεφτριεσ, 1 κοινωνικι λειτουργόσ, 1 κοινωνιολόγοσ) και ζνα 

(1) άτομο με ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν για τθν παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν τθσ 

Δομισ «Βοικεια ςτο Χπίτι».  

 

Σι επωφελοφμενοι-εξυπθρετοφμενοι του προγράμματοσ «Βοικεια ςτο ςπίτι» ανζρχονται 

ςυνολικά ςτα 280 άτομα. 

 

Ενδεικτικά Χτοιχεία του Υρογράμματοσ «Βοικεια ςτο ςπίτι» 

 

 ΠΣΡΑΔΑ ΒΣΘΚΕΛΑ ΧΨΣ ΧΥΛΨΛ ΕΥΛΧΞΣΥΘΧ – ΔΘΠΣΧ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΟΝΤΛΔΑΣ 

Άτομα Επιςκζψεισ 
Ραρεχ. 

 Υπθρεςίεσ 

134 1825 2753 

 

 

ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ ΠΣΡΑΔΑΧ: 1 ΞΣΛΡΩΡΛ0ΟΣΓΣΧ, 1 ΡΣΧΘΟΕΩΨΦΛΑ, 2 ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΞΣΛ ΒΣΘΚΣΛ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Χτατιςτικά ςτοιχεία μονάδασ 

 

 Άτομα εγγεγραμμζνα (Ρ=134), ςτα  οποία  παραςχζκθκαν  ςυνολικά  υπθρεςίεσ  και  από 

τισ  τρεισ  ειδικότθτεσ (Σικογενειακόσ  Βοθκόσ, Ροςθλεφτρια,  Ξοινωνιολόγοσ), από το 
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Υρόγραμμα «Βοικεια ςτο ςπίτι» Επιςκοπισ  ςτο Διμο Χερςονιςου το  τρίμθνο Λουλίου-

Αυγοφςτου-Χεπτεμβρίου 2011. 

 

Χφνολο ατόμων : 134 ( Θλικιωμζνοι 124 (Γυναίκεσ 97 – Άνδρεσ 27) ΑΠΕΑ 10 (Γυναίκεσ 3 – 

Άνδρεσ 7). 

 

134 375 623 134 760 1173 110 690 957

Άτομα Επιςκζψεισ
Ραρεχ. 

Υπθρεςίεσ

ΚΟΛΝΫΝΛ0ΛΟΓΟΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΑ ΟΛΚΟΓ. ΒΟΘΚΟΣ

Άτομα Επιςκζψεισ
Ραρεχ. 

Υπθρεςίεσ
Άτομα Επιςκζψεισ

Ραρεχ. 

Υπθρεςίεσ

 

 

 

 ΠΣΡΑΔΑ ΒΣΘΚΕΛΑ ΧΨΣ ΧΥΛΨΛ ΓΣΩΒΩΡ – ΔΘΠΣΧ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΨΟΝΤΛΔΑΣ 

Άτομα Επιςκζψεισ 
Ραρεχ. 

 Υπθρεςίεσ 

130 1485 2375 

 

 

ΥΦΣΧΩΥΛΞΣ ΠΣΡΑΔΑΧ: 1 ΞΣΛΡ. ΟΕΛΨΣΩΦΓΣΧ, 1 ΡΣΧΘΟΕΩΨΦΛΑ, 1 ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΞΘ ΒΣΘΚΣΧ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Χτατιςτικά ςτοιχεία μονάδασ 

 

 Άτομα εγγεγραμμζνα (Ρ=130), ςτα  οποία  παραςχζκθκαν  ςυνολικά  υπθρεςίεσ  και  από 

τισ  τρεισ  ειδικότθτεσ (Σικογενειακόσ  Βοθκόσ, Ροςθλεφτρια,  Ξοιν. Οειτουργόσ), από το 

Υρόγραμμα «Βοικεια ςτο ςπίτι» Γουβϊν ςτο Διμο Χερςονιςου το  τρίμθνο Λουλίου-

Αυγοφςτου-Χεπτεμβρίου 2011. 

 

Χφνολο ατόμων : 130( Θλικιωμζνοι 120 (Γυναίκεσ 86– Άνδρεσ 34) ΑΠΕΑ 10 (Γυναίκεσ 4 – 

Άνδρεσ 6). 
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130 415 610 130 755 1165 70 315 600

Άτομα Επιςκζψεισ
Ραρεχ. 

Υπθρεςίεσ
Άτομα Επιςκζψεισ

Ραρεχ. 

Υπθρεςίεσ
Άτομα Επιςκζψεισ

Ραρεχ. 

Υπθρεςίεσ

ΚΟΛΝ. ΛΕΛΤΟΥΓΟΣ ΝΟΣΘΛΕΥΤΛΑ ΟΛΚΟΓ. ΒΟΘΚΟΣ

 

 

Χε ποςοςτά το 50%  των περιπτϊςεων εξυπθρετείται εβδομαδιαία ,5%  κακθμερινϊσ και 

αυτό αυξομειϊνεται με βάςθ τα νζα και ζκτακτα περιςτατικά, το υπόλοιπο ποςοςτό 45% 

εξυπθρετείται ανά 15νκιμερο ι ανά μινα. 

 

Χτισ υπθρεςίεσ του προγράμματοσ ζχει ενταχκεί θ ςυγκζντρωςθ και θ καταβολι των 

επιδομάτων των ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν για τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ 

και πλζον των εξυπθρετοφμενων του προγράμματοσ  από τθν ζναρξθ του (2003) μζςω 

Εφορίασ τουσ φκινοπωρινοφσ μινεσ. 

 

Χυνάμα, με τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται  ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ , πολλοί δθμότεσ μθ 

εγγεγραμμζνοι εξυπθρετοφνται από το προςωπικό του προγράμματοσ   για τθν αγορά και 

γράψιμο φαρμάκων , νοςθλευτικι φροντίδα, διανομι ιματιςμοφ και φαγθτοφ , κλείςιμο 

ραντεβοφ ,ενθμζρωςθ και διοργάνωςθ αιμοδοςιϊν και γενικά ότι αφορά τον τομζα τθσ 

κοινωνικισ φροντίδασ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Αναφορικά ,πρόςκετεσ υπθρεςίεσ παραςχζκθκαν από κοινοφ  ι εναλλάξ των μονάδων 

Βοικεια ςτο ςπίτι  μετά από αίτθμα δθμοτϊν για τθν εξυπθρζτθςθ τουσ ςτα νζα δθμοτικά 

διαμερίςματα του Ξαλλικρατικοφ Διμου και δεν αναφζρονται ςτα παραπάνω ςτατιςτικά 

ςτοιχεία . Τλεσ οι νζεσ αιτιςεισ πρόκειται για περιπτϊςεισ που χαρακτθρίηονται δφςκολα 

αντιμετωπίςιμεσ  και πολυςφνκετεσ που αυτό αναλφεται ςε ςυχνζσ επιςκζψεισ 

(κακθμερινζσ και εβδομαδιαίεσ) και ανάγκθ  αντιμετϊπιςθσ από όλα τα άτομα του 

προςωπικοφ. Αρικμθτικά, οι νζεσ περιπτϊςεισ είναι ζντεκα. Χυνολικά όλεσ οι εγγεγραμμζνεσ 

περιπτϊςεισ είναι 275. 

 Επιπλζον , κάκε Ψρίτθ εξυπθρετοφμε το ΞΑΥΘ Παλίων και τα δφο προγράμματα  (εναλλάξ) 

με νοςθλευτικι φροντίδα όλων των μελϊν του 

 

Σικονομικά Χτοιχεία  



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 290 από 457 

 

Χφμφωνα με τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ επιχείρθςθσ του 2010 (όπωσ παρουςιάηονται ςτον 

Υροχπολογιςμό Ζτουσ 2011), θ επιχείρθςθ ζλαβε ζκτακτα ζςοδα από επιχορθγιςεισ 

προγραμμάτων τθσ τάξθσ των 288.000 € που ςε ςυνδυαςμό με τα τακτικά ζςοδα 60.000 € 

(αρχικό εταιρικό κεφάλαιο) κάλυψαν χωρίσ τελικό υπόλοιπο το ςφνολο των λειτουργικϊν 

εξόδων και των δαπανϊν για το 2010 ιτοι 348.000 €.   

 

1.2.2.6 Δθμοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερςονιςου (Δ.Λ.Τ.Χ) 

 

Ψο Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο Χερςονιςου (Ρ.Υ.Δ.Δ) αποτελεί το φορζα διοίκθςθσ και 

εκμετάλλευςθσ  του λιμζνα Χερςονιςου. Θ  χριςθ  και  διαχείριςθ  του λιμζνα Χερςονιςου 

μεταβιβάςτθκε το 2001 βάςει  του ΥΔ 182/2001 «Πεταφορά αρμοδιοτιτων   και ςφςταςθ 

του Ρ.Υ.Δ.Δ. του Διμου Χερςονιςου με τθν επωνυμία Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο 

Χερςονιςου» ςτο Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο  Χερςονιςου (Ρ.Υ.Δ.Δ.) ενϊ μζχρι το 2001 θ 

διαχείριςθ αςκοφνταν  από το Οιμενικό  Ψαμείο Θρακλείου (προχφιςταμζνθ μορφι τθσ  

Σ.Ο.Θ. Α.Ε.).   

 

Ψο νομικό-κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ ο ςκοπόσ και οι αρμοδιότθτεσ του 

Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου  προςδιορίηονται  από τισ διατάξεισ : 

 του  άρκρου 28 του Ρ.2738/1999 όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει 

 του  Β.Δ. 14/1939(ΦΕΞ Α 24) 

 του Ρ.2971/2001 

 των   Ρ. 3463/2006 και Ρ.3852/2010 

 του κανονιςμοφ  εςωτερικισ  λειτουργίασ του  Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου (υπ’αρ. 

3/2001  απόφαςθ του Δ.Χ. του Δ.Ο.Ψ.Χ.) 

 του Σργανιςμοφ Εςωτερικισ Ωπθρεςίασ του Δ.Ο.Ψ.Χ. (ΦΕΞ Β’ 1534/2005) 

 του Ρ.2971/2001 

 Οοιπϊν κανονιςτικϊν πράξεων του Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου  (υπ’αρ. 42/2006, 

81/2007 και 92/2007  αποφάςεισ Δ.Χ. κ.α.) 

 

Σ ςκοπόσ  του Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου    είναι 

 Θ μζριμνα για τθν ομαλι λειτουργία του λιμζνα 

 Θ μελζτθ και καταςκευι ζργων  για τθ βελτίωςθ  τθσ αςφάλειασ και τθσ 

υποδομισ του λιμζνα 
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 Θ διαχείριςθ και εκμετάλλευςθ τθσ χερςαίασ λιμενικισ  ηϊνθσ 

 Θ είςπραξθ των εςόδων 

 

Σι αρμοδιότθτεσ  του Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου  αφοροφν ςτα ηθτιματα  

 εκνικισ αςφάλειασ, ςτρατιωτικισ χρθςιμοποίθςθσ των λιμανιϊν, 

 χοριγθςθσ αδειϊν που ζχουν ςχζςθ με τθν προςταςία του καλάςςιου 

περιβάλλοντοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τισ διατάξεισ του Ρ. 1650/1986 

και τθ λοιπι περί καλάςςιου περιβάλλοντοσ νομοκεςία και 

 αςφαλοφσ κατάπλου και απόπλου των πλοίων, κακθκόντων τθσ λιμενικισ 

αςτυνομίασ και δικαςτικισ ανακριτικισ δικαιοδοςίασ των λιμενικϊν οργάνων, 

αςκοφνται ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και δεν κίγονται από τισ διατάξεισ 

του άρκρου αυτοφ. 

 

Θ περιοχι  αρμοδιότθτασ  του Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου περιλαμβάνει πζραν τθσ καλάςςιασ ηϊνθσ 

λιμζνα  και τθν κακοριςκείςα χερςαία   λιμενικι ηϊνθ ςφμφωνα    με το ΦΕΞ/150/1973  και 

ΦΕΞ 259/1970 (ςτοιχείο 2α και 2β). 

 

Σι κφριοι  πόροι και ζςοδα  του  Δ.Ο.Ψ.Χ.  προζρχονται κυρίωσ από τθν εκμετάλλευςθ  

λιμζνα (τζλθ ελλιμενιςμοφ, επιβατϊν κ.λ.π.) και  τθσ χερςαίασ  ηϊνθσ λιμζνα. 

 

Σι εξυπθρετοφμενοι πολίτεσ και φορείσ  τουσ οποίουσ αφορά θ παροχι υπθρεςιϊν  του 

Δ.Ο.Ψ.Χ. είναι : 

 ιδιοκτιτεσ καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

 ιδιοκτιτεσ  τουριςτικων ςκαφϊν  

 επαγγελματίεσ αλιείσ 

 εραςιτζχνεσ αλιείσ  

 ιδιοκτιτεσ ςκαφϊν αναψυχισ (καλάςςιοσ τουριςμόσ)  

 

Χυνοπτικι Υεριγραφι και Αξιολόγθςθ Ωφιςτάμενθσ κατάςταςθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ  

(εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ)  Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου 

  

Σ  λιμζνασ  Χερςονιςου   βρίςκεται ςτθν ακτι τθσ ομωνφμου χερςονιςου  ςτισ βόρειεσ 

ακτζσ τθσ Ξριτθσ  (γεωγραφικό πλάτοσ  -latitude 35° 32’ περίπου και  γεωγραφικό μικοσ –
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longitude    25° 39’   περίπου,  ςυνθμμζνο χάρτθ, (Εικόνα 1)  και απζχει 27 περίπου 

χιλιόμετρα από το Θράκλειο Ξριτθσ.  

 

Ψο λιμάνι ζχει κυρίωσ χριςθ  αλιευτικοφ  καταφυγίου  ενϊ παράλλθλα υποςτθρίηει και 

αρκετά τουριςτικά ςκάφθ κατά τθν κερινι περίοδο. Χφμφωνα με τθν Ω.Α. 8315.202/02/07 

ΦΕΞ Β’ 202/2007, ο λιμζνασ  Χερςονιςου κατατάςςεται   ςτουσ  λιμζνεσ τοπικισ ςθμαςίασ .                                 

Σ λιμζνασ  Χερςονιςου   περιλαμβάνει  το λιμενοβραχίονα   ςυνολικοφ  μικουσ  200 

μζτρων περίπου  ο  οποίοσ  αποτυπϊνεται και  ςτο  διάγραμμα  κακοριςμοφ  τθσ χερςαίασ  

λιμενικισ ηϊνθσ Χερςονιςου (που  ςυντάχκθκε το  1971)   και  προβλιτα επιφάνειασ  1150 

τ.μ. περίπου με γλίςτρα κακζλκυςθσ /ανζλκυςθσ ςκαφϊν  ενϊ μία μικρι προβλιτα 

επιφάνειασ  υφίςταται 120 τ.μ.  και επί του παραλιακοφ μετϊπου  τθσ  Αγίασ Υαραςκευισ.   

 

Θ χωρθτικότθτα λιμζνα (Κζςεισ παραβολισ/πρόςδεςθσ και τφποι πλοίων που 

εξυπθρετοφνται)   εκτιμάται γφρω ςτα  60-70 ςκάφθ  μικροφ μεγζκουσ   όπωσ αναλφεται 

ςτον πίνακα 1 ενϊ ςτοιχεία για τθν ετιςια (2010) κίνθςθ του λιμζνα καταγράφθκαν ςτον 

πίνακα 2 .  

 

Αρικμόσ Κζςεων 

Υαραβολισ / 

πρόςδεςθσ 

Ψφποσ πλοίων που 

εξυπθρετείται 

Πζγεκοσ πλοίων που 

εξυπθρετείται (m ι 

tdw) 

Ακριβισ κζςθ 

(ςε προβλιτα, 

κρθπιδότοιχο, κ.α.) 

15 EΓ-ΨΦ Ξάτω των 20 μ ςε προβλιτα 

40 EΦΑΧ. Α/Ξ - ΑΡΑΨΩΧΘΧ Ξάτω των 10 μ. 
ςε  λιμενοβραχίονα  ι 

προβλιτα 

10 ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΛΞΑ  Α/Ξ  Ξάτω των 15 μ. ςε προβλιτα 

 

 Αλιευτικά Θμερόπλοια  
Tουριςτικά / 

αναψυχισ 

Aλλα 

πλοία 
Χφνολο 

 

Aρικμόσ κατάπλων 

- 610 Ξ/Ψ 10  Κ/Γ - 620 

Εκτιμϊμενοσ μζςοσ όροσ 

θμερϊν  πλεφςθσ πριν τον 

κατάπλου 

- - - - - 

Εκτιμϊμενοσ μζςοσ όροσ 

θμερϊν  πλεφςθσ μετά τον 

απόπλου μζχρι το 

επόμενο Οιμάνι 

- - - - - 
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Πζςοσ αρικμόσ 

επιβαινόντων (μόνο για τα 

Θμερόπλοια και Ψ/K 

πλοία) 

- 35.960 - - - 

Αρικμόσ μονίμωσ 

ελλιμενιςμζνων ςκαφϊν 

10 Επαγ. 

30 Ερας 

2 - - 42 

 

Ψα βάκθ τθσ  καλάςςιασ  λεκάνθσ  του λιμζνα  ςυνολικισ επιφάνειασ 13.000 τ.μ. (ζπειτα και 

από το ζργο τθσ εκβάκυνςθσ  τθσ λιμενολεκάνθσ που ολοκλθρϊκθκε το 2006  )  εκτιμάται 

ότι    κυμαίνεται μεταξφ από των  1,0 - 1,5 μζτρων (κοντά ςτα κρθπιδϊματα) ωσ 3,5 μζτρων 

μθ λαμβάνοντασ υπόψθ τισ πικανζσ μεταβολζσ  του  πυκμζνα που πικανότατα να ζχουν 

προκφψει    τθ τελευταία τετραετία λόγω των καλάςςιων ρευμάτων ι των κυματιςμϊν .  

 

Χ’ αυτό το ςθμείο κα πρζπει να  αναφερκεί και θ φπαρξθ  παλαιοφ μόλου όπωσ 

απεικονίηεται ςτα ςχζδια  βυκομετρικισ αποτφπωςθσ του λιμζνα , ο οποίοσ είναι εμφανισ  

ςε  περιόδουσ νθνεμίασ.   
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ΟΛΠΕΡΛΞΕΧ ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΛΧ 

 

Σ  λιμενοβραχίονασ   ςυνολικοφ  μικουσ  200 μζτρων περίπου,  καταςκευάςτθκε το ζτοσ 

1968 με το ζργο «Υροςκικθ και ςυμπλιρωςθ του παλιοφ ενετικοφ μόλου» ςτθ κζςθ του 

υφιςτάμενου  ενετικοφ μόλου»  

 

Αργότερα με  τθν υπ’αρ  61/95  πράξθ τθσ Οιμενικισ Επιτροπισ Θρακλείου (Ο.Ψ.  Θρακλείου) 

αποφαςίςτθκε θ εκτζλεςθ    ζργου «Υρόςβαςθσ  -ςυντιρθςθσ του προςινεμου μόλου 

Οιμζνοσ Χερςονιςου»   θ οποία  εγκρίκθκε με το από 2562/1995 απόφαςθ τθσ Ρομαρχία 

Θρακλείου και  το ζργο αποπερατϊκθκε ςτισ αρχζσ του 1998..  

 

Ξατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ δεκαετίασ (2010-2011) ζχουν  υλοποιθκεί  ζργα   που 

αφοροφν κυρίωσ  τθ ςυντιρθςθ και τθ μερικι αναβάκμιςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν 

όπωσ τα ζργα : 

 Επιςτρϊςεισ  περιοχϊν λιμανιοφ (τμιματοσ δρόμου νζασ προβλιτασ, πλατϊματοσ, 

λιμενοβραχίονα κ.α.)   

 Εκβάκυνςθ λιμενολεκάνθσ  Χερςονιςου   

 Εγκατάςταςθ ςτακεροφ αγκυροβολίου πλοίων  

 Ετιςιεσ ςυντθριςεισ Θ/Π εξοπλιςμοφ 

 Υρομικειασ  Θ/Π  εξοπλιςμοφ ( Φωτιςτικϊν ςτοιχείων, μονάδων τροφοδοςίασ 

ςκαφϊν κ.α.)  

 Υρομικεια αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ 

 Αντικατάςταςθ  φανοφ   φάρου λιμζνα με αυτόνομο φωτοβολταικό  

 

Σι υφιςτάμενεσ θλεκτρομθχανολογικζσ  εγκαταςτάςεισ  του λιμζνα  περιλαμβάνουν τθν 

υδραυλικι και θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ του. Ειδικότερα ςχετικά θ υφιςτάμενθ 

υδραυλικι εγκατάςταςθ φδρευςθσ περιλαμβάνει μόλισ 9 ςτακμοφσ διανομισ (pillars) για 

τθν εξυπθρζτθςθ ελλιμενιηομζνων ςκαφϊν που τροφοδοτοφνται από μία δεξαμενι 

χωρθτικότθτασ 1000 lt (δευτερεφοντοσ κυκλϊματοσ φδρευςθσ) μζςω του δθμοτικοφ 

δικτφου φδρευςθσ  και μίασ ςυςτοιχίασ τεςςάρων εμφανϊν δεξαμενϊν.  

 

Θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ του λιμενοβραχίονα ςυνίςταται από τον εξωτερικό κεντρικό 

πίνακα που τροφοδοτείται  από τον κεντρικό πίνακα του κτιρίου του Δ.Ο.Ψ.Χ.  Σ φωτιςμόσ 
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του λιμενοβραχίονα γίνεται μζςω επίτοιχων φωτιςτικϊν τφπου χελϊνασ   ενϊ ο φωτιςμόσ 

τθσ προβλιτασ μζςω  ςτοιχείων τφπου ιςτοφ.  Θ παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ  ςτα 

αλιευτικά και τουριςτικά ςκάφθ γίνεται μζςω των   εννζα τοπικϊν ςτακμϊν διανομισ 

(pillars)  που προαναφζρκθκαν.  

 

Επίςθσ ο λιμζνασ δε διακζτει  πυροςβεςτικό δίκτυο ( δίκτυο πυρόςβεςθσ, πυροςβεςτικζσ 

φωλιζσ κ.α.). 

 

Χτα πλαίςια εναρμόνιςθσ   με τθν  ιςχφουςα  ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςίασ  και με 

γνϊμονα τθν  προςταςία του  καλάςςιου περιβάλλοντοσ  το Δ.Ο.Ψ.Χ. βρίςκεται ςτθ 

διαδικαςία εκπόνθςθσ και εφαρμογισ ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων ςκαφϊν ενϊ ιδθ 

ζχει εκπονθκεί  το ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ περιςτατικοφ καλάςςιασ ρφπανςθσ.   

 

Οαμβάνοντασ  υπόψθ   τα ανωτζρω  και τθσ ειδικισ φφςθσ  των λιμενικϊν  ζργων ςτθ 

παροφςα  φάςθ δε μπορεί να αξιολογθκεί  όλο το φάςμα αυτϊν. Ειδικότερα δε,   για να 

αξιολογθκεί θ κατάςταςθ των υποκαλάςςιων ζργων αλλά  και του λειτουργικοφ βάκουσ 

του λιμζνα , κα πρζπει να πραγματοποιθκοφν  οι κατάλλθλοι εξειδικευμζνοι ζλεγχοι.  

 

Ωςτόςο οι υφιςτάμενεσ  Θ/Π εγκαταςτάςεισ  και εξοπλιςμόσ, αναβακμιηόμενεσ, μποροφν 

να κεωρθκοφν επαρκείσ για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ υφιςτάμενθσ δυναμικότθτασ  

ελλιμενιηόμενων ςκαφϊν.   

 

Θ υφιςτάμενθ δυνατότθτα ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν  που περιορίηεται ςε 60-70 ςκάφθ μικροφ 

ωσ μεςαίου μεγζκουσ  δεν  καλφπτει πάνω από το 30% τθσ ηιτθςθσ και ιδιαίτερα  κατά  τθ 

κερινι περίοδο. 

 

Ρροβλιματα  

 Θ αδυναμία  κάλυψθσ τθσ ηιτθςθσ ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν  

 Απϊλεια  μζροσ κωράκιςθσ  λιμενοβραχίονα  

 Θ μθ προςταςία   του  λιμζνα από τουσ ΒΑ, Α, Ρ  ανζμουσ άνω των  4 Beaufort  

 Σι παρωχθμζνεσ Θ/Π εγκαταςτάςεισ και εξοπλιςμόσ  του λιμζνα 

 Σι  τακτικζσ  φκορζσ  του Θ/Π εξοπλιςμοφ εξαιτίασ  των ςυχνϊν βανδαλιςμϊν  που 

παρατθροφνται  

  Θ ζλλειψθ  αρχειακοφ υλικοφ καταγραφισ υφιςταμζνων δικτφων Θ/Π 
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 Θ ζλλειψθ  ςτοιχείων για τθν αξιολόγθςθ τθσ κατάςταςθσ των κρθπιδωμάτων 

(κυρίωσ των φφαλων μερϊν τουσ)   

Ρεριoριςμοί  

 Θ ζλλειψθ πόρων του Δ.Ο.Ψ.Χ.  

 H ζλλειψθ διαχειριςτικισ επάρκειασ του Δ.Ο.Χ.Ψ.  

Δυνατότθτεσ- ευκαιρίεσ 

 Θ υλοποίθςθ  μελζτθσ  για τθν επζκταςθ  θ καταςκευι νζου λιμενοβραχίονα  

 Θ χριςθ ανανεϊςιμων  πθγϊν ενζργειασ  για τθν υποςτιριξθ των Θ/Π 

εγκαταςτάςεων  

 Θ υλοποίθςθ μελζτθσ  αναβάκμιςθσ  των λιμενικϊν υποδομϊν   (εκςυγχρονιςμόσ 

Θ/Π εγκαταςτάςεων, προμικειεσ δεςτρϊν προκρουςτιρων κ.λ.π.) 

 Θ εφαρμογι ςυςτιματοσ  διαχείριςθσ καταλοίπων ςκαφϊν  

 Θ δυνατότθτα ζνταξθσ χρθματοδότθςθσ των ζργων  που κα προκφψουν από τισ 

προαναφερόμενεσ μελζτεσ  ςτο ΕΧΥΑ   

Κρίςιμα  Ηθτιματα  Ανάπτυξθσ  

 Θ αφξθςθ των κζςεων ελλιμενιςμοφ , προςελκφοντασ καλάςςιο τουριςμό  κα 

βοθκιςει ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ τθσ τοπικισ αγοράσ  και  προςδϊςει ςτο 

λιμζνα τθ ταυτότθτα που ςτερείται.  

 Θ αναβάκμιςθ και ο εκςυγχρονιςμόσ των Θ/Π εγκαταςτάςεων κα βελτιϊςει τισ 

παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτα ελλθνίηοντα  ςκάφθ. 

 Θ κυκλοφοριακι ςφνδεςθ του λιμζνα  

ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΕΛΣ  

Οόγω τθσ ιδιαίτερθσ  φφςθσ των λιμενικϊν ζργων (μεγάλο χρόνο ωρίμανςθσ, υψθλό 

κόςτοσ) κα πρζπει να πραγματοποιθκεί μελζτθ εφαρμογισ αυτοτελϊν ςταδίων  που κα 

περιλαμβάνει  τα  αναγκαία  εξωτερικά και εςωτερικά λιμενικά ζργα  με ςτόχο  

 Ψθν ενίςχυςθ προςταςίασ του λιμζνα  από τουσ ανζμουσ  

 Ψθν αφξθςθ κζςεων ελλιμενιςμοφ  

 Ψθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν ςτα ςκάφθ που ελλιμενίηονται 

 

ΧΕΦΧΑΛΑ  ΟΛΠΕΡΛΞΘ ΗΩΡΘ  

 

Θ χερςαία  ηϊνθ λιμζνα Χερςονιςου που  ζχει  κακοριςτεί   με το ΦΕΞ/150/1973  

και    περιλαμβάνει εκτόσ  από το  χϊρο τθσ προβλιτασ και του λιμενοβραχίονα   και το 

παραλιακό μζτωπο κείμενο επί τθσ οδοφ  Αγίασ Υαραςκευισ. Θ δε χριςθ τθσ 
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περιγραφόμενθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ παραχωρείται ανά ζτοσ ςε  επαγγελματίεσ  που 

δραςτθριοποιοφνται  ςτθν περιοχι  και  κυρίωσ λειτουργοφν ωσ προςκικεσ  ςε 

καταςτιματα  υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (καφετζριεσ, εςτιατόρια κ.λ.π.)  

 

Εντόσ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ υφίςτανται κτίρια που αποτυπϊνονται ςτα 

επιςυναπτόμενα ςτοιχεία 2α και 2β και των οποίων το ιδιοκτθςιακό κακεςτϊσ  

εκκρεμοδικεί, γεγονόσ που επθρεάηει πλικοσ άλλων υποκζςεων του  Δ.Ο.Ψ.Χ.  όπωσ 

εκδόςεισ αδειϊν λειτουργίασ Ξαταςτθμάτων Ωγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, παραχωριςεισ 

χϊρων  αλλά και  τθν ενδεχόμενθ ανάπλαςθ τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα. 

 

Θ υφιςτάμενθ  κατάςταςθ   τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ   όπωσ ζχει  διαμορφωκεί  

μζχρι ςιμερα  περιλαμβάνει καταςκευζσ  μεταλλικζσ, ξφλινεσ ι άλλου τφπου  επί 

ςκυροδζματοσ ι μεταλλικϊν  βάςεων  και κάποιεσ από αυτζσ  μποροφν κατά μία ζννοια  να 

χαρακτθριςτοφν και κλειςτοφ τφπου. Λκανά ςτοιχεία για τθν  υποβοικθςθ τθσ αξιολόγθςθσ  

τθσ κατάςταςθσ των καταςκευϊν επι τθσ χερςαίασ  ηϊνθσ   όςο και τθσ νομιμότθτασ αυτϊν 

δεν ζχουν βρεκεί μζχρι και ςιμερα. Ωςτόςο από μακροςκοπικό ζλεγχο προκφπτει ότι ςτο 

μεγαλφτερο μζροσ αυτϊν ζχουν επζλκει ςθμαντικζσ φκορζσ  ενϊ τόςο το είδοσ καταςκευισ 

των αλλά και θ ανομοιομορφία τουσ,  υποβακμίηουν  το φυςικι  αρχιτεκτονικι  τθσ  

ευρφτερθσ περιοχισ . 

 

Επιπρόςκετα  ςτοιχεία που υποδθλϊνουν τθν επικινδυνότθτα των εν λόγω 

καταςκευϊν προκφπτουν   από παλαιότερα ζγγραφα του ΒϋΟιμενικοφ τμιματοσ  

Χερςονιςου,  αλλά  και από  το ζγγραφο  με αρ. πρωτ.  3843/29-06-2000  τθσ Δ/νςθσ 

Υολεοδομίασ και περιβάλλοντοσ  και των δεκαεπτά (17) πρωτοκόλλων  αυτοψίασ 

ετοιμόρροπων κτιςμάτων επί τθσ    χερςαίασ  λιμενικισ ηϊνθσ. 

 

Βάςει των ανωτζρω και λόγω του ότι δεν προκφπτουν (από ζλεγχο του τθροφμενου 

αρχείου του Δ.Ο.Ψ.Χ.)  ςτοιχεία  που να αποδεικνφουν ότι  κατά τθν διάρκεια  των 

τελευταίων δζκα  ετϊν πραγματοποιικθκαν ζργα  που να αφοροφν τθν ςυντιρθςθ ι τθν 

ανάπλαςθ  τμθμάτων  τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ αλλά και τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ  

των εν λόγω καταςκευϊν ,  κεωρείται  αναγκαία  θ ανάπλαςθ  τθσ περιοχισ. 

 

Επίςθσ ζνα  ςθμαντικό  κζμα  που  ζχει  προκφψει  και  επθρεάηεται  άμεςα  και από  

τθν κατάςταςθ   όπωσ περιγράφεται ςτθν προθγοφμενθ ενότθτα  είναι  θ λειτουργία    των 
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καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ  και  οι υγειονομικζσ  παραβάςεισ  ςτο 

παραλιακό   μζτωπο  όπωσ  εξάλλου  μασ ζχει  επιςθμανκεί   και από τθ Διεφκυνςθ  

Δθμόςιασ  Ωγείασ  με 7334/20.07.2010 το  ζγγραφό τθσ.  Ειδικότερα  αναφζρεται ότι « θ 

παράνομθ τοποκζτθςθ και λειτουργία θχθτικϊν και φωτορυκμικϊν  εγκαταςτάςεων ςτουσ 

υπαίκριουσ   χϊρουσ  των καταςτθμάτων  πζραν  από τθ δυςμενι επίδραςθ  ςτθ δθμόςια 

υγεία, δθμιουργεί  ςοβαρά  προβλιματα    και ςτθν ομαλι λειτουργία  των νομίμων 

ςτεγαςμζνων  καταςτθμάτων …..». 

 

Κεωρείται  βζβαιο ότι μια ενδεχόμενθ  ανάπλαςθ  τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ με 

γνϊμονα τθν εναρμόνιςι τθσ με το φυςικό περιβάλλον κα ςυντελοφςε  και ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Χερςονιςου  αφοφ  το λιμάνι  αποτελεί τουριςτικό 

πόλοσ ζλξθσ.   

 Ξατά το παρελκόν και ειδικότερα το   ζτοσ 1984 υλοποιικθκε θ  οριςτικι μελζτθ  

ανάπλαςθσ τθσ περιγραφόμενθσ περιοχισ  από το γραφειο μελετϊν «ΞΣΡΨΑΦΓΩΦΘ-

ΟΑΠΥΑΞΘ ΞΑΛ ΧΩΡΕΦΓΑΨΕΧ» (αρχειακό υλικό Δ.Ο.Ψ.Χ.) ενϊ μετζπειτα  πραγματοποιικθκαν 

κυρίωσ προμελζτεσ θ προτάςεισ διαμόρφωςθσ τθσ εν λόγω περιοχισ. 

 

Αξιολόγθςθ 

Θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτθ χερςαία ηϊνθ λιμζνα  πζραν τθσ επιςφάλειασ  των 

καταςκευϊν που φζρει λόγω τθσ  ανομοιομορφίασ των αλλά και τθσ προχειρότθτασ των, 

δεν προάγει  το φυςικό κάλλοσ του λιμζνα και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ .    

 

Κεωρείται  βζβαιο ότι μια ενδεχόμενθ  ανάπλαςθ  τθσ  περιοχισ  αυτισ  με γνϊμονα 

τθν εναρμονιςι τθσ με το φυςικό περιβαλλον κα ςυντελοφςε  και ςτθν οικονομικι 

ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Χερςονιςου  αφοφ  το λιμάνι  αποτελεί τουριςτικό 

πόλοσ ζλξθσ και διαχρονικό ςτοιχείο  τθσ ταυτότθτασ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ.   

 

Ρροβλιματα  

 Θ περιοριςμζνθ ζκταςθ τθσ Χ.Ο.Η. 

 Θ φπαρξθ κτιςμάτων επί τθσ χερςαίασ  λιμενικισ ηϊνθσ των οποίων το ιδιοκτθςιακό 

κακεςτϊσ εκκρεμοδικεί.    

 Αυκαίρετεσ παρεμβάςεισ ιδιωτϊν ςτθν Χ.Ο.Η 

 Θ μθ  φπαρξθ  υφιςτάμενθσ τοπογραφικισ αποτφπωςθσ  μζρουσ τθσ χερςαίασ  

λιμενικισ ηϊνθσ  
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 Θ  υφιςτάμενθ κατάςταςθ  τθσ Χ.Ο.Η  επθρεάηει  τθν δυνατότθτα πλιρουσ 

εκμετάλλευςι τθσ από το Δ.Ο.Ψ.Χ. με αποτζλεςμα  να παρατθρείται μείωςθ  των 

εςόδων κατά 50%.τθν τελευταία 5τία.  

Ρεριοριςμοί  

 Θ αδυναμία  χρθματοδότθςθσ  με ιδίουσ πόρουσ του Δ.Ο.Ψ.Χ.  του ζργου Ανάπλαςθσ 

τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ 

Δυνατότθτεσ- ευκαιρίεσ 

 Θ επζκταςθ  τθσ χερςαίασ  λιμενικισ ηϊνθσ  με τθ διαδικαςία τθσ εξομοίωςθσ  

 Θ υλοποίθςθ  μελζτθσ  εφαρμογισ για τθν ανάπλαςθ τθσ χερςαίασ λιμενικισ 

ηϊνθσ  

 Θ υλοποίθςθ του ζργου τθσ ανάπλαςθσ τθσ εν λόγω ηϊνθσ περιοχισ και θ  ζνταξθ 

χρθματοδότθςισ του  ςτο ΕΧΥΑ. 

   Θ δυνατότθτα νομιμοποίθςθσ καταςκευϊν επί τθσ Χ.Ο.Η  βάςει  τθσ  παρ 5 του 

άρκρου 113 του Ρ.3978/2011  και του άρκρου 27 του ν. 2971/01 ωσ τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία 31/12/2011. 

Κρίςιμα  Ηθτιματα  Ανάπτυξθσ  

 Θ υλοποίθςθ μελζτθσ ανάπλαςθσ τθσ Χ.Ο.Η και υλοποίθςθσ του αντίςτοιχου 

ζργου  απαιτεί εκ των  πραγμάτων μεγάλο χρονικό διάςτθμα μζχρι  να 

ολοκλθρωκεί, γεγονόσ που  δεν  αντιμετωπίηει τα άμεςα   περιγραφόμενα  

προβλιματα  που  υφίςτανται  ςτθν περιοχι, τα οποία μποροφν  με μικρά 

παρεμβατικά ζργα κατόπιν τθσ ολοκλιρωςθσ τθσ διαδικαςίασ τθσ νομιμοποίθςθσ, 

να  αντιμετωπιςτοφν. 

ΕΡΛΣΘΜΑΝΣΕΛΣ  

Θ υλοποίθςθ  τθσ μελζτθσ ανάπλαςθσ τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ που αφορά το μζτωπο 

τθσ Αγίασ  Υαραςκευισ κα πρζπει να ςυςχετιςτεί με τυχόν μελζτεσ εξωτερικϊν και 

εςωτερικϊν λιμενικϊν ζργων  (παράγραφοσ 2.2) 

 

Χυνοπτικι Υεριγραφι και Αξιολόγθςθ  οργανωτικισ δομισ (εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ) 

Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου 

 

Ψο Δθμοτικό Οιμενικό Ψαμείο Χερςονιςου   οργανωτικά διαρκρϊνεται ωσ εξισ  

Οργανα Διοίκθςθσ 

 Διοικθτικό Χυμβοφλιο (επταμελζσ) 

 Υρόεδροσ Δ..Χ. 
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Θ διάρκρωςθ  των υπθρεςιϊν  ζχει   ςφμφωνα   με τον   Σργανιςμοφ Εςωτερικισ 

Ωπθρεςίασ του Δ.Ο.Ψ.Χ. (ΦΕΞ Β’ 1534/2005) ωσ εξισ  

 

Δ/ΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΩΡ – ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΩΡ ΞΑΛ ΨΕΧΡΛΞΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ   

που   αποτελείται από: 

1. Ψμιμα Διοικθτικϊν και Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 

1α. Γραφείο Υροζδρου. 

1β. Γραφείο Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν. 

1γ. Γραφείο Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν 

2. Ψμιμα τεχνικϊν Ωπθρεςιϊν: 

2α. Γραφείο Ψεχνικϊν και Θλεκτρομθχ/κϊν Ζργων. 

2β. Γραφείο κακαριότθτασ. 

ΑΡΚΦΩΥΛΡΣ ΔΩΡΑΠΛΞΣ  - ΩΟΛΞΣΨΕΧΡΛΞΘ ΩΥΣΔΣΠΘ 

Θ υποςτιριξθ των αναφερόμενων   τμθμάτων – γραφείων   πραγματοποιείται  από τρείσ  

μόνιμουσ υπαλλιλουσ    ωσ εξισ  

-ΔΕ1 Διοικθτικοφ  (1)  

-ΨΕ17 Διοικθτικοφ Οογιςτικοφ (1)   

-ΨΕ4  Ψεχνολόγων Πθχανολόγων (1)   

 

Ψο υφιςτάμενο  ενεργό προςωπικό   του Δ.Ο.Ψ. Χερςονιςου  τθν  τελευταία  διετία είναι 

2 άτομα (με μζςο χρόνο προχπθρεςίασ  ςτο Δθμόςιο τομζα  2,5 ζτθ),  τα  οποία καλοφνται 

να ανταποκρικοφν   ςτο ςφνολο  των πολυκεματικϊν απαιτιςεων του Δ.Ο.Ψ.Χ , υιοκετϊντασ 

μοντζλο οριηόντιασ διαχείριςθσ-διεκπεραίωςθσ υποκζςεων  χωρίσ  να   είναι δυνατόν να 

γίνονται  διακριτά  τα όρια των ενεργειϊν τουσ. Eπιπρόςκετα λόγω των αυξθμζνων   

αναγκϊν του τμιματοσ διοικθτικϊν και οικονομικϊν  υπθρεςιϊν του Δ.Ο.Ψ.Χ. το 90% των 

ενεργειϊν   του υφιςτάμενου υπθρετοφντοσ προςωπικοφ αναλϊνεται ςε θμεριςια βάςθ 

ςτθν διεκπεραίωςθ των υποκζςεων του αναφερόμενου τμιματοσ. 

 

Ψο Δ.Ο.Ψ.Χ. διακζτει  ικανό εξοπλιςμό γραφείων  (Θ/Ω, εκτυπωτζσ, φωτοαντιγραφικό) για 

τθν υποςτιριξθ του κφκλου εργαςιϊν  του υπθρετοφντοσ  προςωπικοφ που χριηει 

αναβάκμιςθσ (software, hardware). 

 

Πζςα μεταφοράσ  δεν διατίκενται.   
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Ψο  Δ.Ο.Ψ.Χ. αλλά και το Β’Οιμενικό τμιμα Χερςονιςου  ςτεγάηονται  ςε  κτιριο (επί τθσ 

Αγίασ Υαραςκευισ & Ρ.Ρεάρχου) που  ζχει  παραχωρθκεί από το Διμο Χερςονιςου και 

παρόλο που διακζτει  επαρκείσ χϊρουσ για τθ ςτζγαςθ  των αναφερόμενων υπθρεςιϊν,  θ 

ςτζγθ από αμιαντοφχο υλικό το κακιςτά επιςφαλζσ για τθν υγεία του προςωπικοφ.   

 

Βοθκθτικοί  χϊροι  που απαιτοφνται για τθν υποςτιριξθ  των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων 

δεν υφίςτανται. 

Ρροβλιματα  

 Θ   ςτζγαςθ των υπθρεςιϊν ΔΟΨΧ και Β.Ο.Ψμιματοσ  ςε επιςφαλζσ  για τθν υγεία 

του προςωπικοφ  κτιριο  λόγω  φπαρξθσ ςτζγθσ από αμίαντο. 

 Θ μθ  φπαρξθ βοθκθτικϊν χϊρων για τθν υποςτιριξθ των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων (αποκικευςθ  αντιρρυπαντικοφ εξοπλιςμοφ, λοιπϊν αποκθκϊν 

κ.λπ.)  

 Θ πολυκεματικι  οριηόντια εναςχόλθςθ  του προςωπικοφ αυξάνει το χρόνο 

διεκπεραίωςθσ των  διαδικαςιϊν    

 Θ ζλλειψθ εμπειρίασ  του πρςοωπικοφ 

 Θ ζλλειψθ προςωπικοφ  

 Θ ζλλειψθ δικτυακοφ τόπου του Δ.Ο.Ψ.Χ.   για τθν υποςτιριξθ των διαδικαςιϊν τθσ 

θλεκτρονικισ  διακυβζρνθςθσ κακϊσ λοιποφ  υποςτθρικτικοφ εξοπλιςμοφ και 

προγραμμάτων  

Ρεριοριςμοί 

 Θ ζλλειψθ  νομιμοποιθτικϊν εγγράφων οικοδομικισ φφςθ  του  κτθρίου ( που 

ςτεγάηεται το ΔΟ.Ψ.Χ. και το Β.Ο.Ψμιμα)  δεν  επιτρζπει οικοδομικζσ εργαςίεσ 

αποκατάςταςθσ και βελτίωςισ του. 

Δυνατότθτεσ- ευκαιρίεσ 

 Θ δυνατότθτα νομιμοποίθςθσ του κτθρίου βάςει  τθσ  παρ 5 του άρκρου 113 του 

Ρ.3978/2011  και του άρκρου 27 του ν. 2971/01 ωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

31/12/2011. 

 Θ διερεφνθςθ δυνατότθτασ καταςκευισ  βοθκθτικϊν χϊρων των λιμενικϊν 

εγκαταςτάςεων  ι θ ενδεχόμενθ  αξιοποίθςθ υφιςτάμενων κτθρίων επί τθσ Χ.Ο.Η. 

 Θ πρόςλθψθ εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ  ι ςφναψθ  ςυμβάςεων ετιςιασ 

υποςτιριξθσ των Θ/Π εγκαταςτάςεων 

 Θ κατάρτιςθ και θ εκπαίδευςθ  του προςωπικοφ 
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 Θ ςφναψθ προγραμματικϊν ςυμβάςεων  με το Διμο Χερςονιςου για τθν 

υποςτιριξθ του Δ.Ο.Ψ.Χ..  

 

ΣΦΓΑΡΩΧΘ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ Δ.Ο.Ψ.Χ. , ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΕΧ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ   

 

Ψθν   τελευταία  διετία  πραγματοποιείται προςπάκεια    προκειμζνου  

 Ρα αποςαφθνιςτεί θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ υπθρεςίασ  με τθν καταγραφι  

οφειλϊν προσ το Δ.Ο.Ψ.Χ. 

 Ρα τυποποιθκοφν διαδικαςίεσ  όπωσ   

- παραχωριςεισ χϊρων επί Χ.Ο.Η.   

- άδειεσ  καταςτθμάτων υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ 

- παρακολοφκθςθ υγειονομικϊν παραβάςεων εντόσ περιοχισ   αρμοδιότθτασ του 

- παραχωριςεισ αιγιαλοφ  

- αυκαίρετεσ χριςεισ   κ.α. 

 Ρα εναρμονιςτεί θ υπθρεςία ςτισ απαιτιςεισ τθσ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ  

 Ρα δθμιουργθκεί  αρχειακό υλικό για τθν υποςτιριξθ των εκκρεμϊν νομικϊν 

υποκζςεων τθσ υπθρεςίασ  

 

Ωςτόςο κρίςιμο ηιτθμα  αποτελεί  το ιςχφον   νομοκετικό  και κανονιςτικό πλαίςιο  που 

διζπει  το Δ.Ο.Ψ.Χ. και από το οποίο ανακφπτει     

 Θ ανάγκθ νομοκετικϊν  ρυκμίςεων ϊςτε  να  εκλείψουν αναςταλτικοί 

παράγοντεσ ςτθν εκτζλεςθ λιμενικϊν ζργων  ι ζργων ςυντιρθςθσ που 

αυξάνουν  τον κφκλο ωρίμανςι τουσ.  

 Θ ανάγκθ νομοκετικϊν ρυκμίςεων για τθν αποςαφινιςθ του υφιςτάμενου 

κακεςτϊτοσ  των παραχωριςεων ςτισ χερςαίεσ ηϊνεσ των λιμανιϊν που 

αποτελεί τροχοπζδθ ςτθ εκμετάλλευςθ  τουσ και ςτθν αφξθςθ εςόδων από 

αυτι.  

 Θ τροποποίθςθ του  υφιςτάμενου κανονιςμοφ λειτουργίασ παραλιακϊν χϊρων 

αρμοδιότθτασ Δ..Ο.Ψ.Χ. (υπ’ 42/2006 απόφαςθ Δ.Χ. του Δ.Ο.Ψ.Χ.)  ϊςτε να 

αποςαφθνιςτοφν διαδικαςίεσ κρίςιμεσ για τθ χριςθ, διαχείριςθ και 

εκμετάλλευςθ των χϊρων  αυτϊν . 

 

Σικονομικά ςτοιχεία  Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου 
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Σπωσ προαναφζρκθκε τα  ζςοδα του Δ.Λ.Τ.Ω. απορρζουν από τθν εκμετάλλευςθ  των 

λιμενικϊν εγκαταςτάςεων  και τθσ χερςαίασ  λιμενικισ ηϊνθσ.  

Εκτιμϊντασ  τθν δυναμικότθτα   των προαναφερκζντων και βάςει  των αποτελεςμάτων τθσ 

τελευταίασ  τριετίασ , εκτιμάται ότι τα ζςοδα  του Δ.Ο.Ψ.Χ.   βάςει τθσ υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ   δεν δφναται να υπερβοφν   

 το ποςό  των 10.000,00 ευρϊ  από τθν εκμετάλλευςθ  των υφιςταμζνων 

λιμενικϊν εγκαταςτάςεων (Ψο ανωτζρω ποςό εκτιμικθκε βάςει των υφιςτάμενθσ 

δυναμικισ του λιμζνα και των δεικτϊν  διακίνθςθσ  επιβατϊν  τουριςτικϊν ςκαφϊν   

τθσ τελευταίασ  τριετίασ)   

 το ποςό  των 230.000,00 ευρϊ από τθν εκμετάλλευςθ  τθσ χερςαίασ  λιμενικισ 

ηϊνθσ εγκαταςτάςεων (Ψο ανωτζρω ποςό εκτιμικθκε βάςει τθσ ιςχφουςασ τιμισ 

ανταλλάγματοσ ανά τετ.μζτρο   και των   διατικζμενων χϊρων παραχϊρθςθσ 3.000 

τ.μ περίπου). 

ΧΩΡΣΥΨΛΞΣΧ ΥΛΡΑΞΑΧ ΑΥΣΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΧΨΣΛΧΕΛΩΡ ΧΦΘΧΕΩΡ 

ΑΡΑ ΕΨΣΧ 2008 2009 2010 

ΕΧΣΔΑ       

Ψακτικά ζςοδα 255.441,45 € 123.300,83 € 165.904,00 € 

Εκτακτα εςοδα 57.047,22 € 111.270,18 € 29.527,55 € 

Χρθματικό υπόλοιπο προθγοφμενθσ 

χριςθσ 452.335,62 € 276.589,28 € 352.959,16 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΫΝ 764.824,29 € 511.160,29 € 548.390,71 € 

        

ΕΣΔΑ       

Εξοδα 488.235,01 € 158.201,13 € 182.558,96 € 

Αποκεματικό  276.589,28 € 352.959,16 € 365.811,75 € 

ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΫΝ 764.824,29 € 511.160,29 € 548.370,71 € 

 

Χφνοψθ  Αξιολόγθςθσ  Δ.Ο.Ψ.Χερςονιςου 

 

Ξατανοϊντασ πλιρωσ  το ρόλο  που ζχει διαδραματίςει ο   λιμζνασ Χερςονιςου ςτθν 

κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ  και με ςτόχο   τθν 

ενδυνάμωςθ  αυτοφ , παρατίκεται ςυνοπτικά θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

και των προτεινομζνων ενεργειϊν που αφοροφν το εξωτερικό και εςωτερικό περιβάλλον 

του Δ.Ο.Ο.Ψ.Χ. 
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ΣΥΝΟΡΤΛΚΟΣ ΡΛΝΑΚΑΣ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘΣ ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΕΞΫΤΕΛΚΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ.Λ.Τ.Ω.  

ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΣΤΟΩΟΛ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ ΣΩΟΛΛΑ 

ΛΛΜΕΝΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ                  

 α) μικρόσ αρικμόσ ελλιμ. ςκαφϊν   

β) Μθ   προςταςία του λιμζνα   από 

ανεμογενείσ παραγοντεσ                                            

γ) Ελλειψεισ ςτον εξοπλιςμό 

υποςτιριξθσ ςκαφϊν    

1. ΑΩΘΧΘ ΚΕΧΕΩΡ ΕΟΟΛΠΕΡΛΧΠΣΩ 

1. ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΠΕΟΕΨΘΧ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΕΥΕΞΨΑΧΘΧ (Ι 

ΔΘΠΛΣΩΦΓΛΑ ΡΕΣΩ) ΟΛΠΕΡΣΒΦΑΧΛΣΡΑ , ΕΞΧΩΧΦΣΡΛΧΠΣΩ 

ΩΦΛΧΨ. ΟΛΠΕΡΛΞΩΡ  ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ, & ΧΩΡΨΘΦΘΧΘΧ 

ΩΥΣΔΣΠΩΡ-ΕΣΥΟΛΧΠΣΩ 

  

2. ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ 

ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ ΟΛΠΕΡΑ   

2. ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ  ΡΕΣΩ ΟΛΠΕΡΣΒΦΑΧΛΣΡΑ (ΩΥΣ ΥΦΣΩΥΣΚΕΧΕΛΧ)  

ΕΦΓΣ 
ΑΛΣΥΣΛΘΧΘ 

ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΩΡ 

ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ ΕΦΓΩΡ 

ΑΥΤ ΕΥΆΟΛΕΛΑ 2007-2013  

Ι ΑΟΟΑ ΨΣΠΕΑΞΑ 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ 

3. ΕΡΛΧΧΩΧΘ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ ΟΛΠΕΡΑ 

ΑΥΤ ΑΡΕΠΣΓΕΡΕΛΧ ΥΑΦΑΓΣΡΨΕΧ 

3. ΕΞΧΩΓΧΦΣΡΛΧΠΣΧ ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΩΡ Θ/Π ΕΓΞΑΨΑΧΨΑΧΕΩΡ 

(ΕΦΓΣ)  

 4. ΧΩΡΨΘΦΘΧΘ  ΩΦΛΧΨΑΠΕΡΩΡ ΞΦΘΥΛΔΩΠΑΨΩΡ 

4. ΑΩΘΧΘ ΕΧΣΔΩΡ ΔΟΨΧ ΑΥΤ 

ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘ ΨΣΩ ΟΛΠΕΡΑ 

5. ΕΟΕΓΧΣΧ  ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΩΡ ΒΑΚΩΡ ΟΛΠΕΡΑ   ΞΑΛ 

ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΞΩΡ ΒΑΚΩΡ ΟΛΠΕΡΑ 

ΩΕΣΑΛΑ  ΛΛΜΕΝΛΚΘ ΗΫΝΘ                                      

α) Υπαρξθ αυκαίρετων και επιςφαλϊν, 

επικίνδυνων  καταςκευϊν                                            

β) Αδυναμία πρόςβαςθσ κοινοφ ςτο 

παραλιακό μζτωπο                                             

γ) Υποβάκμιςθ του φυςικοφ κάλλουσ 

τθσ περιοχισ                                                

δ)Δυςχερισ  οικονομικι εκμετάλλευςθ 

χϊρων (απϊλεια εςόδων) 

1. ΑΡΑΥΟΑΧΘ , ΕΩΦΑΛΧΠΣΧ 

ΥΕΦΛΣΧΘΧ  για τθν αναβάκμιςθ τθσ 

αναψυχικισ και ελκυςτικισ αξίασ 

του παρακαλάςςιου μετϊπου  

1. ΕΥΕΞΨΑΧΘ  ΧΕΦΧΑΛΑΧ ΟΛΠΕΡΛΞΘΧ ΗΩΡΘΧ ΠΕ ΨΘ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑ 

ΕΣΠΣΛΩΧΘΧ 
  

2. ΥΦΣΧΒΑΧΛΠΣΨΘΨΑ   ΕΥΛΧΞΕΥΨΩΡ 

ΧΨΣ ΥΑΦΑΟΛΑΞΣ ΠΕΨΩΥΣ 

2. ΩΟΣΥΣΛΘΧΘ ΠΕΟΕΨΘ ΕΦΑΦΠΣΓΘΧ ΑΡΑΥΟΑΧΘΧ ΧΕΦΧΑΛΑΧ  

ΟΛΠΕΡΛΞΘΧ ΗΩΡΘΧ 
  

3. ΑΩΘΧΘ ΕΧΣΔΩΡ ΔΟΨΧ ΑΥΤ 

ΕΞΠΕΨΑΟΟΕΩΧΘ ΨΩΡ ΧΩΦΩΡ 
3. ΑΡΑΥΟΑΧΘ ΧΕΦΧΑΛΑΧ ΟΛΠΕΡΛΞΘΧ ΗΩΡΘΧ (ΕΦΓΣ) 

ΑΛΣΥΣΛΘΧΘ 

ΔΩΡΑΨΣΨΘΨΩΡ 

ΧΦΘΠΑΨΣΔΣΨΘΧΘΧ ΕΦΓΩΡ 

ΑΥΤ ΕΥΆΟΛΕΛΑ 2007-2013  

Ι ΑΟΟΑ ΨΣΠΕΑΞΑ 

ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΑ 
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ΥΨΛΣΤΑΜΕΝΘ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΡΛΜΕΟΥΣ ΣΤΟΩΟΛ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΓΕΛΕΣ 

ΑΝΚΫΡΛΝΟ ΔΥΝΑΜΛΚΟ - ΥΛΛΚΟΤΕΩΝΛΚΘ 

ΥΡΟΔΟΜΘ -ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΕΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ                              

α) Ελλειψθ προςωπικου                    β) 

Επιςφάλεια για τθν υγεία του  

προςωπικοφ ςτο  κτιριο  ςτζγαςθσ                              

γ) Ελλειψθ εμπειρίασ προςωπικοφ                                                 

δ) Αςαφζσ νομοκετικό και κανονιςτικό 

πλαίςιο                                                      

1.ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΧΦΣΡΣΩ ΔΛΕΞΥΕΦΑΛΩΧΘΧ 

ΩΥΣΚΕΧΕΩΡ   

1. ΥΦΣΧΟΘΨΘ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 

2. ΞΑΨΑΦΨΛΧΘ & ΕΞΥΑΛΔΕΩΧΘ ΥΦΣΧΩΥΛΞΣΩ 

2.ΑΥΣΨΕΟΕΧΠΑΨΛΞΣΨΕΦΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ 

ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘ / ΑΩΘΧΘ ΕΧΣΔΩΡ 
3. ΧΩΡΑΨΘ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΛΞΩΡ ΧΩΠΒΑΧΕΩΡ ΠΕ ΑΟΟΣΩΧ ΦΣΦΕΛΧ  

3. ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΥΑΦΕΧΣΠΕΡΩΡ ΩΥΘΦΕΧΛΩΡ 

ΥΦΣΧ ΨΣΩΧ ΥΣΟΛΨΕΧ 
4. ΑΡΑΒΑΚΠΛΧΘ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ Θ/Ω (sofware/hardware) 

4. ΒΕΟΨΛΩΧΘ ΧΦΣΡΩΡ ΞΑΨΑΓΦΑΦΘΧ ΑΡΑΓΞΩΡ 

ΞΑΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΕΦΓΩΡ 

5.  ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΘ ΦΩΚΠΛΧΘ  ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΥΟΣΩΧΨΕΩΧΘ  ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ  

ΑΔΕΛΣΔΣΨΘΧΘΧ ΟΛΠΕΡΛΞΩΡ ΕΦΓΩΡ  

  

6.  ΡΣΠΣΚΕΨΛΞΘ ΦΩΚΠΛΧΘ  ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΥΣΧΑΦΘΡΛΧΘ ΨΘΧ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ 

ΧΕΦΧΑΛΩΡ ΟΛΠΕΡΛΞΩΡ ΗΩΡΩΡ ΑΥΤ ΔΘΠΣΨΛΞΑ ΟΛΠΕΡΛΞΑ ΨΑΠΕΛΑ 

  7.  ΨΦΣΥΣΥΣΛΘΧΘ ΞΑΡΣΡΛΧΨΛΞΩΡ ΑΥΣΦΑΧΕΩΡ Δ.Ο.Ψ.Χ. 
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1.2.2.7 Κοινωφελζσ Μθ Κερδοςκοπικό  Κδρυμα « ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ» (ΝΠΔΔ) 

 

Ψο κοινωφελζσ μθ κερδοςκοπικό Δθμοτικό ίδρυμα «ΕΟΟΘ ΑΟΕΛΣΩ» (ΡΥΔΔ) ςυςτάκθκε με 

το υπ’ αρικ. 77 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΞ 142 Α’/18-8-2010). Ενϊ ςφμφωνα με τθν 87/2011 

Απόφαςθ του Δθμάρχου Χερςονιςου ορίςτθκε το Διοικθτικό ςυμβοφλιο του Λδρφματοσ. 

Θ ζδρα του Λδρφματοσ βρίςκεται ςτο Ξράςι, Δθμοτικισ Ενότθτασ Παλίων του Διμου 

Χερςονιςου, ενϊ ο χϊροσ ςτον οποίο ςτεγάηεται το Μδρυμα είναι ο αϋόροφοσ του 

Δθμοτικοφ Υολφκεντρου Ξραςίου.  

 

Χκοπόσ του Λδρφματοσ είναι θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που αφοροφν τθν προαγωγι του 

πνευματικοφ επιπζδου τθσ κοινωνίασ του Διμου Χερςονιςου κακϊσ και θ πλθρζςτερθ 

γνωριμία του ςυγγραφικοφ ζργου, τθσ ηωισ, τθσ προςωπικότθτασ και τθσ πνευματικισ 

προςφοράσ των πνευματικϊν δθμιουργϊν Ζλλθσ Αλεξίου, Ελευκερίου Αλεξίου και 

Γαλάτειασ Αλεξίου − Ξαηαντηάκθ με το κοινό και ειδικά με τθν μακθτιϊςα νεολαία.  

Χτο πλαίςιο αυτό, το Μδρυμα επιδιϊκει να πραγματοποιιςει ποικίλεσ  δραςτθριότθτεσ, 

οριςμζνεσ εκ των οποίων είναι: 

 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων, θμερίδων, διαλζξεων και λογοτεχνικϊν διαγωνιςμϊν 

ςτα ςχολεία 

 Διοργάνωςθ ςυνεδρίων και ζκδοςθ ενθμερωτικϊν εντφπων και βιβλίων 

 Επανεκδόςεισ 

 Εκπόνθςθ μελετϊν και ερευνϊν που ςχετίηονται με τουσ ςκοποφσ του Λδρφματοσ 

και αναφζρονται ςτο ζργο των ανωτζρω πνευματικϊν δθμιουργϊν 

 Χυνεργαςία με πνευματικοφσ ανκρϊπουσ κακϊσ και με άλλα ιδρφματα ςυναφϊν 

ςκοπϊν 

Υόροι Λδρφματοσ 

Σι Υόροι του Λδρφματοσ είναι: 

 Θ ετιςια επιχοριγθςθ του Διμου που ορίηεται ςτο ποςό των 10.000 €  

 Επιχοριγθςθ ι κάκε άλλθ παροχι του κράτουσ είτε απευκείασ προσ αυτό, είτε προσ 

το Διμο  για το Μδρυμα. 

 Ξάκε είδουσ ειςφορζσ, δωρεζσ, κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ 

 Ειςπράξεισ από το αντίτιμο των πραγμάτων ι των υπθρεςιϊν, που κα παρζχει το 

Μδρυμα 

 Υρόςοδοι από τθ δικι του περιουςία και κάκε άλλθ νόμιμθ πρόςοδοσ.  



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 308 από 457 

Ψο Μδρυμα ζχει αναλάβει ιδθ τθν αναδθμοςίευςθ οριςμζνων τευχϊν του περιοδικοφ 

«Ξάςτρο» 6000 € . 

 

Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 3ετίασ 

 Σργάνωςθ Χυνεδρίου Διεκνοφσ Χυμμετοχισ ςε ςυνεργαςία με το Διμο Χερςονιςου 

και τισ Εφορίεσ Αρχαιοτιτων  με προβλεπόμενθ δαπάνθ  10.000 € 

 Βράβευςθ με ζπαινο τελειόφθτων  Ουκείων του Διμου, επιτυχόντων ςε 

Υανεπιςτθμιακζσ, Υολυτεχνικζσ και Ψεχνικζσ Χχολζσ με προβλεπόμενθ 

δαπάνθ   1.000 €  

 Βράβευςθ με μετάλλιο των  επιτυχόντων  αριςτοφχων ςε βακμολογία από κάκε 

κατεφκυνςθ για το ςφνολο του Διμου με προβλεπόμενθ δαπάνθ 1.000 €  

 Ζκδοςθ βιβλίων, λευκωμάτων και πρακτικϊν του ωσ άνω ςυνεδρίου με 

προβλεπόμενθ δαπάνθ  30.000 € 

 Σργάνωςθ κερινοφ Χχολείου με προβλεπόμενθ δαπάνθ  3.000 € 

 Σργάνωςθ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων 

 Σργάνωςθ και διεξαγωγι θμερίδων ςτο Διμο Χερςονιςου 

 

 

1.2.2.8 Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ Χερςονιςου (Δ.Ε.Τ.Α.Χ) 

 

Βάςει των διατάξεων του άρκρου 109 του Ρ.3852/2010 «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ» είναι υποχρεωτικι θ ςυγχϊνευςθ των 

υφιςτάμενων Δ.Ε.Ω.Α. των διμων που ςυνενϊνονται ςε ζνα νζο Διμο.  

 

Πε τθν αρικμ. Απόφαφ. 100/2011 (ΦΕΞ 812/10.05.2011) ςυςτάκθκε επιχείρθςθ φδρευςθσ 

− αποχζτευςθσ με τθν επωνυμία «ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΩΔΦΕΩΧΘΧ ΑΥΣΧΕΨΕΩΧΘΧ 

ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ (Δ. Ε. Ω. Α. Χ. )» με τθ ςυγχϊνευςθ των ΔΕΩΑ Παλίων και Χερςονιςου (άρκρο 

1 παρ. 1 ν. 1069/1980, και άρκρο 109 Ρ. 3852/2010). 

 

Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Παλίων (Δ.Ε.Ω.Α.Π.)  ςυςτικθκε με το υπ’ 

αρικμόν 359 Υροεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Ξ. 241/29-10-1998 τεφχοσ πρϊτο ), με το οποίο 

εγκρίκθκε θ υπϋ αρικμόν 159/1998 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου του Διμου 

Παλίων και θ οποία δθμοςιεφκθκε ςτο υπ’ αρικμόν 241/29-10-1998 Φφλλο τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Ξυβερνιςεωσ. 
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Αντίςτοιχα θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ Χερςονιςου (Δ.Ε.Ω.Α.Χ.)  

ςυςτικθκε με τθν υπϋ αρικμόν 43/2000 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου του Διμου 

Χερςονιςου θ οποία δθμοςιεφτθκε ςτο Φ.Ε.Ξ. 11/ 11-01-2001 τεφχοσ δεφτερο. 

 

Θ Δθμοτικι Επιχείρθςθ Ϊδρευςθσ Αποχζτευςθσ είναι νομικό πρόςωπο ιδιωτικοφ δικαίου με 

κοινωφελι χαρακτιρα και κα διζπεται ωσ προσ τθν διοίκθςθ, οργάνωςθ εκτζλεςθ, 

λειτουργία και ςυντιρθςθ των ζργων τθσ αρμοδιότθτασ τθσ, κακϊσ και τισ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ τθσ από τισ διατάξεισ του ν. 1069/1980 «περί κινιτρων για τθν ίδρυςθ 

επιχειριςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ». 

Για τα λοιπά κζματα κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 3463/2006 «Ξφρωςθ του Ξϊδικα 

Διμων και Ξοινοτιτων», του Ρ. 3852/2010  και οι κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ (άρκρο 

1 παρ. 1 του ν. 1069/1980). 

Ζδρα τθσ επιχείρθςθσ κα είναι θ Δθμοτικι Ενότθτα Παλίων του Διμου Χερςονιςου του 

Ρομοφ Θρακλείου Ξριτθσ (άρκρο 1 παρ. 3 ν. 1069/1980). 

Υεριοχι αρμοδιότθτασ τθσ επιχείρθςθσ είναι θ διοικθτικι περιφζρεια των δθμοτικϊν 

ενοτιτων Χερςονιςου και Παλίων του Διμου Χερςονιςου του Ρομοφ Θρακλείου (άρκρο 1 

παρ. 3 ν. 1069/1980). 

Θ ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ δικαιολογείται γιατί α) Πε τθ ςφςταςθ αυτισ και ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ του ν. 1069/1980, δθμιουργείται ζνασ φορζασ με διοικθτικι  και οικονομικι 

αυτοτζλεια και ευελιξία, οποίοσ αντιμετωπίηει ριηικά, μεκοδικά και μακροχρόνια όλο το 

ςφςτθμα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτά του με τθν εκμετάλλευςθ 

και λειτουργία των ςυναφϊν ζργων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ και β) εξαςφαλίηεται θ 

χρθματοδότθςθ των ζργων αυτϊν από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων, από 

δανειοδότθςθ και από ίδιουσ πόρουσ που προβλζπονται υπζρ τθσ Επιχείρθςθσ από το ν. 

1069/1980 (αρικ. 1 παρ. 2 ν. 1069/1980). 

 

Χκοπόσ − Εκμετάλλευςθ 

 

Χκοπόσ τθσ Επιχείρθςθσ είναι θ άςκθςθ τθσ πάςθσ φφςθσ δραςτθριότθτασ του κυκλϊματοσ 

φδρευςθσ, αποχζτευςθσ και άρδευςθσ τθσ περιοχισ του Διμου Χερςονιςου. 

Θ Επιχείρθςθ είναι αρμόδια για τθ μελζτθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ, εκμετάλλευςθ, διοίκθςθ 

και λειτουργία των δικτφων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ακακάρτων και ομβρίων υδάτων, 

ωσ και μονάδων επεξεργαςίασ λυμάτων και αποβλιτων τθσ περιοχισ τθσ αρμοδιότθτασ τθσ 

(Άρκρο 2 ν. 1069/1980). 
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Σ ςκοπόσ τθσ επιχείρθςθσ περιλαμβάνει ακόμθ: 

 Ψθν εμφιάλωςθ και εμπορία νεροφ, 

 Ψθ μελζτθ, καταςκευι, δθμιουργία διαχείριςθ, διαχείριςθ, αξιοποίθςθ και εμπορία 

των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, που προζρχονται από το αντικείμενο 

δραςτθριότθτασ των δθμοτικϊν επιχειριςεων φδρευςθσ και αποχζτευςθσ ι των 

δραςτθριοτιτων των οικείων οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία 

 

Θ εκμετάλλευςθ των ζργων και υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ κα ενεργείται ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του ν. 1069/1980 όπωσ ιςχφει ςιμερα και τουσ κανονιςμοφσ που κα ςυνταχκοφν 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ (άρκρου 1 παρ. 3 ν. 1069/1980).  

 

Ψο κεφάλαιο τθσ Επιχείρθςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 5.571.549,71 €, το οποίο προιλκε 

από περιουςία τθν οποία ςυνειςζφεραν οι Διμοι Χερςονιςου και Παλίων κατά τθν ίδρυςθ 

των ςυγχωνευόμενων επιχειριςεων 

 

Υθγζσ Εςόδων 

 

Ζςοδα τθσ επιχείρθςθσ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 10 ζωσ και 27 και 28 του ν. 

1069/1980: 

 Ψο ειδικό τζλοσ για τθ μελζτθ, καταςκευι και επζκταςθ των ζργων φδρευςθσ και 

αποχζτευςθσ (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. αϋ και 11 ν. 1069/1980). 

 Υίςτωςθ ςτον κρατικό προχπολογιςμό υπζρ των Δ.Ε.Ω.Α 

 Δωρεάν επιχοριγθςθ από το Υρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων ςε ποςοςτό μζχρι 

35% επί των δαπανϊν μελετϊν και καταςκευϊν των κάκε φφςεωσ ζργων φδρευςθσ 

και αποχζτευςθσ αρμοδιότθτασ τθσ επιχείρθςθσ (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. ιαϋ και 13 ν. 

1069/1980). 

 Ψο τζλοσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο αποχζτευςθσ (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. γϋ, ν. 1069/80). 

 Θ δαπάνθ διακλάδωςθσ και ςφνδεςθσ με τον αγωγό τθσ φδρευςθσ και τθσ 

αποχζτευςθσ (άρκρο 10 παρ. εδ. δ’ και άρκρο 15 ν. 1069/1980). 

 Ψο τζλοσ τθσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο τθσ φδρευςθσ (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. εϋ ν. 

1069/80). 

 Ψο τζλοσ χριςεωσ υπονόμων (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. ςτϋ, ν. 1069/1980). 

 Θ αξία φδατοσ που καταναλϊνεται (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. ηϋ, ν. 1069/1980). 
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 Θ εγγφθςθ χριςεωσ του υδρομετρθτι (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. θϋ, ν. 1069/1980).  

 Θ δαπάνθ μετατόπιςθσ αγωγϊν διακλαδϊςεων και ςυνδζςεων φδρευςθσ ι 

αποχζτευςθσ υδρομετρθτϊν ι άλλων ςυναφϊν εργαςιϊν (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. κϋ, ν. 

1069/1980). 

 Σι ςυνειςφορζσ τρίτων για τθν εκτζλεςθ κατά προτεραιότθτα ζργων (άρκρο 10 παρ. 

1 εδ. Γ, ν. 1069/80). 

 Σι πρόςοδοι από τθν περιουςία ι το τίμθμα από τθν  

 εκποίθςθ αυτισ, (άρκρο 10 παρ. 1. εδ. ιβϋ, ν. 1069/1980). 

 Δάνεια, κλθρονομιζσ δωρεζσ, και λοιπζσ επιχορθγιςεισ (άρκρο 10 παρ. 1 εδ. ιγϋ, ν. 

1069/1980). 

 Ζςοδα που ειςπράττονται από τθν εφαρμογι των διατάξεων των άρκρων 27 και 28 

ν. 1069/1980 κακϊσ και άλλθ νόμιμθ πρόςοδοσ. 

 Ζςοδα από τθν εμφιάλωςθ και εμπορία νεροφ,  

 Ζςοδα από τθ εμπορία θλεκτρικοφ ρεφματοσ που προζρχεται από ανανεϊςιμεσ 

πθγζσ ενζργειασ  

 

Σικονομικά Χτοιχεία 

 

Χε αυτό το ςθμείο κα πρζπει να αναφερκεί ότι βάςει των οδθγιϊν τθσ Εγκυκλίου 11 του 

Ωπουργείου Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ δεν είναι 

υποχρεωτικι θ εκτίμθςθ του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ τθσ περιουςίασ των 

ςυγχωνευμζνων επιχειριςεων από τθν Επιτροπι του άρκρου 9 του Ρ.2190/20. Χυνεπϊσ τα 

οικονομικά ςτοιχεία που παρουςιάηονται είναι αυτά που εμφανίηονται ςτουσ Λςολογιςμοφσ 

τθσ 31.12.2010. 

 

Ζςοδα (χριςθσ 2010) 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μαλίων  

 

Χιμερα θ ΔΕΩΑ Παλίων διαχειρίηεται 4.550 υδρόμετρα φδρευςθσ μζςω των οποίων 

εξυπθρετοφνται 6.212 κάτοικοι, ςφμφωνα με τθν απογραφι ΕΧΩΕ 2001, ςτουσ οποίουσ 

όμωσ κα πρζπει να προςτεκοφν και οι επιςκζπτεσ - τουρίςτεσ που διαμζνουν ςτα 

τουριςτικά καταλφματα τθσ περιοχισ κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο και οι οποίοι 

ανζρχονται ςε 25.000 θμερθςίωσ.  
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Χτθν χριςθ του 2010 θ Δ.Ε.Ω.Α.Παλίων τιμολόγθςε 1.222.294 κυβικά νεροφ και τα ςυνολικά 

τθσ ζςοδα διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

ΕΟΔΑ Δ.Ε.Τ.Α.Μ. ΧΡΗΗ 2010 

Κατθγορία Εςόδου Ποςό 

Αξία φδρευςθσ 604.477,03 

Υάγιο 35.252,90 

Ψζλθ χριςθσ αποχζτευςθσ 139.909,11 

Ρζεσ ςυνδζςεισ φδρευςθσ 13.655,00 

Ρζεσ ςυνδζςεισ αποχζτευςθσ 193.190,41 

Επαναςφνδεςθ υδρομζτρου 2.700,00 

Σφνολο Τακτικϊν Εςόδων 989.184,45 

Υλζον:  

Ειδικό τζλοσ 80% 473.797,87  

Ειδικό τζλοσ 3% 32.696,33 

Οοιπά Ζςοδα 55.020,28 

Ζςοδα χρεογράφων & πιςτωτικοί τόκοι 92.170,49 

Συνολικά Ζςοδα Ωριςθσ 2010 1.642.869,42 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Χερςονιςου 

 

Χιμερα θ ΔΕΩΑ Χερςονιςου διαχειρίηεται 5.393 υδρόμετρα φδρευςθσ μζςω των οποίων 

εξυπθρετοφνται 8.497 κάτοικοι, ςφμφωνα με τθν απογραφι ΕΧΩΕ 2001, ςτουσ οποίουσ 

όμωσ κα πρζπει να προςτεκοφν και οι επιςκζπτεσ - τουρίςτεσ που διαμζνουν ςτα 

τουριςτικά καταλφματα τθσ περιοχισ κατά τθν καλοκαιρινι περίοδο. και οι οποίοι 

ανζρχονται ςε 35.000 θμερθςίωσ.  

 

Χτθν χριςθ του 2010 θ Δ.Ε.Ω.Α. Χερςονιςου τιμολόγθςε 1.173.174 κυβικά νεροφ και τα 

ςυνολικά τθσ ζςοδα διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ:  

 

ΕΟΔΑ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. ΧΡΗΗ 2010 

Κατθγορία Εςόδου Ποςό 

Ωερςόνθςοσ  

Ϊδρευςθσ 636.575,29 

Αποχζτευςθσ 479.511.,97 

Βυτίων 46.363,27 

Ψζλθ Χφνδεςθσ 174.075,16 
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Διακοπισ Υαροχισ 375,00 

Επαναςυνδζςεισ 4.566,35 

Υρόςτιμα 1.500,00 

Υάγια 19% 67.165,62 

Οοιπά ζςοδα από λογ/ςμοφσ 1.066,12 

Σφνολο Τακτικϊν Εςόδων 1.411.198,78 

Υλζον:  

Ειδικό τζλοσ 80% 510.598,04 

Ειδικό τζλοσ 3% 44.723,24 

Οοιπά Ζςοδα 127.951,70 

Ζςοδα χρεογράφων & πιςτωτικοί τόκοι 2.832,23 

Συνολικά Ζςοδα Ωριςθσ 2010 2.097.303,99 

 

Ζξοδα: 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Μαλίων 

 

Ψα λειτουργικά ζξοδα τθσ Δ.Ε.Ω.Α.Π. διαμορφϊκθκαν για τθν χριςθ του 2010 ωσ εξισ:  

 

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε.Τ.Α.Μ. ΧΡΗΗ 2010 

Κατθγορία Εξόδου Ποςό 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ 412.479,90 

Αμοιβζσ & ζξοδα τρίτων 317.825,60 

Υαροχζσ τρίτων 356.305,16 

Φόροι & τζλθ 9.544,04 

Διάφορα ζξοδα 49.988,88 

Ψόκοι & ςυναφι ζξοδα 127.688,41 

Αγορζσ αναλωςίμων υλικϊν 34.470,10 

Σφνολο Τακτικϊν Εξόδων 1.308.302,10 

 

Δ.Ε.Υ.Α.Χερςονιςου 

 

Ψα λειτουργικά ζξοδα τθσ Δ.Ε.Ω.Α.Χ. διαμορφϊκθκαν για τθν χριςθ του 2010 ωσ εξισ:  

 

ΕΞΟΔΑ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. ΧΡΗΗ 2010 

Κατθγορία Εξόδου Ποςό 

Αμοιβζσ & ζξοδα προςωπικοφ 1.117.662,94 

Αμοιβζσ & ζξοδα τρίτων 32.351,87 
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Υαροχζσ τρίτων 419.231,98 

Φόροι & τζλθ 2.316,78 

Διάφορα ζξοδα 51.696,78 

Ψόκοι & ςυναφι ζξοδα 75.497,97 

Αγορζσ αναλωςίμων υλικϊν 162.646,63 

Σφνολο Τακτικϊν Εξόδων 1.861.404,95 

 

Υεριουςιακι Διάρκρωςθ 

 

Χφμφωνα με το καταςτατικό ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτθν περιουςία τθσ επιχείρθςθσ κα 

ανικουν: 

 Ψα ζργα φδρευςθσ, άρδευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ τθσ 

επιχείρθςθσ, τα οποία εκτελζςτθκαν από τισ επιχειριςεισ που ςυγχωνεφονται, ι κα 

εκτελεςτοφν με βάςθ τισ μελζτεσ που εγκρίκθκαν ι κα εγκρικοφν, όλοι οι υπόνομοι 

που υπάρχουν ι κα υπάρξουν και οι εγκαταςτάςεισ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

ακακάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ι ανοικτοί αγωγοί που 

εκβάλλουν άμεςα ι ζμμεςα ςτο δίκτυο, κακϊσ επίςθσ και οι μονάδεσ που 

υπάρχουν ι κα υπάρξουν επεξεργαςίασ πόςιμου φδατοσ και υγρϊν αποβλιτων 

(άρκρο 8 παρ. 1 ν. 1069/1980). 

 Ξάκε άλλο περιουςιακό ςτοιχείο (κινθτό και ακίνθτο)των ςυγχωνευμζνων 

επιχειριςεων . 

 

Χτθν περιουςία τθσ κάκε επιχείρθςθσ ανικουν οι υποδομζσ φδρευςθσ και αποχζτευςθσ τθσ 

περιοχισ τθσ αρμοδιότθτάσ τθσ τισ οποίεσ τουσ παραχϊρθςε ο Διμοσ με τθν ίδρυςι τουσ 

κακϊσ και εκείνεσ τισ οποίεσ καταςκεφαςαν από τθν θμζρα τθσ ςφςταςθσ τουσ ζωσ και 

ςιμερα. Υιο ςυγκεκριμζνα: 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΟΤ Δ.Ε.Τ.Α.Μ Δ.Ε.Τ.Α.Χ ΤΝΟΛΟ 

Γιπεδα - Σικόπεδα 824.188,78 156.024,77 980.213,55 

Ξτίρια & Ψεχνικά Ζργα 21.254.530,78 5.468.826,11 26.695.620,22 

Πθχανιματα 42.386,83 87.570,21 157.693,71 

Πεταφορικά Πζςα 19.231,50 46.123,52 65.355,02 

Ζπιπλα & Οοιπόσ Εξοπλιςμόσ 28.917,76 1.778,10 30.695,86 

Ακινθτοποιιςεισ υπό εκτζλεςθ 345.308,44 

 

510.598,32 855.906,76 

Σφνολο 22.514.564,09 6.270.921,03 28.785.485,12 
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Γεωτριςεισ – Δεξαμενζσ – Υθγζσ-Υθγάδια 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Γεωτριςεισ Δεξαμενζσ Ρθγζσ-Ρθγάδια 

Παλιϊν 20 14 7 

Χερςονιςου 25 23 7 

Σφνολο 45 37 14 

 

 

Υαρακάτω αναλφεται θ οικονομικι κατάςταςθ των δφο Επιχειριςεων κατά τθν 31.12.2010 

τόςο από πλευράσ Διακεςίμων όςο και από πλευράσ Μακροπρόκεςμων και 

Βραχυπρόκεςμων Υποχρεϊςεων:  

 

Διακζςιμα 

 

ΔΙΑΘΕΙΜΑ 31.12.2010 

Α/Α Περιγραφι Δ.Ε.Τ.Α.Μ. Δ.Ε.Τ.Α.Χ φνολο 

1 

 

Λογαριαςμόσ Ρροκεςμιακισ 

Κατάκεςθσ 

700.000,00 0,00 700.000,00 

  2 Λογαριαςμοί Πψεωσ 233.691,08 362.350,71 596.041,79 

3  Ταμείο 793,60 136,87 930,47 

 φνολο 934.484,68 362.487,58 1.296.972,26 

 

Απαιτιςεισ 

 

ΑΠΑΙΣΗΕΙ 31.12.2010 

Α/Α Περιγραφι Δ.Ε.Τ.Α.Μ. Δ.Ε.Τ.Α.Χ φνολο 

1 

 

Ανεξόφλθτοι Οογαριαςμοί Ϊδρευςθσ 910.917,07 1.360.705,41 2.271.622,48 

  2 Ψζλθ Χφνδεςθσ Αποχζτευςθσ 88.616,50 

 

29.979,84 118.596,34 

3  Επαναςφνδεςθ υδρομζτρου 363,00 

 

  363,00 

4 Απαιτιςεισ από Βυτιοφορείσ - 51.609,21 51.609,21 

5 Οοιπζσ απαιτιςεισ - 1.809,20 1.809,20 

 φνολο 999.896,57 1.444.103,66 2.444.000,23 
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θμείωςθ: Από τουσ ανεξόφλθτουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. είχε μπει ςε 

ρφκμιςθ μζχρι τθν 31.12.2010  ποςό € 252.264,44. 

Από τουσ ανεξόφλθτουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Χ. είχε μπει ςε ρφκμιςθ μζχρι 

τθν 31.12.2010  ποςό € 870.898,75. 

 

Βραχυπρόκεςμεσ Ωποχρεϊςεισ 

 

ΒΡΑΧΤΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 31.12.2010 

Περιγραφι Δ.Ε.Τ.Α.Μ. Δ.Ε.Τ.Α.Χ φνολο 

Υρομθκευτζσ-Υιςτωτζσ 18.984,70 362.285,86 

 

381.270,56 

Ωποχρεϊςεισ από φόρουσ-τζλθ 15.857,32 11.946,57 27.803,89 

Αςφαλιςτικοί οργανιςμοί 12.763,29 53.025,85 65.789,14 

Υροκαταβολζσ Υελατϊν 912,40 7.200,87 8.113,27 

Σφνολο 48.517,71 434.459,15 482.976,86 

 

Πακροπρόκεςμεσ Ωποχρεϊςεισ 

 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ 31.12.2010 

Περιγραφι Δ.Ε.Τ.Α.Μ. Δ.Ε.Τ.Α.Χ φνολο 

Οθφκζντα Δάνεια 5.000.000,00 2.000.000,00 7.000.000,00 

Ανεξόφλθτο υπόλοιπο 

31.12.2010 

4.547.823,13 

 

1.285.293,07 5.833.116,20 

 

Υροςωπικό επιχείρθςθσ 

  

Θ επιχείρθςθ διοικείται από Διοικθτικό Χυμβοφλιο που αποτελείται από εννζα μζλθ  

 

Θ ςφνκεςθ του προςωπικοφ ςτισ δφο επιχειριςεισ ζχει ςιμερα ωσ εξισ: 

 

α/α 
Ρεριγραφι Κζςθσ 

Ρροβλεπόμενθ 

Στελζχωςθ 

Υφιςτάμενθ 

Στελζχωςθ 

1 Γενικόσ Διευκυντισ 

ΥΕ – (Χθμικϊν Πθχανικϊν) 

1 1 

2 Διευκυντισ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν 

ΥΕ – (Υολιτικϊν Πθχανικϊν) 

1 1 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 317 από 457 

3 Διευκυντισ Διοικθτικϊν και Σικονομικϊν 

Ωπθρεςιϊν 

ΥΕ – (Σικονομολόγων) 

1 1 

4 Ρομικόσ Χφμβουλοσ ΥΕ 1 1 

5 Σικονομολόγοι – Διοικθτικοί ΥΕ 3 1 

6 Διοικθτικοί  ΥΕ 1 1 

7 Υολιτικοί ι Ψοπογράφοι Πθχανικοί ΥΕ 5 1 + 1 Σριςμζνου 

          χρόνου 

8 Πθχανολόγοι – Πθχανικοί ι Θλεκτρολόγοι-

Πθχανικοί ΥΕ 

3 2 

9 Χθμικοί  Πθχανικοί ΥΕ 3 1 

10 Γεωλόγοσ ΥΕ 1 0 

11 Σικονομικοί – Διοικθτικοί Ψ.Ε. 4 3 

12 Υολιτικοί ι Ψοπογράφοι Πθχανικοί  Ψ.Ε. 3 0 

13 Πθχανολόγοσ ι Θλεκτρολόγοσ Πθχανικόσ  

Ψ.Ε. 

3 2 

14 Πθχανικϊν Θ/Ω Ψ.Ε. 1 0 

15 Βοθκόσ εργαςτθρίου Ψ.Ε. 1 0 

16 Εργοδθγοί  Δομικϊν Ζργων Δ.Ε. 2 0 

17 Ψεχνίτεσ -Ωδραυλικοί  Δ.Ε. 10 5 + 1 Από Διμο 

18 Βοθκοί  Ωδραυλικοί  Δ.Ε. 6 0 

19 Ψεχνίτεσ Δομικϊν Ζργων Δ.Ε. 3 0 

20 Χειριςτζσ Πθχανθμάτων Ζργων Δ.Ε. 3 1 

21 Θλεκτροτεχνίτεσ Δ.Ε. 2 1 

22 Πθχανοτεχνίτεσ (Χιδθρουργοί – Εφαρμοςτζσ) 

Δ.Ε. 

2 1 

23 Σδθγοί  Αυτοκινιτων Δ.Ε. 2 1 

24 Διοικθτικοί  Δ.Ε. 6 3 

25 Διοικθτικοί – Οογιςτικοί  Δ.Ε. 4 2 

26 Ξαταμετρθτζσ-Ωδρομετρθτζσ Δ.Ε. 5 1 

27 Ξλθτιρεσ Γενικϊν Ξακθκόντων Ω.Ε. ι Δ.Ε. 1 0 

28 Υροςωπικό Ξακαριότθτασ Ω.Ε. 1 0 

29 Βοθκοί Ψεχνιτϊν– Εργάτεσ γενικϊν 

κακθκόντων Ω.Ε. 

20 8 + 3 Σριςμζνου 

χρόνου 

30 Εργάτεσ γενικϊν κακθκόντων Ω.Ε. 5 0 

 ΤΝΟΛΟ 104 43 
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                                 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΕΤ Δ.Ε.Τ.Α.Χερςονιςου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ.Σ 

 

Διοικηηική & 

Οικονομική 

Υπηπεζία 

Τεσνική 

Υπηπεζία 

Τμήμα 

Διοικηηικών 

Υπηπεζιών 

Τμήμα 

Οικονομικών 

Υπηπεζιών  

Τμήμα 

Ύδπεςζηρ 

Γενικόρ 

Διεςθςνηήρ  

 

Γπαθείο 

Γπαμμαηείαρ  

Γπαθείο 

Πποζωπικού  

Γπαθείο 

Ιαηπού 

επγαζίαρ  

Γπαθείο 

Λογιζηηπίος 

- Ταμείος - 

Πποϋπολογιζ

μού 

Γπαθείο 

ππομηθειών 

Γπαθείο 

Εξςπηπέηηζη

ρ Πελαηών 

Γπαθείο 

έκδοζηρ 

λογαπαζμών  

Τμήμα 

Αποσέηεςζηρ  

Τμήμα Η/Μ 

Εξοπλιζμού 

Τμήμα 

Εγκαηαζηάζε

ων 

Επεξεπγαζία

ρ Λςμάηων 

Γπαθείο 

Νομικού 

Σςμβούλος 

Γπαθείο 

Διαζθάλιζηρ 

Ποιόηηηαρ 

Σςμβούλιο 

Ππογπαμμαηι

ζμού 

Γπαμμαηεία 

Διοίκηζηρ 

Γπαθείο 

Τεσνικού 

Αζθάλειαρ 

και 

Σσεδίαζηρ 

Εκηάκηων 

αναγκών  

Τμήμα 

Μελεηών- 

Έπγων 

Γπαθείο 

Λειηοςπγίαρ 

και 

ζςνηήπηζηρ 

δικηύων  

Γπαθείο 

Εξωηεπικών 

Υδπαγωγείω

ν 

Γπαθείο 

Σςνδέζεων 

Γπαθείο 

λειηοςπγίαρ 

και 

ζςνηήπηζηρ 

δικηύων 

Γπαθείο 

λειηοςπγίαρ 

και 

ζςνηήπηζηρ 

ΚΑΑ και 

Ανηλιοζηαζί

ων 
Γπαθείο 

ζςνδέζεων  

Γπαθείο 

λειηοςπγίαρ 

και 

ζςνηήπηζηρ 

Η/Μ 

Γπαθείο 

αςηομαηιζμώ

ν και νέων 

ηεσνολογιών 

Γπαθείο 

κίνηζηρ - 

επιζκεςήρ 

οσημάηων 

Γπαθείο 

λειηοςπγίαρ 

ΕΕΛ 

Γπαθείο 

επγαζηηπίος 

- Φημείο 

Γπαθείο 

πποζηαζίαρ 

πεπιβάλλονηο

ρ 

Γπαθείο 

μελεηών 

Γπαθείο 

εκηέλεζηρ 

έπγων 

Γπαθείο 

διασείπηζηρ 

ςδαηινων 

πόπων 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 319 από 457 

Αξιολόγθςθ και κρίςιμα ηθτιματα 

 

Από τθ ςυμπλιρωςθ του ςχετικοφ ερωτθματολογίου που ςυμπλθρϊκθκε από τθν 

επιχείρθςθ κατά τθν διαβοφλευςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ, προκφπτουν τα παρακάτω  κρίςιμα 

ηθτιματα και κζματα. 

 

Χιμερα θ ΔΕΩΑΧ ζχει αρμοδιότθτα ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Παλίων και Χερςονιςου. 

Χτθν πορεία κα επεκτείνει τθν αρμοδιότθτά τθσ και ςτισ Δ.Ε. Γουβϊν και Επιςκοπισ, 

καλφπτοντασ το ςφνολο του νζου Διμου (Χτόχοσ 1ου τετραμινου 2012). 

Θ άρδευςθ από πρωτογενζσ νερό δεν ζχει περιζλκει ακόμθ ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ΔΕΩΑΧ. 

Θ άρδευςθ από επεξεργαςμζνα λφματα των Εγκαταςτάςεων Επεξεργαςίασ Ουμάτων 

εφαρμόηεται τόςο ςτο ΔΔ Χερςονιςου όςο και ςτο ΔΔ Παλίων και αφορά ςε άρδευςθ 

αποκλειςτικά ελαιόδεντρων.   

 

Για τα άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ υπάρχει πρόβλεψθ και δυνατότθτα μείωςθσ του ιςχφοντοσ 

τιμολογίου κατά 50%.  

Ωπάρχουν ομάδεσ οι οποίεσ δεν χρθςιμοποιοφν τόςο τισ Ωπθρεςίεσ Ϊδρευςθσ όςο και τθσ 

Αποχζτευςθσ και Άρδευςθσ. 

 

Φδρευςθ: Δεν χρθςιμοποιείται κυρίωσ από κάποιεσ μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ λόγω 

του ότι: 

1. Δεν υπάρχει δυνατότθτα κάλυψθσ των αναγκϊν τουσ, είτε γιατί δεν επαρκεί το νερό 

ςτθν περιοχι τουσ είτε δεν υπάρχουν δίκτυα 

2. Διακζτουν ιδιόκτθτεσ γεωτριςεισ (πολλζσ φορζσ χωρίσ τισ απαιτοφμενεσ 

αδειοδοτιςεισ) από τισ οποίεσ τροφοδοτοφν τισ μονάδεσ τουσ. Αποφεφγουν ζτςι το 

δθμοτικό κόςτοσ τθσ Ωπθρεςίασ και τον επιμεριςμό του ςε όλουσ τουσ δθμότεσ. 

Εκμεταλλεφονται τον φυςικό πόρο κατά το δοκοφν για ίδιο όφελοσ. 

3. Χρθςιμοποιοφν τισ υφιςτάμενεσ τεχνολογίεσ και δυνατότθτεσ (αφαλάτωςθ, 

γεωκερμία) ϊςτε να παράγουν μόνοι τουσ το νερό που απαιτοφν οι μονάδεσ τουσ 

 

Αποχζτευςθ: Πονάδεσ άνω των 200 κλινϊν προβλζπεται να ζχουν δικζσ τουσ μονάδεσ 

κακαριςμοφ και διαχείριςθσ των λυμάτων τουσ.  
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Αρκετζσ μεγάλεσ μονάδεσ όμωσ, προτιμοφν το Δθμοτικό δίκτυο αποχζτευςθσ, 

αποφεφγοντασ το κόςτοσ και τθν ταλαιπωρία τθσ λειτουργίασ ιδιόκτθτθσ εγκατάςταςθσ 

επεξεργαςίασ λυμάτων. 

 

Ξατά τον ςχεδιαςμό όμωσ των Δθμοτικϊν Ε.Ε.Ο. και για τθν εκτίμθςθ τθσ απαιτοφμενθσ 

δυναμικότθτάσ τουσ, δεν υπολογίηονται ιςοδφναμοι κάτοικοι για μονάδεσ άνω των 200 

κλινϊν. 

 

Ωπάρχουν ομάδεσ πολιτϊν οι οποίοι δεν καταγράφονται ςτουσ ςθμερινοφσ αποδζκτεσ των 

υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςθσ,  αλλά μετά από ζνα επαναςχεδιαςμό των λειτουργιϊν κα 

μποροφςαν να ενταχκοφν. Χωρίσ να μπορεί να εκτιμθκεί με αςφάλεια ζνα ςθμαντικό μζροσ 

πολιτϊν: 

 εξυπθρετείται από υπάρχουςεσ υποδομζσ  (κυρίωσ φδρευςθσ και άρδευςθσ), χωρίσ 

να είναι καταγεγραμμζνοσ καταναλωτισ, κυρίωσ ςτισ δυτικότερεσ περιοχζσ του 

Διμου όπου παρουςιάηονται και οι μεγαλφτερεσ ελλείψεισ βαςικϊν υποδομϊν, 

 εξυπθρετείται με ιδία μζςα (γεωτριςεισ, πθγάδια), κυρίωσ ςτισ περιοχζσ του Διμου 

όπου αφκονεί ο φυςικόσ πόροσ. 

 

Πετά τθν δθμιουργία του νζου Ξαλλικρατικοφ Διμου Χερςονιςου προκφπτει ανιςοβαρισ 

ανάπτυξθ των υπαρχουςϊν βαςικϊν υποδομϊν, ωσ εξισ :   

εκινϊντασ από τθν ανατολικι πλευρά του Διμου όπου οι υποδομζσ βρίςκονται ςε καλό 

επίπεδο και κινοφμενοι δυτικότερα, οι υποδομζσ φκίνουν γραμμικά, ενϊ ςτθν δυτικότερθ 

πλευρά του Διμου βρίςκονται ςε φτωχό και μθ αποδεκτό επίπεδο.  

 

Επομζνωσ θ προτεραιότθτα τθσ προςπάκειασ αντιμετϊπιςθσ των βαςικϊν αναγκϊν των 

δθμοτϊν τίκεται αυτονόθτα ςε μια προςπάκεια κατανομισ των πόρων τθσ επιχείρθςθσ με 

τρόπο που να αναςτρζφουν τθν ανιςοβαρι κατανομι των διατικζμενων υποδομϊν και 

υπθρεςιϊν προσ τουσ δθμότεσ. 

Δεν φαίνεται να υπάρχουν ςθμαντικά προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν διοικθτικι λειτουργία 

και τθν εξυπθρζτθςθ του δθμότθ. Απαιτείται προςοχι ϊςτε ο πολίτθσ να μπορεί να 

εξυπθρετθκεί ικανοποιθτικά μετά τθν προςαρμογι τθσ διοικθτικισ δομισ τθσ επιχείρθςθσ 

ςτθν νζα αρχιτεκτονικι του Διμου. 
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Θ βαςικι δομι που επιλζγεται περιλαμβάνει τθν δθμιουργία μιασ κεντρικισ Ωπθρεςίασ με 

τρία κζντρα δράςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςτο ανατολικό, κεντρικό και δυτικό τμιμα τθσ περιοχισ 

αρμοδιότθτάσ τθσ, ωσ εξισ: 

A. Χυμπαγισ διοικθτικο-οικονομικι και τεχνικι υπθρεςία ςτθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ 

ςτο ανατολικό τμιμα και δθμιουργία δομισ εξυπθρζτθςθσ αιτθμάτων ςτα άλλα 

δφο κζντρα ϊςτε να αποφεφγονται οι άςκοπεσ μετακινιςεισ των δθμοτϊν. Επίςθσ 

από τθν ζδρα τθσ επιχείρθςθσ κα γίνεται και θ διαχείριςθ των εν’ εξελίξει και νζων 

ζργων. 

B. Δομι λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ δικτφων χωροκετθμζνθ κεντροβαρικά ςτο 

κεντρικό τμιμα απ’ όπου ςυντονίηονται τα ςυνεργεία τθσ επιχείρθςθσ με κφριο 

ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ και τθν εξυπθρζτθςθ τθσ κακθμερινότθτασ.  

 

Σι φυςικοί πόροι τθσ επιχείρθςθσ (κακαρό νερό) ακολουκοφν και αυτοί το ςχιμα τθσ 

ανιςοβαροφσ ανάπτυξθσ των υπαρχουςϊν βαςικϊν υποδομϊν. Βρίςκονται ςε ςχετικι 

επάρκεια ςτο ανατολικό τμιμα και φκίνουν γραμμικά πθγαίνοντασ προσ τα δυτικά. Θ 

επάρκεια του νεροφ για όλο τθν ζκταςθ του Διμου είναι ζνα ερϊτθμα προσ απάντθςθ. 

Ενδεχομζνωσ, το υπό καταςκευι φράγμα μπορεί να αποτελεί δυνθτικι λφςθ του 

προβλιματοσ. 

 

Σι οικονομικοί πόροι τθσ επιχείρθςθσ δεν είναι ποτζ αρκετοί, με δεδομζνθ τθν ανάγκθ 

δθμιουργίασ βαςικϊν υποδομϊν ςε μεγάλα τμιματα τθσ περιοχισ αρμοδιότθτάσ τθσ. Σι 

χρθματοδοτιςεισ μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενων κοινοτικϊν προγραμμάτων είναι 

μονόδρομοσ. 

Ψο κόςτοσ που ζχει θ επιχείρθςθ από τθν υλοποίθςθ των ζργων, απαιτεί ανάλωςθ 

ςθμαντικοφ μζρουσ των οικονομικϊν πόρων τθσ.  

Θ υλικοτεχνικι υποδομι χρειάηεται ενίςχυςθ ανάλογθ με τθν μεγζκυνςθ τθσ περιοχισ 

απαιτοφμενθσ δράςθσ.  

Θ ΔΕΩΑ Παλίων είχε πιςτοποιθκεί πριν από τθν ςυγχϊνευςθ για Διαχειριςτικι Επάρκεια 

τφπου Α και Β (Διαχείριςθ ζργων και προμθκειϊν). 

Θ πρϊθν ΔΕΩΑΧ και τϊρα θ νζα ζχει ςυμμετοχι ωσ ςυντονιςτισ ςε ζνα πρόγραμμα LIFE με 

εταίρουσ το Ψεχνολογικό Εκπαιδευτικό Μδρυμα Ξριτθσ (ΨΕΛ Ξριτθσ), το δίκτυο Πεςόγειοσ 

SOS (MEDSOS) και το Ψεχνολογικό Υανεπιςτιμιο Ξφπρου (ΨΕΥΑ Ξφπρου), με τίτλο: “From 

Treated Wastewater to Alternative Water Resources in Semi-Arid Regions” με εφαρμογι 

ςτθν Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Ουμάτων τθσ ΔΕΩΧ ςτθ Χερςόνθςο. 
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Χτα κετικά των δράςεων τζτοιου τφπου ςυγκαταλζγεται και θ πολφτιμθ ανταλλαγι τθσ 

εμπειρίασ που ζχει ςυςςωρευτεί ςε διαφορετικοφσ τφπουσ φορζων και οι οποίοι ζχουν 

ενδεχομζνωσ προςεγγίςει το ςυγκεκριμζνο τομζα (επαναχρθςιμοποίθςθ αςτικϊν λυμάτων) 

από διαφορετικι οπτικι. 

 

1.2.2.9 Διαχείριςθ Ακτών Μαλίων Μονομετοχικι Δθμοτικι Ανώνυμθ Εταιρεία Ο.Σ.Α. 

Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε 

 

Υρόκειται για ανϊνυμθ εταιρεία ΣΨΑ θ οποία τθν 30/12/2010 καταχωρικθκε ςτο Πθτρϊο 

Ανϊνυμων Εταιριϊν και πιρε αρ. μθτρϊου 70517/70/Β/10/56 (ΦΕΞ 15117 31/12/2010 και 

αναλαμβάνει τθν αξιοποίθςθ τθσ ακίνθτθσ δθμοτικισ περιουςίασ και τθν εκμετάλλευςθ 

κοινόχρθςτων χϊρων. Θ ζδρα τθσ εταιρίασ ορίςτθκε θ Δθμοτικι ενότθτα Παλίων και 

ςυγκεκριμζνα ο χϊροσ του Δθμαρχείου Παλίων. 

 

Λςτορικό  

 

 Θ Δ.Α.ΠΑΟ Α.Ε. προζκυψε από τθν μετατροπι τθσ Αμιγοφσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ  

(ΑΡΑΥΨΩΛΑΞΘ ΔΘΠΣΨΛΞΘ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΘ ΨΣΩ ΔΘΠΣΩ ΠΑΟΛΩΡ) ςε Δθμοτικι Ανϊνυμθ 

Εταιρεία, με ςτόχο θ νζα νομικι μορφι τθσ  να λειτουργιςει ςυνδυαςτικά και 

ςυμπλθρωματικά με τθ δομι και διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν του Διμου για τθν καλφτερθ 

και αποτελεςματικότερθ άςκθςθ ςυγκεκριμζνων αρμοδιοτιτων, όπωσ είναι θ 

εκμετάλλευςθ και αξιοποίθςθ τθσ δθμοτικισ περιουςίασ και κοινόχρθςτων χϊρων. 

 

Θ Αναπτυξιακι Δθμοτικι Επιχείρθςθ του Διμου Παλίων (Α.Δ.Ε.Π.) ιδρφκθκε το Πάρτιο του 

2005 (ΦΕΞ 281/2005) με ςτόχο να μελετά, να διερευνά και να ςυντονίηει τισ αναπτυξιακζσ 

προςπάκειεσ του Διμου. Θ Α.Δ.Ε.Π. ιταν Αμιγισ Δθμοτικι Επιχείρθςθ του Διμου Παλίων 

και αποτελοφςε Ρομικό Υρόςωπο Λδιωτικοφ Δικαίου, βάςει του Υ.Δ. 410/1995, που 

αναφζρεται ςτο Δθμοτικό και Ξοινοτικό Ξϊδικα. 

 

Θ Αναπτυξιακι Δθμοτικι Επιχείρθςθ του Διμου Παλίων (Α.Δ.Ε.Π.) ξεκίνθςε τθ λειτουργία 

τθσ τθν άνοιξθ του 2006 με κφριο αντικείμενο δραςτθριοτιτων τθν εκμετάλλευςθ αιγιαλοφ 

και παραλίασ και δευτερευόντωσ τθν παροχι διαφόρων υπθρεςιϊν όπωσ εκμετάλλευςθ 
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πάρκινγκ, καφενείου, ξενϊνων, διαφιμιςθσ και καταςκευϊν τεχνικϊν ζργων, 

δραςτθριότθτεσ όμωσ τισ οποίεσ θ εταιρεία δεν άςκθςε τελικά. 

 

Από το 2008 ςυνεργάηεται με τθν Ελλθνικι Εταιρία Υροςταςίασ τθσ Φφςθσ (ΕΕΥΦ) που 

είναι θ εκπρόςωποσ του διεκνοφσ προγράμματοσ «Γαλάηιεσ Χθμαίεσ» ςτθν Ελλάδα. Ψα 

κετικά τθσ ςυνεργαςίασ  είναι οι διαδοχικζσ βραβεφςεισ τθσ δθμοτικισ  ακτισ Υοταμόσ από 

το 2008. Από το 2010 ςυνεργάηονται  με τθν AIDA Cruises 

Ψο 2011 θ εταιρεία ςυνεργάςτθκε με τθν WWF ΕΟΟΑΧ για τθν προςταςία και τθν ανάδειξθ 

των αμμοκινϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ δθμοτικισ ακτισ Υοταμόσ, ςτθν βάςει μίασ 

μελζτθσ που είχε ανατεκεί ςτθν τελευταία από τον Διμο Παλίων. Θ εταιρεία 

χρθματοδότθςε τθν καταςκευι τθσ περίφραξθσ των αμμοκινϊν. 

 

Θ ΔΑΠΑΟ διαχειρίηεται τρεισ παραλίεσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Χερςονιςου, και 

ςυγκεκριμζνα τισ δθμοτικζσ παραλίεσ «Υοταμόσ» ςτθ δθμοτικι ενότθτα Παλίωσ, τθν 

παραλία «Γιοφφρι» ςτθ δθμοτικι ενότθτα Χερςονιςου και τθν παραλία «Αρίνα» ςτθ 

δθμοτικι ενότθτα Γουβϊν. Σι παραλίεσ αυτζσ είναι οργανωμζνεσ και προςφζρουν ςτουσ 

λουόμενουσ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ. Πεταξφ άλλων διακζτουν ναυαγοςωςτικι κάλυψθ, 

ξφλινουσ διαδρόμουσ πρόςβαςθσ ςτθ κάλαςςα, αποδυτιρια, χθμικζσ τουαλζτεσ, ντουη, κ.λπ. 

 

Σι ςκοποί τθσ εταιρείασ είναι οι ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

 Θ διαχείριςθ παραλιϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Παλίων και ειδικότερα  

θ οργάνωςθ και εκμετάλλευςθ των παραλιϊν του Διμου (υπθρεςία εκμίςκωςθσ 

ξαπλωςτρϊν, ομπρελϊν, καλάςςιων μζςων αναψυχισ κ.α) 

 Θ εκμετάλλευςθ τροχιλατου αναψυκτθρίου για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν ςτισ 

παραλίεσ που διαχειρίηεται. 

 

Για το λόγο αυτό θ εταιρεία:  

α) κα μιςκϊνει ι κα αποδζχεται τθν παραχϊρθςθ χριςθσ κινθτϊν ι ακινιτων ςτο όνομα 

τθσ 

β) κα προβαίνει ςτθν αξιοποίθςθ των παραπάνω περιουςιακϊν ςτοιχείων με τθν άςκθςθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ 

γ) κα προβαίνει ςτθν προμικεια του κάκε φφςθσ εξοπλιςμοφ που είναι απαραίτθτοσ για 

τθν αξιοποίθςθ και εκμετάλλευςθ των περιουςιακϊν αυτϊν ςτοιχείων 

δ) κα ςυνάπτει δάνεια από πιςτωτικά ιδρφματα για τθν εκπλιρωςθ του ςκοποφ τθσ 
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ε) κα ενάγει και κα ενάγεται και γενικά κα διεξάγει ςτο όνομα τθσ κάκε δίκθ και ςτ) κα 

επιχειρεί κάκε μζτρο εκτζλεςθσ που αφορά τα περιουςιακά ςτοιχεία των οποίων τθσ ζχει 

ανατεκεί από το Διμο Παλίων θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ. 

 

Διάρκεια  

 

Θ διάρκεια τθσ εταιρείασ είναι εκατό (100) χρόνια και αρχίηει από τθν καταχϊριςθ του 

καταςτατικοφ τθσ ςτο Πθτρϊο Α.Ε. Πετά από απόφαςθ τθσ Δ.Χ. μπορεί να παρατείνεται θ 

διάρκεια τθσ εταιρείασ πριν από τθ λιξθ τθσ διαδοχικά. Πε παρόμοια απόφαςθ μπορεί να 

τερματιςτεί και πριν από τθ λιξθ τθσ. 

 

Κεφάλαιο  

 

Ψο μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρείασ ορίηεται ςε 60.000 €, (κακαρι κζςθ τθσ Α.Δ.Ε.Π. ςτισ 

14/09/2010 13.707,88 €, ςυν παραχϊρθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων του Διμου Παλίων 

ςτθν εταιρεία αξίασ 37.588,50 € ςφμφωνα με τθ γνωμοδότθςθ τθσ Εκτιμθτικισ Επιτροπισ 

του άρκρου 9 του κ.ν. 2190/1920, ςυν ειςφορζσ ςε μετρθτά τθσ τάξθσ των 8.703,62 €). 

Ξαλφπτεται δε εξολοκλιρου από το Διμο Παλίων, με ειςφορά τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ 

Α.Δ.Ε.Π. όπωσ κακορίςτθκε από τθν Εκτιμθτικι Επιτροπι του άρκρου 9 του κ.ν. 2190/1920. 

Ψο κεφάλαιο το οποίο είχε ςυνειςφζρει ο Διμοσ για τθ ςφςταςθ τθσ Α.Δ.Ε.Π. ζχει 

υπολογιςτεί ςτθν κακαρι κζςθ που όριςε θ εκτιμθτικι επιτροπι του άρκρου 9 και δεν 

πρόκειται να επιςτραφεί. 

 

Διοίκθςθ  

 

Υροτείνεται 9μελζσ Διοικθτικό Χυμβοφλιο τα μζλθ του οποίου κα ορίηονται ωσ ακολοφκωσ: 

 3 μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου κα προζρχονται από αιρετοφσ εκπροςϊπουσ 

του Διμου (1 τουλάχιςτον εξϋ αυτϊν από τθ μειοψθφία) 

 6 μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου κα προζρχονται από τοπικοφσ φορείσ, 

εκπροςϊπουσ του επιχειρθματικοφ κφκλου του Διμου και Δθμότεσ. 

 

Ρόροι τθσ επιχείρθςθσ 

Σι πόροι τθσ εταιρείασ προζρχονται από: 
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α) Ζςοδα από τθν εκμίςκωςθ, εκμετάλλευςθ και εν γζνει διαχείριςθ των περιουςιακϊν 

ςτοιχείων που αναλαμβάνει  

β) Δωρεζσ, κλθρονομιζσ και κλθροδοςίεσ προσ τθν εταιρεία 

γ) Ζςοδα από τθ διαχείριςθ των διακεςίμων τθσ 

δ) Υροςόδουσ τθσ περιουςίασ τθσ ι το τίμθμα τθσ εκποίθςθσ αυτισ 

ε) Πακροπρόκεςμο και Βραχυπρόκεςμο Δανειςμό 

ςτ) Ξάκε άλλθ νόμιμθ αιτία. 

 

 

Στοιχεία Ρροςωπικοφ 

 

Ρεριγραφι Κζςθσ Ρροβλεπόμενθ Στελζχωςθ 
Υφιςτάμενθ 
Στελζχωςθ 

 
Εκκρεμότθτεσ 

Γενικόσ Διευκυντισ 
(ΥΕ) 

Ζνασ Ζνασ Ξαμία 
 

Ωπάλλθλοι παραλίασ 
(ΔΕ) 

Επτά άτομα Ξανζνασ Επτά άτομα 

Ραυαγοςϊςτεσ (ΔΕ) Ψρία άτομα Ξανζνασ Ψρία άτομα 

Εργάτεσ κακαριότθτασ 
(ΩΕ) 

Σκτϊ άτομα Σκτϊ άτομα Ξαμία 

Ωπάλλθλοι τροχιλατου 
αναψυκτθρίου (ΔΕ) 

Δφο άτομα Ξανζνασ Δφο άτομα 

 

Οικονομικά αποτελζςματα 2011 

 

ΔΑΜΑΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΑ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΛΑΩΕΛΛΣΘΣ ΡΑΑΛΛΫΝ 2011 

ΓΕΝΛΚΑ ΣΥΝΟΛΑ (ΜΑΪΟΣ- ΟΚΤΫΒΛΟΣ 2011) 

ΡΑΑΛΛΑ ΤΗΛΟΣ  ΨΡΑ 
ΚΤΘΜΑΤΛΚΘ 

ΥΡΘΕΣΛΑ ΚΑΚΑΑ ΕΣΟΔΑ 

ΑΦΛΡΑ 127.467,01 23.835,23 20.726,36 82.905,42 

ΓΛΣΦΩΦΛ 39.807,00 7.443,55 6.472,69 25.890,76 

ΥΣΨΑΠΣΧ 74.297,00 13.892,94 12.107,64 48.430,75 

ΣΥΝΟΛΟ 241.571,01 45.171,72 39.306,69 157.226,93 
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1.2.2.10 Αναπτυξιακι Γουβών Αναπτυξιακι Ανώνυμθ Εταιρία ΟΣΑ 

 

Ψθν 29/12/2010 καταχωρικθκε ςτο Πθτρϊο Ανωνφμων Εταιριϊν και πιρε αρ. μθτρϊου 

70495/70/Β/10/53 (ΦΕΞ Αρ. Φφλλου 15123, 31/12/2010). Θ ζδρα τθσ εταιρίασ ορίςτθκε θ 

δθμοτικι ενότθτα Γουβϊν και τα γραφεία τθσ ςτο Δθμαρχιακό κατάςτθμα του Υρϊθν 

Διμου Γουβϊν. Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο απαρτίηεται από 5 μζλθ και θ κθτεία αυτοφ είναι 

πενταετισ. Αρχικό μετοχικό κεφάλαιο τθσ εταιρίασ ανζρχεται ςε 60000 €    

  

Ξαταςτατικοί ςκοποί τθσ εταιρίασ είναι οι ακόλουκοι: 

 Θ επιςτθμονικι και τεχνικι υποςτιριξθ του Διμου αλλά και λοιπϊν Σ.Ψ.Α , των 

ενϊςεων τουσ, αλλά και όλων των φορζων που ςυμβάλλουν ςτθν τοπικι ανάπτυξθ 

κακϊσ και τθσ αποκζντρωςθσ κρατικισ διοίκθςθσ. 

 Σ ςχεδιαςμόσ, προετοιμαςία, ςφνταξθ και υλοποίθςθ ςχεδίων/ μελετϊν/ ζργων/ 

προγραμμάτων, για τθν ανάπτυξθ του Διμου με προοπτικι τθν ζνταξθ για 

χρθματοδότθςθ ςε εκνικά ι άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ι πρωτοβουλίεσ. 

 Θ παρακολοφκθςθ προγραμμάτων που αφοροφν ενίςχυςθ μειονεκτικϊν και 

λιγότερο ανεπτυγμζνων περιοχϊν του Διμου και διερεφνθςθ των δυνατοτιτων 

απορρόφθςθσ πόρων για τισ περιοχζσ αυτζσ. 

 Θ ςφνταξθ επιχειρθςιακϊν προγραμμάτων για ΣΨΑ και Υεριφζρεια. 

 Θ εταιρία ωσ Ανακζτουςα Αρχι να αναλαμβάνει και να εκπονεί για λογαριαςμό 

δθμοςίων κρατικϊν ι αποκεντρωμζνων νομικϊν υπθρεςιϊν μελζτεσ και να παρζχει 

ςυναφείσ υπθρεςίεσ, που ςυνδζονται με δράςεισ χρθματοδοτοφμενεσ από εκνικοφσ 

ι και κοινοτικοφσ πόρουσ. Επιπλζον, θ εταιρεία μπορεί να δρα ωσ ενδιάμεςοσ 

φορζασ διαχείριςθσ, αξιοποιϊντασ τισ κεςμικζσ δυνατότθτεσ που παρζχει το 

κεςμικό πλαίςιο. 

 Θ προςταςία του περιβάλλοντοσ  και θ προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ, τουριςτικισ, 

οικονομικισ και περιβαλλοντικισ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ. 

 Θ ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων και προϊκθςθσ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν 

πολιτικϊν ςτον τομζα τθσ ενζργειασ 

 Θ ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ τελικϊν δικαιοφχων δράςεων ι ζργων  

 Θ κατάρτιςθ και υλοποίθςθ του ςχεδίου Βιϊςιμθ Ψουριςτικι Ανάπτυξθ 

 Σ ςχεδιαςμόσ προτφπων, προδιαγραφϊν και μεκοδολογιϊν για τθν προβολι του 

Διμου 
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 Σ ςχεδιαςμόσ προγραμμάτων/ δράςεων υποςτιριξθσ και ενίςχυςθσ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ περιοχισ. 

 Θ διαχείριςθ τθσ τεχνογνωςίασ και διάχυςθ τθσ ςτθν αυτοδιοίκθςθ ςτουσ τοπικοφσ 

ςυντελεςτζσ ανάπτυξθσ. 

 Θ ανάπτυξθ δικτφου διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν για τθν προϊκθςθ των ςτόχων τθσ 

εταιρίασ  και τθν κάλυψθ των αναγκϊν των προγραμμάτων  που υλοποιοφνται από 

αυτιν. 

 Θ Μδρυςθ, Σργάνωςθ και λειτουργία Δθμοτικοφ Γραφείου Ψουριςμοφ 

 Θ ςυμμετοχι ςε δίκτυα ανταλλαγισ εμπειριϊν τόςο με τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ, 

τουσ τοπικοφσ φορείσ και τισ αναπτυξιακζσ εταιρείεσ, όςο και ςε ςυνεργαςία με 

αντίςτοιχουσ φορείσ τθσ χϊρασ και ευρφτερα τθσ Ευρϊπθσ. 
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1.2.3 Ανκρϊπινο δυναμικό – ςτοιχεία προςωπικοφ  

 

Πε τθν υπϋαρικμ. 9/446/10-01-2011 Απόφαςθ Δθμάρχου Χερςονιςου ορίςτθκαν οι 

προϊςτάμενοι των Ωπθρεςιϊν του Διμου, ζωσ τθν επιλογι προϊςτάμενων από τα νζα 

Ωπθρεςιακά Χυμβοφλια. Σρίςτθκε προϊςτάμενοσ τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικϊν Ωπθρεςιϊν 

υπάλλθλοσ ΨΕ 17 Διοικθτικοφ-Οογιςτικοφ/Α’, τθσ  Δ/νςθσ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, 

υπάλλθλοσ ΥΕ 1 Διοικθτικοφ/Β’, τθσ Δ/νςθσ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν, υπάλλθλοσ ΥΕ 3 

Υολιτικϊν Πθχανικϊν/Β’ και τζλοσ ςτο Αυτοτελζσ Ψμιμα Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, 

υπάλλθλοσ  ΔΕ 23 Ζνςτολο Υροςωπικό/Α’. Υαράλλθλα, με τθν ίδια Απόφαςθ Δθμάρχου, 

ορίςτθκαν και προϊςτάμενοι για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν και τθν Δ/νςθ Διοικθτικϊν 

Ωπθρεςιϊν, υπάλλθλοσ ΔΕ 1 Διοικθτικοφ/Α’, για τθν Δθμοτικι Ενότθτα Χερςονιςου και τθν 

Δ/νςθ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, υπάλλθλο ΨΕ 19 Υλθροφορικισ/Α’ και για τθν Δθμοτικι 

Ενότθτα Παλίων και τθν Δ/νςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν, υπάλλθλο ΥΕ 3 Υολιτικϊν 

Πθχανικϊν/Β’.  

 

Χτθν τοποκζτθςθ του Χτελεχιακοφ Δυναμικοφ του καλλικρατικοφ Διμου, ελιφκθςαν υπόψθ 

τόςο θ ςχετικι νομοκεςία για κζματα προςωπικοφ που προβλζπονται από τον Ρ. 

3852/2010 και Ρ.3870/2010, όςο και οι Εγφκλιοι υπ’ αρικμ. 48/ΣΛΞ.74571/28-12-2010 και 

45/οικ.743/28-12-2010 του Ωπ. Εςωτ. Α. & Θ.Δ. Επιπλζον, ελιφκθςαν υπόψθ οι κρίςεισ του 

Ωπθρεςιακοφ Χυμβουλίου με τα οποία ορίηονται οι προϊςτάμενοι των οργανικϊν μονάδων  

κακϊσ και οι Σ.Ε.Ω των ςυνενοφμενων Διμων. 

 

Ζπειτα με τθν υπ’ αρικμ. 15/856/13-01-2011 Απόφαςθ Δθμάρχου, ορίςτθκαν οι 

αρμοδιότθτεσ και θ εξουςιοδότθςθ υπογραφϊν, τόςο των Αντιδθμάρχων όςο και των 

Διευκυντικϊν Χτελεχϊν του Διμου Χερςονιςου. 

 

Πε τθν υπϋαρικ. 6 (Φ.Ε.Ξ. 70/28-01-2011, τεφχοσ Β’) Απόφαςθ Δθμάρχου Χερςονιςου, 

απεικονίηεται (βλ. πίνακα παρακάτω) το Πόνιμο και Λδιωτικοφ Δικαίου Αορίςτου Χρόνου 

Υροςωπικοφ ςτον διευρυμζνο Διμο Χερςονιςου. 

 

Υίνακασ 47 Πόνιμο προςωπικό (ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ διοριςμοφ)  

Α/Α 
Βακμίδα 

Εκπαίδευςθσ 
Ειδικότθτεσ 

Είδοσ 
Εργαςίασ * 

Αρικμόσ 
Ρροςωπικοφ 

1 ΥΕ Διεκπεραίωςθσ Ωποκζςεων Υολιτϊν Π 7 

2 ΥΕ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ Π 1 
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3 ΥΕ Σικονομικοφ (Διπλογραφικοφ) Π 2 

4 ΥΕ Διοικθτικοφ (Σικονομολόγων) Π 1 

5 ΥΕ Σικονομολόγων Π 2 

6 ΥΕ Διοικθτικοφ Π 8 

7 ΥΕ Διοικθτικοφ-Οογιςτικοφ Α 1 

8 ΥΕ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ Π 3 

9 ΥΕ Αρχιτεκτόνων Π 2 

10 ΥΕ Υολιτικϊν Πθχανικϊν Π 6 

11 ΥΕ Ψοπογράφων Πθχανικϊν Π 2 

12 ΥΕ Γεωπόνων Π 3 

13 ΥΕ Δθμοςιογράφων Π 1 

14 ΥΕ Υλθροφορικισ Π 2 

15 ΥΕ Δικθγόρων Υ.Α 3 

16 ΨΕ Διοικθτικοφ-Οογιςτικοφ Π 9 

17 ΨΕ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ Π 1 

18 ΨΕ 
Πονάδων Διοίκθςθσ Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ 

Π 2 

19 ΨΕ Διεκπεραίωςθσ Ωποκζςεων Υολιτϊν Π 1 

20 ΨΕ Υλθροφορικισ  Π 3 

21 ΨΕ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ Π 2 

22 ΨΕ Ξοινωνικϊν Οειτουργϊν Π 1 

23 ΨΕ Εποπτϊν Δθμόςιασ Ωγείασ Π 2 

24 ΨΕ Ψεχνολόγων Υολιτικϊν Πθχανικϊν Π 3 

25 ΨΕ Ψεχν. Πθχ. Θλεκτρ. Πθχαν. Π 3 

26 ΔΕ Διοικθτικοφ Π 19 

27 ΔΕ Διοικθτικοφ-Οογιςτικοφ Π 1 

28 ΔΕ Εποπτϊν Ξακαριότθτασ Π 2 

29 ΔΕ Χειριςτϊν Θ/Ω Π 3 

30 ΔΕ Διεκπεραίωςθσ Ωποκζςεων Υολιτϊν Π 2 

31 ΔΕ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ Π 13 

32 ΔΕ Χειριςτϊν Πθχανθμάτων Π 6 

33 ΔΕ Θλεκτρολόγων Π 2 

34 ΔΕ Θλεκτρολόγων Αυτοκινιτων Π 1 

35 ΔΕ Πθχανικϊν Αυτοκινιτων Π 1 

36 ΔΕ Χχεδιαςτϊν  Π 1 

37 ΔΕ Δομικϊν Ζργων Π 1 

38 ΔΕ Σδθγϊν Αυτοκινιτων Π 13 
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39 ΔΕ Ψεχνιτϊν Π 3 

40 ΔΕ Διοικθτικοφ Α 3 

41 ΔΕ Σδθγϊν Α 1 

42 ΩΕ Εργατϊν Ξακαριότθτασ Π 24 

43 ΩΕ Ξλθτιρων-Γενικϊν Ξακθκόντων Π 2 

44 ΩΕ Ξλθτιρων Π 2 

45 ΩΕ Εποπτϊν Ξακαριότθτασ Π 1 

46 ΩΕ Εργατϊν Ξακαριότθτασ Α 9 

όπου Π= Πόνιμο Υροςωπικό, Α= Αορίςτου Χρόνου και Υ. Α= Υάγια Αντιμιςκία 

Επεξεργαςία Χτοιχείων: Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου (2011) 

 

Χτο ςθμείο αυτό κρίνεται ςκόπιμο να επιςθμανκεί ότι ςτον παραπάνω πίνακα και κατ’ 

επζκταςθ ςτο Φ.Ε.Ξ. 70/28-01-2011, τεφχοσ Β’ «Ξατάταξθ προςωπικοφ ςτο Διμο 

Χερςονιςου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 254 του Ρ.3852/2010», δεν 

περιλαμβάνεται μόνιμο προςωπικό του Διμου (Υίνακασ 48), που ενϊ ζχουν εκδοκεί τα 

οριςτικά αποτελζςματα, δεν ζχει εκδοκεί θ ατομικι πράξθ διοριςμοφ τουσ, λόγω τθσ 

Αναςτολισ Υροςλιψεων. Ψο εν λόγω προςωπικό απαςχολείται ςτο Διμο με ςφμβαςθ 

εργαςίασ οριςμζνου χρόνου ζωσ και τθν ζκδοςθ τθσ ατομικισ πράξθσ διοριςμοφ τουσ. 

 

Υίνακασ 48 Πόνιμο προςωπικό (μθ ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ διοριςμοφ)  

Α/Α Βακμίδα 

Εκπαίδευςθσ 

Ειδικότθτεσ Είδοσ 

Εργαςίασ * 

Αρικμόσ 

Ρροςωπικοφ 

ΡΟΚΘΥΞΘ/Ψ.Ε.Κ. 

1 ΥΕ Σικονομικοφ Π 1 Υροκ.: 1/583Π/2008 
ΦΕΞ Γ 690/05-08-
2010 

2 ΥΕ Αρχιτεκτόνων Π 1 Υροκ.: 1/583Π/2008 
ΦΕΞ Γ 690/05-08-
2010 

3 ΥΕ Ψοπογράφων 
Πθχανικϊν 

Π 1 Υροκ.: 1/583Π/2008 
ΦΕΞ Γ 690/05-08-
2010 

4 ΔΕ Διοικθτικοφ Π 1 Υροκ.: 1/305Π/2008 
ΦΕΞ Γ 101/16-02-

2010 

5 ΔΕ Ψεχνίτθσ-
Ωδραυλικόσ 

Π 1 Υροκ.: 1/305Π/2008 
ΦΕΞ Γ 101/16-02-

2010 

Επεξεργαςία Χτοιχείων: Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου (2011) 
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Επιπλζον, επιτυχόντεσ διαγωνιςμϊν (Υίνακασ 49) δεν ζχουν προςλθφκεί ςτο Διμο εξαιτίασ 

τθσ αναςτολισ προςλιψεων, οπότε οι κζςεισ αυτζσ, είτε παραμζνουν κενζσ, είτε 

καλφπτονται από εποχιακό προςωπικό. 

 

Υίνακασ 49 Πόνιμο προςωπικό (λόγω αναςτολισ προςλιψεων)  

Α/Α Βακμίδα 

Εκπαίδευςθσ 

Ειδικότθτεσ Είδοσ 

Εργαςίασ * 

Αρικμόσ 

Ρροςωπικοφ 

1 ΥΕ Αρχιτεκτόνων 
(Χωροτάκτθσ-
Υολεοδόμοσ) 

Π 1 

2 ΨΕ Υλθροφορικισ Π 2 

3 ΨΕ Ψεχνολόγων-
Ψοπογράφων* 

Π 1 

4 ΨΕ Ψεχνολόγων 
Γεωπονίασ* 

Π 1 

5 ΨΕ Διοίκθςθσ 
Πονάδων Ψοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ 

Π 2 

6 ΨΕ Εποπτϊν 
Δθμόςιασ Ωγείασ 

Π 1 

7 ΔΕ Διοικθτικοφ Π 1 

8 ΔΕ Χειριςτισ 
Πθχανθμάτων 

Π 1 

9 ΔΕ Ψεχνιτϊν 
Χιδεράδων 

Π 1 

10 ΔΕ Χειριςτισ 
Πθχανθμάτων 
(Υολυμθχάνθμα 
11HP) 

Π 1 

11 ΔΕ Σδθγόσ 
Αυτοκινιτων 

Π 1 

12 ΩΕ Εργάτθσ 
Επιμζλειασ Ξιπων 
και 
Δεντροςτοιχειϊν 

Π 1 

13 ΩΕ Εργατϊν 
Ξακαριότθτασ 
(εςωτ. χϊρων) 

Π 1 

14 ΩΕ Εργατϊν 
Ξακαριότθτασ 
(εξωτ. χϊρων)* 

Π 1 

**Ξαλφπτονται από προςωπικό οριςμζνου χρόνου 

Επεξεργαςία Χτοιχείων: Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου (2011) 

 
Χτον παρακάτω Υίνακα απεικονίηεται το Ζκτακτο Υροςωπικό του Διμου, το οποίο 

απαςχολείται για τθν αντιμετϊπιςθ εποχικϊν ι άλλων περιοδικϊν πρόςκαιρων αναγκϊν 
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κακϊσ και για κάλυψθ αναγκϊν ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

 

Υίνακασ 50 Ζκτακτο προςωπικό του Διμου (οριςμζνου χρόνου, πρακτικι, ειδικοί ςφμβουλοι)   

Α. Συμβάςεισ οριςμζνου χρόνου 

Α/Α Ειδικότθτα Aρ. Κζςεων παροφςασ 
κατ/ςθσ 

Αρ. Κζςεων που 
προβλζπονται 

από Ο.Ε.Υ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ 
(ςε μινεσ) 

1 Ψ.Ε. Ξοινωνικϊν Οειτουργϊν  1 - Περικι 
Απαςχόλθςθ (18) 

2 ΔΕ1 Διοικθτικοφ  5 5 8 

3 ΔΕ1 Διοικθτικοφ  2 - 
Περικι 

Απαςχόλθςθ (18) 

4 ΩΕ Εργατϊν  Ξακαριότθτασ  15 20 8 

5 ΩΕ Σδοκακαριςτϊν  15 20 8 

6 ΔΕ Σδθγϊν Απορριμματοφόρων 3 10 8 

7 ΔΕ Θλεκτρολόγων  1 - 8 

8 ΔΕ Ψεχνιτϊν Ωδραυλικϊν 1 - 8 

9 ΔΕ Ξαταμετρθτζσ Ωδρομζτρων 2 - 8 

10 

ΩΕ Ωδρονομείσ 13 

Υροβλζπεται 
βάςει Βαςιλ. 
Διατάγματοσ 5 

11 ΔΕ Σδθγόσ (Αςτ. Χυγκοινωνία) - 5  - 

12 ΔΕ Επιςτάτθσ Ξακαριότθτασ - 2  - 

13 ΔΕ Χειριςτισ Πθχανθμάτων - 5  - 

14 ΔΕ Ραυαγοςωςτϊν - 30   

15 ΩΕ Εργάτεσ Γενικϊν Ξακθκόντων 3 10 
Περικι 

Απαςχόλθςθ (18) 

16 
ΩΕ Βοθκθτικό Υροςωπικο 2 

- 
Περικι 

Απαςχόλθςθ (18) 

Β. Ρρακτικι άςκθςθ  

Α/Α Ειδικότθτα Aρ. Κζςεων παροφςασ 
κατ/ςθσ 

Αρ. Κζςεων που 
προβλζπονται 

από Ο.Ε.Υ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ 
(ςε μινεσ) 

1 
ΔΕ ΓΦΑΠΠΑΨΕΑΧ ΡΣΠΛΞΩΡ 
ΕΥΑΓΓΕΟΠΑΨΩΡ 2 

10 (Διαφόρων 
ειδικοτιτων) 2 

2 ΑΧΞΣΩΠΕΡΣΛ ΔΛΞΘΓΣΦΣΛ 3 - - 

Γ. Ειδικοί ςφμβουλοι  

Α/Α Βακμίδα Εκπαίδευςθσ/Κεματικι 
Ενότθτα 

Aρ. Κζςεων 
παροφςασ 

κατ/ςθσ 

Αρ. Κζςεων που 
προβλζπονται από 

Ο.Ε.Υ 

Διάρκεια 
ςφμβαςθσ (ςε 

μινεσ) 
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1 
ΥΕ Σργάνωςθσ, Ανάπτυξθσ & 
Εςωτερικοφ Ελζγχου 1 1 

Οιξθ Κθτείασ 
Δθμοτικισ Αρχισ 

2 
ΥΕ Υολεοδομικϊν, Χωροταξικϊν 
Κεμάτων & Βιϊςιμθσ Ξινθτικότθτασ 1 1 

Οιξθ Κθτείασ 
Δθμοτικισ Αρχισ 

3 

ΥΕ Ανάπλαςθ, Υροςταςία & 
Ανάδειξθ  Αςτικϊν Υεριοχϊν & 
Σικιςμϊν 1 1 

Οιξθ Κθτείασ 
Δθμοτικισ Αρχισ 

4 
ΨΕ Ψουριςτικϊν Κεμάτων & Web 
marketing 1 1  

Οιξθ Κθτείασ 
Δθμοτικισ Αρχισ 

5 - - 1 
Οιξθ Κθτείασ 

Δθμοτικισ Αρχισ 

 ΧΩΡΣΟΣ 4 5 - 

Επεξεργαςία: Ψμιμα Ανκρωπίνου Δυναμικοφ-Διοικθτικισ Πζριμνασ & Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, 
Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου (2011) 

 
Πε τθν υπ’ αρικμ. 25/173/09-03-2011 Απόφαςθ του Δθμάρχου τοποκετικθκε το 

προςωπικό του Διμου Χερςονιςου, ςτισ κζςεισ εργαςίασ του ιςχφοντοσ τότε ΣΕΩ, 

ςφμφωνα με τα προςόντα και τισ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, με ςτόχο τον αποτελεςματικότερο 

και αποδοτικότερο τρόπο άςκθςθσ των τοπικϊν υποκζςεων προσ όφελοσ των πολιτϊν. Από 

τθν 1θ Λανουαρίου 2011 μζχρι τισ 09 Παρτίου, που εξεδόκθ θ Απόφαςθ Δθμάρχου, ο 

καλλικρατικόσ Διμοσ Χερςονιςου, λειτουργοφςε με τθν ςφνκεςθ και τθν μορφι των 

τμθμάτων και διευκφνςεων των ςυνενοφμενων Διμων. 

 

Υίνακασ 51 Χφγκριςθ ΣΕΩ και υφιςτάμενεσ καλφψεισ προβλεπόμενων κζςεων  
Βακμίδα Εκπαίδευςθσ Αρ.Ρροςωπικοφ 

βάςει Ο.Ε.Υ 

Αρ.Ρρ/κοφ βάςει 

υφιςτάμενθσ κατ/ςθσ 

ΚΕΝΕΣ ΚΕΣΕΛΣ 

ΥΕ (Πόνιμο Υροςωπικό) 83 43* 40 

ΨΕ (Πόνιμο Υροςωπικό) 64 29 35 

ΔΕ (Πόνιμο Υροςωπικό) 107 72* 35 

ΩΕ (Πόνιμο Υροςωπικό) 65 31 34 

Ε.Ε.Υ (Αορίςτου Χρόνου) 3 - 3 

ΥΕ (Αορίςτου Χρόνου) 1 1 - 

ΨΕ (Αορίςτου Χρόνου) - - - 

ΔΕ (Αορίςτου Χρόνου) 3 4 -1 

ΩΕ (Αορίςτου Χρόνου) 9 9 - 

ΣΥΝΟΛΟ 335 189 146 

*Ρεριλαμβάνονται 5 άτομα (3 κατθγορίασ ΡΕ και 2 κατθγορίασ ΔΕ) που αποτελοφν Μόνιμο Ρροςωπικό, αλλά δεν 
ζχει ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία διοριςμοφ τουσ. 

Επεξεργαςία Χτοιχείων: Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου (2011) 

 

Διάγραμμα 18 Χφγκριςθ καλυμζνων  και προβλεπομζνων κζςεων  
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Από τθν παραπάνω ςφγκριςθ προκφπτει ότι το προςωπικό αορίςτου χρόνου, όλων των 

ειδικοτιτων και βακμίδων εκπαίδευςθσ, καλφπτεται ακριβϊσ από τισ κζςεισ που 

προβλζπονται ςτον Σ.Ε.Ω, με εξαίρεςθ τθν κατθγορία Ε.Ε.Υ.  

 

Επιπλζον, υπάρχει ςθμαντικι ζλλειψθ προςωπικοφ ςτο Πόνιμο προςωπικό όλων των 

κατθγοριϊν και βακμίδων εκπαίδευςθσ. Από τισ κζςεισ που προβλζπονται ςτον Σ.Ε.Ω 

καλφπτεται μόνο το 54,86% των κζςεων εργαςίασ, με παρόμοια ποςοςτά για τισ βακμίδεσ 

εκπαίδευςθσ ΥΕ και ΨΕ, κακϊσ και τθσ βακμίδασ ΩΕ. Ζτςι λοιπόν, παρατθροφμε μια 

αντίφαςθ ωσ προσ το γεγονόσ ότι ενϊ ζχουν αυξθκεί δραςτικά οι δραςτθριότθτεσ των Σ.Ψ.Α 

αϋβακμοφ με τον Ρ.3852/2010, θ ζλλειψθ προςωπικοφ είναι τεράςτια, ειδικά ςε 

δραςτθριότθτεσ που προβλζπουν εξειδικευμζνο και ζμπειρο ςτελεχιακό δυναμικό. 
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1.2.4 Καταγραφι τθσ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου Ωερςονιςου 

 

Θ ακίνθτθ περιουςία των πρωτοβάκμιων Σ.Ψ.Α. είναι δυνατό να ταξινομθκεί, με βάςθ τα 

λειτουργικά τθσ χαρακτθριςτικά, ςε τζςςερισ κατθγορίεσ : 

1. Κτίρια και επαγγελματικοί χϊροι που χρθςιμοποιοφνται από τισ δθμοτικζσ 

υπθρεςίεσ ωσ χϊροι γραφείων, αποκικεσ, ςυνεργεία, κ.λπ. Θ λειτουργικότθτα, τα 

κόςτθ ςυντιρθςθσ και επιςκευϊν, που ςυνδζονται με τθ χριςθ, τθν παλαιότθτα 

και το είδοσ του ακινιτου (διατθρθτζα) και το φψοσ του ενοικίου, αν πρόκειται για 

μίςκωςθ, αποτελοφν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ αξιολόγθςθσ.  

2. Δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ με ςυγκεκριμζνεσ χριςεισ, μζςω των οποίων 

παρζχονται υπθρεςίεσ ςτουσ πολίτεσ π.χ. ακλθτικά κζντρα, πολιτιςτικοί χϊροι, 

κοιμθτιρια, ςχολεία, ΞΑΥΘ, παιδικοί ςτακμοί κ.α. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ 

επάρκεια, θ λειτουργικότθτα, θ κατανομι ανά δθμοτικό διαμζριςμα μαηί με το 

κόςτοσ ςυντιρθςθσ, αποτελοφν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ αξιολόγθςθσ. Φυςικά, 

αν πρόκειται για μιςκωμζνα ακίνθτα ςυνυπολογίηεται το ςχετικό μίςκωμα. 

3. Δθμοτικά ακίνθτα που ςυνικωσ εκμιςκϊνονται π.χ., μεμονωμζνα καταςτιματα, 

οικόπεδα κ.α. Ψα ζςοδα από τθν αξιοποίθςι τουσ ςτθν περίπτωςθ αυτι ςυνιςτοφν 

το βαςικό κριτιριο αξιολόγθςθσ. 

4. Θ τελευταία κατθγορία αφορά τουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ που είτε 

εκμιςκϊνονται είτε για τθν χρθςιμοποίθςι τουσ καταβάλλονται τα ςχετικά τζλθ και 

δικαιϊματα που ορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου π.χ. πλατείεσ, 

λαϊκζσ αγορζσ, διαφθμιςτικοί χϊροι κ.α. Σι χϊροι αυτοί είναι δυνατόν να 

αποφζρουν ςθμαντικά ζςοδα ςτο Διμο που κα μποροφςαν να χρθματοδοτιςουν 

ζνα τμιμα του αναπτυξιακοφ του προγράμματοσ. Φυςικά οι κοινόχρθςτοι χϊροι, 

ωσ πράγματα εκτόσ ςυναλλαγισ, δεν μποροφν να αξιοποιθκοφν διαφορετικά π.χ. να 

οικοδομθκοφν αλλά θ χρθςιμοποίθςι τουσ, με βάςθ τουσ περιοριςμοφσ τθσ 

νομοκεςίασ, ςυνεπάγεται οικονομικά οφζλθ για τον Διμο. 

 

Υίνακασ 52 Ξτιριακζσ Ωποδομζσ Διμου Χερςονιςου (εκτόσ ςχολικϊν εγκαταςτάςεων, παιδικϊν 
ςτακμϊν & κτιρίων νεκροταφείων) 

 

Α/Α Δθμοτικι Ενότθτα Κζςθ 
Σφντομθ περιγραφι 
ακινιτου 

Επιφάνεια 
(m2) 

1 ΓΣΩΒΩΡ Σικ. Γουβϊν/πλατεία Σικία Ερειπωμζνθ  98,82 

2 ΓΣΩΒΩΡ Σικ. Γουβϊν Δθμαρχείο Γουβϊν 120,00 

3 
ΓΣΩΒΩΡ Χκοτεινό 

Δθμοτικό Ξτίριο (χριςθ 
ιατρείο):  

25,00 

4 ΓΣΩΒΩΡ Ξόξαρθ Σικία Λςογείου 36,00 
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5 ΓΣΩΒΩΡ Ξάτω Γουβϊν/Οιβάδια Αποδυτιρια 120,00 

6 ΓΣΩΒΩΡ Ελαία/μετερίηι Ανεμόμυλοσ  50,00 

7 ΓΣΩΒΩΡ Ελαία/Αγγερατεία Αποδυτιρια 30,00 

8 ΓΣΩΒΩΡ Ελαία Υαλαιό δθμοτικό ςχολείο 80,00 

9 ΓΣΩΒΩΡ Ελαία Ξοινοτικό Ξατάςτθμα 90,00 

10 ΓΣΩΒΩΡ Γοφρνεσ ΞΕΥ (εντόσ κτιρίου 203) 70,83 

11 ΓΣΩΒΩΡ Ξαλό Χωριό Ξοινοτικό Ξατάςτθμα. 48,60 

12 ΓΣΩΒΩΡ Ξαλό χωριό Υρϊθν δθμοτικό ςχολείο 62,30 

13 ΓΣΩΒΩΡ Χαραςό Υρϊθν δθμοτικό ςχολείο 99,28 

14 ΓΣΩΒΩΡ Ξόξαρθ Υρϊθν δθμοτικό ςχολείο 123,93 

15 ΓΣΩΒΩΡ Ανϊπολθ/Οίμνθ Ξοινοτικό Ξατάςτθμα  120,00 

16 ΓΣΩΒΩΡ Επάνω Βάκεια Ξοινοτικό Ξατάςτθμα 100,00 

17 ΓΣΩΒΩΡ Επάνω Βάκεια Υρϊθν δθμοτικό ςχολείο 100,00 

18 ΓΣΩΒΩΡ Ξάτω Βάκεια Ξοινοτικό Ξατάςτθμα 65,00 

19 
ΓΣΩΒΩΡ Γοφρνεσ 

Δθμαρχείο Γουρνϊν 
(κτίριο 203) διϊροφο 

923,17 

20 
ΓΣΩΒΩΡ Γοφρνεσ 

Ξτίριο 202 ιςόγειο υπό 
ανακαταςκευι 

936,37 

Σφνολο επιφάνειασ Δθμοτικισ Ενότθτασ Γουβϊν 3.299,30 

21 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Ξαινοφργιο Χωριό/Οίμνθ 

Υαλαιά κτίςματα 
32,51m2 

32,51 

22 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Επιςκοπι/Αγ.Αντϊνι-οσ 

παλαιά οικία & αποκικθ. 
Λςόγειο πριν του 1955 
πετρόκτιςτο. 

196,70 

23 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ 

Επιςκοπι/Υάρκο 
Υαναγιωτάκθ 

Ξτίςματα καταςκευισ 
2011 (ιςόγειο) κυλικείο 

36,40 

24 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Επιςκοπι 

Διϊροφο κτίςμα 
57τ.μ./όροφο πριν το 
1923 

114,00 

25 ΕΥΛΧΞΣΥΘ Ξαινοφργιο Χωριό Υαλαιά ιςόγεια οικία 32,51 

26 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Ξαινοφργιο Χωριό 

Υρϊθν ςχολείο 76,02 με 
πρόςφατθ προςκικθ 
29,06 

105,08 

27 

ΕΥΛΧΞΣΥΘ Επιςκοπι 

Αγροτικό ιατρείο: Λςόγειο 
κτίςμα 119,28τ.μ. (κζςθ 
πρϊθν Δθμαρχείο) 
καταςκ. 1970 

119,28 

28 

ΕΥΛΧΞΣΥΘ Γάλιπε 

Ξοινοτικό κατάςτθμα 
ιςόγειο εμβαδοφ 
52,92τ.μ. & 38,61τ.μ. προ 
1980 

91,53 

29 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Γάλιπε 

Υρϊθν δθμοτικό ςχολείο 
(παλαιό) 

97,88 

30 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Επιςκοπι 

Δθμοτικό κατάςτθμα 
διϊροφο προ 1965 

356,91 

31 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Ξαινοφργιο Χωριό 

Ξοινοτικό κατάςτθμα 
καταςκευισ 1960-1970 

18,05 

32 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Χγουροκεφάλι 

Ξοινοτικό κατάςτθμα. 
Λςόγειο κτίςμα 

105,00 

33 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Γαλίφα 

Ξοινοτικό κατάςτθμα 
διϊροφο 
καταςκευισ1980 

100,00 

34 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Αϊτάνια 

Ξοινοτικό κατάςτθμα πριν 
το 1950 διόροφο 

81,00 

35 ΕΥΛΧΞΣΥΘ Αϊτάνια Υρϊθν δθμοτικό ςχολείο  256,59 

36 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ 

Επιςκοπι/Οαγκάδα 
Αποκικθ ιςόγεια 
καταςκ.1975 

202,64 

37 
ΕΥΛΧΞΣΥΘ Επιςκοπι/Θρϊων 

Αποκικθ ιςόγεια 
56,92τ.μ. καταςκ. πριν 
1955 & οικία Α ορόφου 

105,70 
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48,78τ.μ. 

Σφνολο επιφάνειασ Δθμοτικισ Ενότθτασ Επιςκοπισ 2.051,78 

38 
ΠΑΟΛΑ Θράκλειο 

ΔΛΑΠΕΦΛΧΠΑ 3ου ορόφου 
ςτθν πλ. Δαςκαλογιάννθ 
Θράκλειο 71,50m2 

71,50 

39 

ΠΑΟΛΑ Ξράςι 

Ξτίριο Υολφκεντρου εντόσ 
οικιςμοφ Ξραςίου. 
Υεριλαμβάνει υπόγειο 
93,52m2, ιςόγειο 
270,30m2 και Α όροφο 
99,20m2 

463,02 

40 
ΠΑΟΛΑ Πάλια 

ΞΨΛΦΛΣ δθμοτικϊν W.C. 
Ρότια τθσ εκκλθςία Αγ. 
Ρεκταρίου 

38,00 

41 
ΠΑΟΛΑ Πάλια 

Ξτίριο (Σικίςκοσ) ςτθν 
περιοχι Γερανοφ Παλίων 
(Αποκικθ) 

31,90 

42 

ΠΑΟΛΑ Πάλια 

Ξτίριο πρϊθν 
Υεριφερειακοφ Λατρείου 
με παραχϊρθςθ ςτθν 
Ενορία Παλίων. 
Αποτελείται από ιςόγειο 
88,88m2 και & από 
πρϊτο Τροφο ιδίου 
εμβαδοφ 

177,76 

43 

ΠΑΟΛΑ Πάλια 

Διϊροφο κτίριο (Υρϊθν 
Δθμαρχείο) με υπόγειο 
(162,5μ2 θ κάκε ςτάκμθ) 
ςε επαφι με τουσ 
ακλθτικοφ χϊρουσ 
Παλίων 

162,50 

44 

ΠΑΟΛΑ Πάλια 

Κτίριο δθμαρχείου 
(Διϊροφο με υπόγειο): 
Υπόγειο 591,70: Λςόγειο 
511,70 όροφοσ: 420,00 

931,70 

45 

ΠΑΟΛΑ Ξράςι 

Ξτίριο του πρϊθν 
δθμοτικοφ ςχολείου 
Ξραςίου. Εντόσ οικιςμοφ. 
Χριςθ ξενϊνασ διϊροφο  
ΧΨΘ ΚΕΧΘ ΒΟΑΨΑ ΞΦΑΧΛΣΩ 

248,00 

46 
ΠΑΟΛΑ Ξράςι 

Υαλαιά μονοκατοικία 
ςτθν περιοχι Ουκαβθτόσ 
(Ακινα) 

  

46 
ΠΑΟΛΑ Ποχόσ 

Ξτίριο κοινοτικοφ 
καταςτιματοσ Ποχοφ 

350,00 

47 
ΠΑΟΛΑ Ποχόσ 

Ξτίριο πρϊθν 
Υαρκεναγωγείο (άνευ 
ςτζγθσ) ιςόγειο παλαιό 

96,00 

48 

ΠΑΟΛΑ Πάλια 

Αποκικθ μεταλλικισ 
καταςκευισ ςτθν περιοχι 
Γερανοφ Παλίων 
(μθχανοςτάςιο) 

308,10 

Σφνολο επιφάνειασ Δθμοτικισ Ενότθτασ Μαλίων 2.878,48 

49 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 

Δθμαρχιακό κατάςτθμα 
οδόσ Ελευκερίασ 50, 
Υπόγειο, Λςόγειο, Α 
όροφο, Απόλθξθ 

1.892,28 

50 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 

Ξτίριο 425,25 τ.μ οδόσ 
Γιαμπουδάκθ 7. 
Αποτελείται από υπόγειο 
72,75μ2, ιςόγειο 

425,25 
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κατάςτθμα 44,49μ2, 
ιςόγεια κατοικία 72,01μ2, 
1οσ όροφοσ 116,50μ2, 
2οσ όροφοσ 97,50μ2 & 
απόλθξθ με βοθκθτικοφσ 
χϊρουσ δϊματοσ 22μ2 

51 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 

Υολιτιςτικό κζντρο οδόσ 
Φιλικισ Εταιρείασ. 
Λςόγειο 345,03μ2, Α 
όροφοσ 329,23μ2, Β 
όροφο 355,75μ2 ςτζγθ & 
απόλθξθ κλιμ.104,12μ2. 

1.030,01 

52 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 
Φάροσ ςτθν 
Αγ.Υαραςκευι (ιςόγειο) 

403,00 

53 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 

Ξτίριο ιςόγειο το οποίο 
ςτεγάηει το ΞΕΥ, 
Ωποκθκοφυλάκειο οδόσ 
Ελευκερίασ 21 (ιςόγειο) 

212,13 

54 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 
Ξτίριο Υυροςβεςτικισ 
οδόσ Ελευκερίασ 21 
(ιςόγειο) 

126,40 

55 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 
Πθχανοςτάςιο 
Δθμαρχείου οδόσ 
Ελευκερίασ 50 

556,30 

56 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ξουτουλουφάρι 
Ξτίριο πολλαπλϊν 
χριςεων ςτο 
Ξουτουλουφαρίου 

460,85 

57 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Υιςκοπιανό 
Αγροτικό Λατρείο οδόσ 
Ευρϊπθσ - Υιςκοπιανό 

80,00 

58 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ο. Χερςονιςου 
Ξτίριο χϊρων υγιεινισ 
απζναντι από το Οιμενικό 
Ψαμείο του Διμου 

18,00 

59 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Υιςκοπιανό 
Ξτίριο επί τθσ οδοφ 
Ευρϊπθσ (Σλλανδικό 
Χχολείο) 

145,76 

60 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Άνω Χερςόνθςοσ 

Ξτίριο ιςόγειο ςτθ κζςθ 
Υρίνοσ ι Υλάκα 
(παραδοςιακό 
εργαςτιριο) 

76,20 

61 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Άνω Χερςόνθςοσ/ Φράμα 
Ξτίριο πρϊθν κοινοτικοφ 
καταςτιματοσ (ιςόγειο) 

114,31 

62 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Υιςκοπιανό 
Πιςκωμζνο κατάςτθμα 
επί τθσ οδόσ Ευρϊπθσ και 
Ελευκερίασ 

102,94 

63 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Άνω Χερςόνθςοσ 
Ξτίριο ιςόγειο αγροτικοφ 
Λατρείου -Επάνω Χωριό 

94,90 

64 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Άνω Χερςόνθςοσ 
Ξτίριο αναπαλαιωμζνθσ 
Φάμπρικασ (χριςθ 
μουςείο) (Ξάτω Χωριό) 

71,40 

65 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Άνω Χερςόνθςοσ 
Ξτίριο ιςόγειο παλαιάσ 
ερειπωμζνθσ κατοικίασ, 
Ξάτω χωριό. 

52,17 

66 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Αβδοφ 

Ξτίριο οικίασ Ρταφϊτθ. 
Αποτελοφμενο από 
ιςόγειο 73,70m2 & 
ιςόγεια αποκικθ 6,50m2 

80,20 

67 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Αβδοφ (εκτόσ οικιςμοφ) 

Ξτίριο ανεμοπτεριςμοφ. 
Αποτελοφμενο από 
υπόγειο 44,40m2 και 
ιςόγειο 98,19m2 

98,19 

68 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Υοταμιζσ Ξτίριο ερειπωμζνθσ 384,00 
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Πονισ Υαναγίασ 
Γκουβερνιϊτιςςασ. 
Αποτελοφμενο από 
ιςόγειο 244,00 και Α 
όροφο 140,00m2 

69 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Αβδοφ 
Ξτίριο (1) πρϊθν 
δθμοτικοφ ςχολείου - 
ςτζκι πολιτιςμοφ, ιςόγειο 

353,00 

70 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Αβδοφ 
Ξτίριο (2) πρϊθν 
δθμοτικοφ ςχολείου 
(ιςόγειο) 

152,00 

71 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Γωνιζσ 
Ξτίριο Ξοινοτικοφ 
Ξαταςτιματοσ (κεντρικι 
πλατεία) ιςόγειο 

50,43 

72 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Δ/Δ Γωνιϊν 

Ξτίριο ιςόγειο 
μιςκωμζνου 
καταςτιματοσ ςτθν 
Αγ.Ψριάδα.  

185,00 

73 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Αβδοφ 

Ξτίριο κοινοτικοφ 
καταςτιματοσ εντόσ 
οικιςμοφ (Πεςοχωριά), 
ιςόγειο 

101,12 

74 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Υοταμιζσ 
Ξτίριο Ξοινοτικοφ 
Ξαταςτιματοσ Λςόγειο 

82,00 

75 ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ Ξερά 

Ξτίριο Ξοινοτικοφ 
καταςτιματοσ από 
υπόγειο 16μ2 και ιςόγειο 
ιδίου εμβαδοφ 

16,00 

Σφνολο επιφάνειασ Δθμοτικισ Ενότθτασ Ωερςονιςου 7.363,84 
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Α. Δθμοτικι Ενότθτα Ωερςονιςου 

Α/Α Εγκατάςταςθ Κζςθ  Στοιχεία Εγκατάςταςθσ Κατάςταςθ 

1 Φιλωνίδειο κλειςτό 
Γυμναςτιριο 

Ο. Χερςονιςου Αγωνιςτικόσ χϊροσ 18x38 φιλοξενεί τα 
ακλιματα τθσ: Ξαλακοςφαίριςθσ, 
Υετοςφαίριςθσ & χειροςφαίριςθσ. Ζχει 
δυνανότθτα 500 πτυςςόμενων κακιςμάτων. 
Αποδυτιρια ακλθτϊν, προπονθτϊν, κυλικείο 
& χϊρο υγιεινισ κεατϊν. Εμβαδοφ κτιρίου 
1.353 (m2) 

καλι 

2 Γιπεδο ποδοςφαίρου Ο. Χερςονιςου Ξακαρι επιφάνεια αγ. Χϊρου 65x112, από 
τεχνθτό χλοοτάπθτα, με 150 κζςεισ κεατϊν, 
αποδυτιρια ακλθτϊν, διαιτθτϊν & κυλικείο 
και ςτοιχειϊδθ φωτιςμό προπόνθςθσ 

καλι 

3 Γιπεδο τζνισ (διπλό) Ο. Χερςονιςου Διςτάςεων αγ. Χϊρου 34x37 με 
θλεκτροφωτιςμό και περίφραξθ 

καλι 

4 Γιπεδο μπάςκετ - βόλλεϊ Ο. Χερςονιςου Διαςτάςεων αγ. xϊρου 34x21 με 
θλεκτροφωτιςμό & περίφραξθ 

καλι 

5 Γιπεδο ποδοςφαίρου  Ο. Χερςονιςου Γιπεδο ποδοςφαίρου διαςτάςεων 64x104, 
από 3Α που χρθςιμοποιείται ωσ βοθκθτικό 

Πζτρια 

6 Γιπεδο 5x5 (καλτςζτο) Άνω Χερςόνθςοσ Διαςτάςεων αγ. xϊρου 25x40 από τεχνθτό 
χλοοτάπθτα με θλεκτροφωτιςμό & περίφραξθ 

καλι 

7 Γιπεδο μπάςκετ-βόλλεϊ Αγριανά Γιπεδο μπάςκετ βόλεϊ διαςτάςεων 32x18,7 καλι 

8 Γιπεδο μπάςκετ Γωνιζσ Γιπεδο μπάςκετ διαςτάςεων 32x19 καλι 

Β. Δθμοτικι Ενότθτα Επιςκοπισ 

9 Γιπεδο ποδοςφαίρου Επιςκοπι/Ψουπάκι Γιπεδο ποδοςφαίρου διαςτάςεων 62x100 
χωμάτινο 

κακι 

Γ. Δθμοτικι Ενότθτα Γουβϊν 

10 Γιπεδο ποδοςφαίρου Ελιά Γιπεδο διαςτάςεων 65x112 από τεχνθτό 
χλοοτάπθτα κερκίδα 200 κζςεων και 
αποδυτιρια 50m2 

καλι 

11 Γιπεδο ποδοςφαίρου Ανϊπολθ Γιπεδο διαςτάςεων 65x112 από 3Α 
ςυμπυκνωμζνο, κερκίδα 300 κζςεων, 
αποδυτιρια 50m2 & κυλικείο 10m2 

καλι 

12 Γιπεδο ποδοςφαίρου Γοφβεσ (Αποςελζμθ) Γιπεδο ποδοςφαίρου διαςτάςεων 65x112, 
από 3Α ςυμπυκνωμζνο, κερκίδεσ 100 κζςεων, 
αποδυτιρια 50m2 & κυλικείο 10m2 

καλι 

13 Γιπεδο ποδοςφαίρου Γοφρνεσ (Ρότια 
Ρ.Ε.Σ.) 

Γιπεδο ποδοςφαίρου διαςτάςεων 65x112, 
από 3Α ςυμπυκνωμζνο, κερκίδεσ 50 κζςεων, 
αποδυτιρια 70m2 & κυλικείο 10m2 

καλι 

14 Ξλειςτό γυμναςτιριο  Γοφρνεσ (βάςθ) Υεριλαμβάνει ζνα γιπεδο μπάςκετ, 
αποδυτιρια ακλθτϊν, προπονθτϊν & γραφεία 

καλι 

15 Γιπεδο τζνισ (διπλό) Γοφρνεσ (βάςθ) Υεριλαμβάνει ζνα διπλό γιπεδο διαςτάςεων 
34x37 περιφραγμζνο & επίςτρωςθ με ταρτάν 

καλι 

Δ. Δθμοτικι Ενότθτα Μαλίων 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 341 από 457 

16 Γιπεδο ποδοςφαίρου Πάλια Γιπεδο ποδοςφαίρου διαςτάςεων 64x104 από 
φυςικό χλοοτάπθτα περιφραγμζνο. Ψο γιπεδο 
περιλαμβάνει κερκίδεσ από πρόχειρθ 
καταςκευι 300 κζςεων & 50 επιςιμων, 
αποδυτιρια ακλθτϊν, προπονθτϊν. 

καλι 

17 Γιπεδο τζνισ  Πάλια Γιπεδο τζνισ διαςτάςεων 19x37 
περιφραγμζνο και δάπεδο από sportsol & Θ/Φ 

καλι 

18 Γιπεδο μπάςκετ Πάλια Γιπεδο μπάςκετ 21x35 περιφραγμζνο από 
sportol &Θ/Φ 

καλι 

19 Γιπεδο 5x5 (καλτςζτο) Πάλια Γιπεδο μπάςκετ 25x40 περιφραγμζνο από 
τεχνθτό χλοοτάπθτα και Θ/Φ 

καλι 

20 Γιπεδο βοθκθτικό  Γιπεδο βοθκθτικό ξθρό διαςτάςεων 52x68 καλι 

21 Γιπεδο ποδοςφαίρου Ποχόσ Γιπεδο ποδοςφαίρου διαςτάςεων 62x102 και 
τεχνθτό χλοοτάπθτα, αποτελοφμενο από 
κερκίδεσ 200 κζςεων, 10 επιςιμων. 
Υεριλαμβάνει αποδυτιρια ακλθτϊν, 
προπονθτϊν, ςτοιχειϊδθσ φωτιςμόσ 
προπόνθςθσ. Χφνολο ςτεγαςμζνων 
βοθκθτικϊν χϊρων 300m2. 

καλι 

 

 
α/α 

ΑΓΦΣΛ - ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΛ 
Θμερ. 

Ξτιςθσ 

1 Αγρόσ 1/1/2011 

2 ΕΟΑΛΣΦΩΨΣ 2000 Ψ.Π ΞΕΦΑΟΕΓΣΩΧΑ ΠΣΧΣΩ 1/1/2003 

3 Αγρόσ 10.006 τ.μ  γθπζδου ποδοςφαίρου παρά του 
βιολογικοφ 

31/12/2000 

4 Χορτολιβαδικι ζκταςθ 1/1/2011 

5 ΑΓΦΣΧ 1000 Ψ.Π ΠΕΧΑ ΒΦΣΡΨΘ ΠΣΧΣΩ 1/1/2003 

6 Αγρόσ 12.088,54 τ.μ ςχολικϊν κτιρίων ςτθ κζςθ 
Ανεςταςοφ 

31/12/2000 

7 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

8 ΑΓΦΣΧ 300τμ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΓΑΟΑΚΛΑΡΕΧ ΧΨΑΟΛΔΑΧ 1/1/2003 

9 Αγρόσ 1.834,59 τ.μ Υαιδικοφ Χτακμοφ κζςθ Ανεςταςοφ 31/12/2000 

10 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

11 ΑΓΦΣΧ 200τμ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΞΑΒΣΩΧΛ ΠΣΧΣΩ 1/1/2003 

12 Αγρόσ 4.517,79 τ.μ Δθμαρχείου οδόσ Ελευκερίασ 50 31/12/2000 

13 Ελαιϊνασ 1/1/2011 

14 ΑΓΦΣΧ 600τμ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΠΑΧΑ ΠΣΧΣΩ 1/1/2003 

15 Αγρόσ 1.815 τ.μ  μθχανοςταςίου 31/12/2000 

16 Αμπζλι με ελιζσ 1/1/2011 

17 ΑΓΦΣΧ 1000τμ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΑΓ.ΡΛΞΣΟΑΣΧ Ι ΧΣΧΩΦΣ 
ΠΣΧΣΩ 

1/1/2003 

18 Αγρόσ 2.007,20 τ.μ παρά μθχανοςταςίου 31/12/2000 

19 Αλςφλιο με δεξαμενι φδρευςθσ 31/12/1955 

20 ΑΓΦΣΧ 196τμ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΑΦΞΣΒΣΩΡΨΑ ΧΕΛΧΛΣΩ 1/1/2003 

21 Αγρόσ 518,75 τ.μ ςτθ κζςθ Ανεςταςοφ ςτο λόφο δυτικά 
του διδακτθρίου 

31/12/2000 

22 Ελαιϊνασ 1/1/2011 

23 ΑΓΦΣΧ 4500τμ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΞΣΩΞΛ ΧΨΑΟΛΔΑΧ 1/1/2003 

24 Αγρόσ 7.893,19 τ.μ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 31/12/2000 

25 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

26 ΑΓΦΣΧ ΠΕ ΧΩΟΟΕΞΨΘΦΛΣ & ΦΦΕΑΨΛΣ 4ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ 
ΕΥΑΡΩ ΞΣΩΦΡΛΑ ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

27 Αγρόσ 1.049,30 τ.μ νότια ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων ςτθ 31/12/2000 
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κζςθ Υθλιορίκια 

28 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

29 ΑΓΦΣΧ 1262,11τμ 9ΧΞΣΩΥΛΔΣΨΣΥΣΧ) ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ 
ΓΕΦΑΡΣΩ ΠΑΟΟΛΩΡ 

1/1/2003 

30 Αγρόσ 1.182,09 τ.μ ςτο Ξουτουλουφάρι ,χϊροσ 
ςτάκμευςθσ 

31/12/2000 

31 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

32 ΑΓΦΣΧ 1613,29τμ (ΧΞΣΩΥΛΔΣΨΣΥΣΧ) ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ 
ΓΕΦΑΡΣΩ ΠΑΟΟΛΩΡ 

1/1/2003 

33 Αγρόσ 2.397,98 τ.μ νεκροταφείου Αγ.Ξων/νου ςτο 
Ξουτουλουφάρι 

31/12/2000 

34 Ελαιόφυτο 1/1/2011 

35 ΑΓΦΣΧ 1304,94τμ (ΧΞΣΩΥΛΔΣΨΣΥΣΧ) ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ 
ΓΕΦΑΡΣΩ ΟΑΞΞΣ ΠΑΟΟΛΩΡ 

1/1/2003 

36 Αγρόσ 1.000 τ.μ ςτθ κζςθ Ψςάχαλθ ι Αγ.Ξων/νο 31/12/2000 

37 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

38 ΑΓΦΣΧ 2105τμ (ΧΞΣΩΥΛΔΣΨΣΥΣΧ) ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ 
ΓΕΦΑΡΣΩ ΠΑΟΟΛΩΡ 

1/1/2003 

39 Αγρόσ 1.751 τ.μ νεκροταφείου Υιςκοπιανοφ 31/12/2000 

40 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

41 ΑΓΦΣΧ 1004τμ 9ΧΞΣΩΥΛΔΣΨΣΥΣΧ) ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ 
ΓΕΦΑΡΣΩ ΠΑΟΟΛΩΡ 

1/1/2003 

42 Αγρόσ 1.700 τ.μ Υάρκου Υιςκοπιανοφ 31/12/2000 

43 Αγροτεμάχιο 31/12/2001 

44 ΑΓΦΣΧ 672τμ (ΑΥΣΚΘΞΘ) ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΓΕΦΑΡΣΩ 
ΠΑΟΟΛΩΡ 

1/1/2003 

45 Αγρόσ ςτθ κζςθ Φουςά παρά κοιμθτθρίου Υιςκοπιανοφ 
πρϊθν ιδιοκτθςία Ξαρβουνάκθ Χαρίκλειασ 

25/10/2005 

46 Χορτολιβαδικι ζκταςθ 1/1/2011 

47 ΑΓΦΣΧ 1766,90τμ (ΓΛΑ ΕΥΕΞΨΑΧΘ ΑΥΣΚΘΞΘΧ) ΧΨΘΡ 
ΥΕΦΛΣΧΘ ΓΕΦΑΡΣΩ ΠΑΟΟΛΩΡ 

1/1/2003 

48 Αγρόσ ςτθ κζςθ Ανεςταςοφ ςυνορεφοντοσ ΒΔ με ςχολικό 
ςυγκρότθμα (δίπλα ςτο μπάςκετ του Ουκείου) 

4/8/2006 

49 Χορτολιβαδικι ζκταςθ 1/1/2011 

50 ΑΓΦΣΧ 324,32τμ (ΓΛΑ ΕΥΕΞΨΑΧΘ ΑΥΣΚΘΞΘΧ) ΧΨΘΡ 
ΥΕΦΛΣΧΘ ΓΕΦΑΡΣΩ ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

51 Αγρόσ 3.374,77 τ.μ ςτθ κζςθ Αγκιςαρά(από ειςφορά γθσ) 31/12/2000 

52 Αγροτεμάχιο 1/1/2011 

53 ΑΓΦΣΧ 372,06τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

54 Αγρόσ 18.361,80 τ.μ .ςτθ κζςθ Αγ.Λωάννθσ Οαγκάδι -
Ανιςςαράσ 

31/12/2000 

55 ΑΓΦΣΧ 184,33τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

56 Αγρόσ 14.622 τ.μ γθπζδου ποδοςφαίρου Χερςονιςου 31/12/2000 

57 ΑΓΦΣΧ 530,13τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

58 Αγρόσ 5.500 τ.μ  νεκροταφείου Αγ.Λωάννθ 31/12/2000 

59 ΑΓΦΣΧ 94,17τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ ΠΑΟΛΩΡ 1/1/2003 

60 Αγρόσ 1235 τ.μ ςτθ κζςθ Αγ.Λωάννθσ παρά νεκροταφείου 31/12/2000 

61 ΑΓΦΣΧ 863,87τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

62 Αγρόσ 1.000 τ.μ .ςτθ κζςθ Ξοπράνα 31/12/2000 

63 ΑΓΦΣΧ 95,35τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ ΠΑΟΛΩΡ 1/1/2003 

64 Αγρόσ 973,75 τ.μ ςτθ κζςθ Ξίνα 31/12/2000 

65 ΑΓΦΣΧ 303,47τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 
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66 Αγρόσ 2.848 τ.μ. ςτθ κζςθ Ξαμίνια 31/12/2000 

67 ΑΓΦΣΧ 465,90τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

68 Αγρόσ 1.920 τ.μ  ςτθ κζςθ Υάνω Φοφςςα 31/12/2000 

69 ΑΓΦΣΧ 209,10τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

70 Αγρόσ 1.635 τ.μ ςτθ κζςθ Ξάτω Φοφςςα 31/12/2000 

71 ΑΓΦΣΧ 275,50τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

72 Αγρόσ 560 τ.μ ςτθ κζςθ Ξαντανίκθ 31/12/2000 

73 ΑΓΦΣΧ 150,93τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

74 Αγρόσ 4.000 τ.μ  ςτθ κζςθ Ξαντανίκθ 31/12/2000 

75 ΑΓΦΣΧ 208,55τμ ΓΛΑ ΥΑΦΞΛΡΓΞ ΧΨΛΧ ΑΦΧΑΛΣΨΘΨΕΧ 
ΠΑΟΛΩΡ 

1/1/2003 

76 Αγρόσ 1.283,25 τ.μ  ςτθ κζςθ Ξαντανίκθ 31/12/2000 

77 ΑΓΦΣΧ ΥΘΓΘ 42,87τμ ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΥΑΡΩ ΞΣΩΦΡΛΑ 
ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

78 Αγρόσ 2.520 τ.μ ςτθ κζςθ Ανεμόμυλοσ 31/12/2000 

79 Αγροί Ποχοφ  31/12/2003 

80 Αγρόσ 172.43 τ.μ ςτθ κζςθ Υοράλια ι ποταμίςα 25/10/2010 

81 ΑΓΦΣΧ ΧΕ ΥΑΨΕΟΑ ΠΑΟΛΩΡ 1161,8 τμ 30/11/2005 

82 Αγρόσ 2.016,81 τ.μ. κτιρίου ανεμοπτεριςμοφ 31/12/2000 

83 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ 20ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΑΓΞΑΚΣΧΕΟΘ 
ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

84 Αγρόσ 4.607,05 τ.μ πίςτασ προςγείωςθσ ανεμοπτεριςμοφ 31/12/2000 

85 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ 9ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΑΩΟΣΧΛ ΞΦΑΧΛΣΩ 1/1/2003 

86 Αγρόσ 3.200,06 τ.μ νεκροταφείου 31/12/2000 

87 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ 5ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΓΛΣΦΩΦΛΑ ΞΦΑΧΛΣΩ 1/1/2003 

88 Αγρόσ 11.917 τ.μ ςτθ κζςθ Ρτομάδο 24/12/2001 

89 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ 8ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΞΑΠΑΦΑΧ Ι ΠΩΟΣΧ 
ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

90 Αγρόσ 976,52 τ.μ ςτθ κζςθ Οουτρά ι Ξουτςουνάρια πρά 
του δθμοτικοφ κοιμθτθρίου 

4/12/2008 

91 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ 4ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΞΕΦΑΟΣΒΦΩΧΘ 
ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

92 Αγρόσ 1.383.000 τ.μ ςτθ κζςθ Υυργιά ι Χκάφθ 31/12/2000 

93 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ & ΥΘΓΘ & ΥΣΨΛΧΨΦΕΧ 5ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ 
ΥΑΧΥΑΦΑ ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

94 Αγρόσ 200 τ.μ ςτθ κζςθ << Άγιοσ Υαντελειμων >> δωρεά 
Χτυλλιανοφ Πιγαδάκθ 

11/9/2007 

95 ΔΑΧΣΧ ΞΣΛΡΣΨΛΞΣ 30.000ςτρ. ΧΨΣ ΞΦΑΧΛ 1/1/2003 

96 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ 100ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΠΛΧΑΟΣΓΛΩΦΓΘ 
ΥΟΑΞΑ ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

97 ΒΣΧΞΣΨΣΥΣΧ 130ςτρ. ΧΨΘΡ ΥΕΦΛΣΧΘ ΒΣΦΡΣ Ι ΥΟΑΞΑ 
ΞΦΑΧΛΣΩ 

1/1/2003 

98 Βοςκότοποσ 100.000 ςτρ.ςτθν περιοχι Ξεφάλα Παλίων 1/1/2003 

99 Βοςκότοποσ 70.000 τ.μ ςτθ κζςθ Χαλάςασ ι Ψραπζηα 31/12/2000 
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α/α ΕΛΔΣΧ Αξία Ξτιςθσ Αποςβζςεισ Αναπ/ςτθ Αξία % 

1 Γιπεδα-Σικόπεδα 27.491.400,33 0,00 27.491.400,33 48,41 

2 Υλατείεσ -Υάρκα 
Υαιδότοποι κοιν. 
χριςθσ 

1.845.560,52 795.845,78 1.049.714,74 1,85 

3 Σδοί -Σδοςτρϊματα 
κοινισ χριςθσ 

14.304.078,21 7.240.488,05 7.063.590,16 12,44 

4 Υεηοδρόμια κοινισ 
χριςθσ 

3.895.955,07 979.979,82 2.915.975,25 5,13 

5 Ξτίρια και τεχνικά 
ζργα 

21.562.933,11 12.136.201,81 9.426.731,30 16,60 

6 Εγκαταςτάςεισ 
θλεκτρ. κοινισ 
χριςθσ 

3.176.070,85 1.224.917,37 1.951.153,48 3,44 

7 Οοιπζσ μόνιμεσ 
εγκαταςτάςεισ 
κοινισ χριςθσ 

4.498.902,97 836.915,11 3.661.987,86 6,45 

8 Πθχαν/τα-τεχνικζσ 
εγκ/ςεισ και λοιπόσ 
μθχ/γικόσ 
εξοπλιςμόσ 

193.545,17 148.867,72 44.677,45 0,08 

9 Πεταφορικά μζςα 3.409.651,47 3.010.316,85 399.334,62 0,70 

10 Ζπιπλα και λοιπόσ 
εξοπλιςμόσ 

2.214.143,14 1.659.096,26 555.046,88 0,98 

11 Ακινθτοποιιςεισ υπό 
εκτζλεςθ και 
προκαταβολζσ 

2.223.507,94 0,00 2.223.507,94 3,92 

 Σφνολο 
ακινθτοποιιςεων 

84.815.748,78 28.032.628,77 56.783.120,01 89,15 

12 Ψίτλοι πάγιασ 
επζνδυςθσ 

   6.897.572,16 10,83 

13. Οοιπζσ αςϊματεσ 
ακινθτοποιιςεισ 

  15.553,73 0,02 

 Σφνολο πάγιου 
ενεργθτικοφ 

  63.696.245,90 100,00 

 
Πε βάςθ τθν αναπόςβεςτθ αξία, τα γιπεδα – οικόπεδα αντιπροςωπεφουν το μεγαλφτερο 

ποςοςτό τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του Διμου Χερςονιςου και ακολουκοφν τα κτίρια και 

τεχνικά ζργα, οι οδοί -οδοςτρϊματα κοινισ χριςθσ, οι λοιπζσ μόνιμεσ εγκαταςτάςεισ κοινισ 

χριςθσ, τα πεηοδρόμια κοινισ χριςθσ  και ακολουκοφν τα υπόλοιπα περιουςιακά ςτοιχεία 

με μικρότερα ποςοςτά. Λδιαίτερα χαμθλι είναι θ αξία των μθχανθμάτων- τεχνικϊν 

εγκαταςτάςεων και λοιποφ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, ςτοιχείο που αναδεικνφει τθν 

ανάγκθ ανανζωςθσ των περιουςιακϊν αυτϊν ςτοιχείων του Διμου. 
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Υίνακασ 53 Πθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και οχιματα του Διμου 

ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΚΑΛ ΟΩΘΜΑΤΑ Θμερομθνία κτιςθσ 

Φορτωτάκι μικρό GEHL 4625 αρ.πλ. 16852 31/12/2002 

υλοκοπτικό μθχάνθμα 31/12/2008 

ΥΟΩΧΨΛΞΘ ΠΘΧΑΡΘ ACHER HDS 990 1/1/2003 

Χειροδθγοφμενο μθχ/μα κακαριςμοφ ακτϊν 31/12/2000 

Ψςαπάκι AMBIENTE 58724 RAM 31/12/2002 

ΞΣΠΥΦΕΧΕΦ 116 WARKER ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΣ 1/1/2003 

Χειροδθγοφμενο μθχ/μα κακαριςμοφ ακτϊν 31/12/2000 

Ξομπρεςζρ ΠΑΞΛΨΑ μεγάλο 31/12/2002 

ΥΛΕΧΨΛΞΣ ΥΟΩΧΨΛΞΣ ΠΘΧΑΡΘΠΑ 24/11/2005 

Θλεκτρογεννιτρια τφπου YAMAHA 31/12/2000 

Ξομπρεςερ BOSCH μικρό (πνευματικό-
περιςτροφικό) 

31/12/2002 

ΠΘΧΑΡΘΠΑ ΔΛΑΓΦΑΠΠΛΧΘΧ ΣΔΩΡ 1/7/2008 

Χλοοκοπτικό μθχάνθμα (τρακτζρ) 12/11/2001 

Γεννιτρια ρεφματοσ HONDA 31/12/2002 

ΞΟΛΠΑΨΛΧΨΛΞΣ ΨΣΛΧΣΩ HAIER HS422 31/12/2009 

Γεννιτρια πετρελαίου 13KWA 29/8/2003 

Χυγκολλθτικό μθχάνθμα ςωλινων POLYWELD 31/12/2002 

ΞΣΡΨΑΦΣΑΟΩΧΣΥΦΛΣΡΣ ΒΕΡΗΛΡΘΧ 1,2 HP 30/7/2009 

Θλεκτροκίνθτο Ανυψωτικό Πθχάνθμα 24/7/2003 

ΘΟΕΞΨΦΣΓΕΡΡΘΨΦΛΑ ΠΑΡΛΞΑ 16 ΑΨΠ ΞΣΠΥΟΕ 30/7/2009 

Γεννιτρια 8,50 KVA 15/7/2004 

ΥΩΦΣΧΒΕΧΨΛΞΘ ΠΑΡΛΞΑ 16 ΑΨΠ ΞΣΠΥΟΕ 25 Π 
(ΨΧΛΧΟΘΧ) ΧΑΨΑ 2007 

30/7/2009 

Ποτοτςάπα -Χκαπτικι Αυτοκινοφμενθ Βενη/τθ 
ΠΨΗ206/ΘΣΡ 

1/6/2004 

ΑΩΟΣΧ ΥΩΦΣΧΒΕΧΨΛΞΣΧ & ΧΕΨ 
ΥΩΦΣΧΒ.ΕΑΦΨΘΠΑΨΩΡ 

30/7/2009 

Ωποβρφχια αντλία 220V 1,5Θp 3.5 κβ/ϊρα 10/10/2007 

ΑΡΨΟΛΨΛΞΣ ΒΕΡΗΛΡΣΞΛΡΘΨΣ  ΥΩΦΣΧΒΕΧΨΛΞΣ 30/7/2009 

Αντλία τριφαςικι 5,5 Hp 10/10/2007 

ΨΧΑΥΑΞΛ CASE 1/1/2003 

Δοχείο διαςτολισ 500 lt (boiler) 10/10/2007 

ΧΑΦΩΚΦΣ RCM PNO 6370 1/1/2003 

Πθχανι διαγράμμιςθσ οδικοφ δικτφου 
POWERLINER-PROMARK 5500 

1/11/2007 

MHXANIKO JOHNSTON 1/1/2003 

Υρομικεια ψεκαςτικοφ ςυγκροτιματοσ PS 
320+MIYAKE 

1/11/2007 

ΧΑΦΩΚΦΣ PLINOT 1/1/2003 

Αντιολιςκθτικι αλυςίδα χιονιοφ 315/80R-22.5 3/7/2008 

Αντιολιςκθτικι αλυςίδα χιονιοφ για CASE 95 XT 
φορτωτι 

3/7/2008 

Αντιολιςκθτικι αλυςίδα χιονιοφ για PICK-UP2 VAN 
4X4 

3/7/2008 

Δονθτικό αςφάλτου ROBIN CR B7 BATMATIC 31/12/2002 

ΓΕΡΡΘΨΦΛΑ ΦΕΩΠΑΨΣΧ ROBLNEX 9/5/2006 

ΞΣΠΥΦΕΧΕΦ ΑΕΦΣΧ 500 L 5/11/2001 

Καμνοκοπτικό KAWASAKI KEH 48 31/12/2002 

ΑΡΨΟΛΑ ΑΦ.35 Α1V 27/11/2008 

Υλυςτικό μθχάνθμα  ρεφματοσ 5/11/2001 

Καμνοκοπτικό  ΞΑΑΗ TG 33K 31/12/2002 
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ΑΟΩΧΣΥΦΛΣΡΣ HUS-357XP (ΨΧΛΧΟΘΧ) 6/10/2010 

Aλυςοπρίονο OLEO-MAC 31/12/2000 

Αρμοκόφτθσ αςφάλτου SUZUKI 14 με δίςκο κοπισ 31/12/2002 

ΧΕΛΦΣΥΦΛΣΡΣ ARS CAM-18L 6/10/2010 

Υλυςτικό μθχάνθμα (βενηίνθσ)-παλαιό 31/12/2000 

Ψεκαςτικό ςυγκρότθμα ΘΘ2 πλιρθσ 31/12/2002 

ΩΔΦΣΧΨΣΠΛΣ (ΞΦΣΩΡΣΧ) ΥΩΦΞΑΓΛΑΧ ΠΕ 
ΨΑΧΩΧΩΡΔΕΧΠΣ 

13/10/2010 

υλοκοπτικό μθχάνθμα 31/12/2000 

Αλυςοπρίονο ΔΣΟΠΑΦ 401 31/12/2002 

ΑΟΩΧΣΥΦΛΣΡΣ ECHO 2600 9/5/2006 

Ππετονιζρα 31/12/2000 

Αλυςοπρίονα (MAC-SOLO-MAC LOC) 31/12/2002 

ΑΟΩΧΣΥΦΛΣΡΣ HUS 338 9/5/2006 

Χορτοκοπτικό μθχάνθμα 31/12/2000 

ΑΕΦΣΧΩΠΥΛΕΧΨΘΧ 21/11/2005 

ΚΑΠΡΣΞΣΥΨΛΞΣ HUS 345 9/5/2006 

Χλοοκοπτικό μθχάνθμα 31/12/2000 

ΩΔΦΣΥΟΩΧΨΛΞΣ 21/11/2005 

ΞΟΑΔΕΩΨΛΞΣ ΑΕΦΣΧ 15L ΧΩΦΛΧ ΥΛΟΣΨΣ 27/11/2009 

Αλυςοπρίονο KΣMATSU G2500 13/6/2003 

ΑΟΩΧΣΥΦΛΣΡΣ  HUS 372 ΧΦ 27/6/2006 

ΥΦΛΣΡΛ ΧΕΛΦΣΧ ΠΕΓΑΟΘ ΟΑΠΠΑ 24cm 30/7/2009 

Καμνοκοπτικό με ντίηα 15/7/2004 

ΑΟΩΧΣΥΦΛΣΡΣ  HUS 334 Ψ 27/6/2006 

ΥΦΛΣΡΛ ΧΕΛΦΣΧ ΠΛΞΦΘ  ΟΑΠΠΑ 24cm 30/7/2009 

Καμνοκοπτικό Θλεκτρικό μάρκασ OLECO MAC 
63EK 600W 

5/8/2005 

ΘΟΕΞΨΦΣΓΕΡΡΘΨΦΛΑ ROBIN EH41-8, 5KVA AVR 27/6/2006 

ΠΕΧΛΡΕΗΑ ΚΑΠΡΣΞΣΥΨΛΞΣΩ 30/7/2009 

Αλυςοπρίονο OLECO MAC 952 46cm 26/5/2005 

ΘΟΕΞΨΦΥΧΩΓΞΣΟΘΧΘ DANESE EUROPA 225 27/6/2006 

ΦΨΛΑΦΛ ΑΠΠΣΩ 30/7/2009 

Δράπανο BOSCH PSB 8/9/2006 

ΠΛΞΦΑ ΠΘΧΑΡΘΠΑΨΑ ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑΧ 26/10/2008 

ΧΞΣΩΥΑ ΧΣΦΨΣΩ 30/7/2009 

ΧΒΣΩΦΑΞΛ ΠΑΞΛΨΑ 9557 8/9/2006 

ΥΘΦΣΩΡΑ ΧΣΦΨΩΡ 30/7/2007 

Πθχανι γκαηόν MGSHP 8/9/2006 

ΧΞΑΟΛΔΑ ΔΛΥΟΘ 30/7/2009 

Ξρουςτικό HR 4001C 8/9/2006 

ΧΞΑΟΛΧΨΘΦΛ 30/7/2009 

Αλυςοπρίανο 3410ΨΘ 1,8 ΘΦ 8/9/2006 

ΨΗΣΩΓΦΑΡΑ 30/7/2009 

Αλυςοπρίονο DCS41 2,3 HP 8/9/2006 

ΞΟΑΔΕΩΨΛΞΣ ΨΑΟΛΔΛ 30/7/2009 

Καμνοκοπτικό KAWASAKI CFB8 8/9/2006 

ΚΑΠΡΣΞΣΥΨΛΞΣ HUS-153R 6/10/2010 

Αλυςοπρίονο ECHO CS-2600 25 cm 7/4/2008 

ΑΟΩΧΣΥΦΛΣΡΣ - STIHL 1/1/2003 

Αλυςοπρίονο ECHO CS-2600 50 cm 7/4/2008 

ΧΧΣΛΡΛ ΒΩΚΩΗΣΠΕΡΣ ΛΨΑΟΛΑΧ 6/10/2010 
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Καμνοκοπτικό CFBBD-TH48 GS 2.7HP 7/4/2008 

ΠΑΧΑΛΦΛ BAHCO ΓΛΑ ΗΩΡΘ 6/10/2010 

Ξονταροπρίονο τθλεςκοπικό PPT-2400 7/4/2008 

ΨΑΟΛΔΛ ΨΩΥΣΩ LOWE 6/10/2010 

Καμνοκοπτικό OM TR 61E 230V 7/4/2008 

Αλυςοπρίονο  ECHO CS-350TES 35cm 29/11/2010 

Ψαλίδι μπορ-βενη.OLEO MAC HC 260XP 29/11/2010 

Ψρυπάνι BOSCH κρουςτικό χειρόσ 31/12/2002 

Διάφορα εργαλεία υδραυλικοφ 31/12/2001 

Ππουηόκλειδο ςωλθνωτό μαφρο 16mm 5/11/2001 

Ψρφπανι BOSCH 500 χειρόσ με μπαταρία 31/12/2002 

Υρομικεια εξαρτθμάτων φδρευςθσ 31/12/2001 

Ππουηόκλειδο ςωλθνωτό μαφρο 21mm 5/11/2001 

Χβουράκι BOSCH θλεκτρικό 31/12/2002 

Αγορά ςτακεροποιθτι - ςφμφωνα με τθν αρικ. 
233/00 απόφαςθ του Δ.Χ. 31/12/2001 

Υαλλάγγο 1 τόνου 5/11/2001 

MEGGER 31/12/2002 

Ψρυπάνι πνευματικό 5/11/2001 

Υρζςςα ακροδεκτϊν 150mm 31/12/2002 

Υολφμετρο 5/11/2001 

Δραπανοκατςάβιδο 31/12/2002 

Ψελόβουρτςα ςτρογγ.Φ 100 5/11/2001 

ΚΑΠΡΣΞΣΥΨΛΞΣ 740 T 8/7/2005 

Φωλιζσ μακριζσ ,ςετ των 10 τμχ 5/11/2001 

ΚΑΠΡΣΞΣΥΨΛΞΣ 343 R 19/10/2005 

Φωλιζσ ςειρά μικρζσ-μεγάλεσ RT4-STX20 5/11/2001 

ΨΦΩΥΑΡΛ ΞΑΨΧΑΒΛΔΛ 16/5/2006 

Φωλιζσ ςειρά ΑΟΟΕΡ 5/11/2001 

ΞΑΨΧΑΒΛΔΛΑ ΧΨΑΡΟΕΩ 16/5/2006 

Φωλιζσ ςειρά ΥΣΟΩΧΦΘΡΑ 5/11/2001 

ΧΞΑΟΑ ΑΟΣΩΠΛΡΛΣΩ 30/10 11/9/2006 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 19 5/11/2002 

ΔΛΑΦΣΦΑ ΠΛΞΦΑ ΕΦΓΑΟΕΛΑ 13/5/2006 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 21 5/11/2001 

ΕΦΓΑΟΕΛΑ ΞΑΚΑΦΛΣΨΘΨΑΧ 13/9/2004 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 22 5/11/2001 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 24 5/11/2001 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 26 5/11/2001 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 28 5/11/2001 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 30 5/11/2001 

Φωλιά ενιςχυμζνθ μαφρθ Ρο 32 5/11/2001 

Φωλιζσ μεγάλεσ μαφρεσ  30-52 5/11/2001 

ΨΑΦ μακριά ςπαςτά ςετ  14 τμχ 5/11/2001 

ΨΑΦ ςετ  10 τμχ 5/11/2001 

Ξαςτανάκια μικρά ςετ 14 τμχ 5/11/2001 

Ξαρυδάκια ςειρά εξάγωνα  (ΧΕΨ) . 1/2 8-32 5/11/2001 

Ξαρυδάκια ςειρά πολφγωνα (ΧΕΨ) Γ. 1/2 8-32 5/11/2001 

Ξαρυδάκια ςετ Ρο 6-13 5/11/2001 

Οεβιζσ μικρόσ 300 ΠΠ 5/11/2001 

Οεβιζσ μικρόσ 400 ΠΠ 5/11/2001 

Ξλειδιά ΗΘΨΑ ςετ 6-32 5/11/2001 
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Ξλειδιά ΓΕΦΠΑΡΛΞΑ ςετ 6-32 5/11/2001 

Ξλειδιά  ΥΣΟΩΓΩΡΑ 6-32 5/11/2001 

Χωλθνωτά ςετ 10 τμχ Ρο 8-30 5/11/2001 

Ξαςετίνα ςειρά ΞΣΟΑΣΩΗΑ-ΦΛΟΛΕΦΕΧ 5/11/2001 

Ξολαοφηα ανάποδα ςειρά 5/11/2001 

Γωνιζσ ΑΟΟΕΡ ςειρά 5/11/2001 

Ηουμπάδεσ ςετ 5/11/2001 

ΦΛΟΕΦ ΧΕ ΧΛΟ.ΞΑΛ ΛΡΨΗΕΧ 5/11/2001 

ΠΥΣΗΣΞΟΕΛΔΣ ΧΥΑΧΨΣ 21ΠΠ 5/11/2001 

ΠΥΣΩΗΣΞΟΕΛΔΣ ΧΥΑΧΨΣ 16ΠΠ 5/11/2001 

ΧΞΩΟΕΧ 5/11/2001 

ΓΞΑΗΣΡΨΑΡΑΟΛΕΧ 5/11/2001 

ΞΑΒΣΩΦΑΧ ΠΕΓΑΟΣΧ 5/11/2001 

ΞΟΕΛΔΛ ΓΛΑ ΨΑΥΑ ΟΑΔΛΣΩ 5/11/2001 

ΥΣΡΨΕΧ 5/11/2001 

ΧΓΦΣΠΥΛΕΧ ΧΕΨ 5/11/2001 

ΨΦΩΥΑΡΛΑ Ρο 1-10 ΠΠ -ΧΕΨ 5/11/2001 

ΒΑΟΒΛΔΣΨΦΛΦΨΘΧ ΩΟΛΡΣΧ 5/11/2001 

ΕΩΞΟΕΑΧ ΒΑΟΒΛΔΩΡ 5/11/2001 

ΕΩΞΟΕΑΧ ΓΛΑ ΕΟΑΨΘΦΛΑ ΧΛΑΓΩΡΩΡ 5/11/2001 

ΑΥΟΩΧΨΦΑ 5/11/2001 

ΨΦΛΥΣΔΑ ΠΕΓΑΟΑ ,ΒΑΦΕΩΧ ΨΩΥΣΩ 5/11/2001 

ΨΦΛΥΣΔΑ ΠΕΓΑΟΑ 3 ΨΣΡ 5/11/2001 

ΠΑΡΕΟΑ ΕΡΛΧΧΩΠΕΡΘ ΠΕΓΑΟΘ 5/11/2001 

ΑΥΣΧΨΑΧΘ ΕΡΛΧΧ.ΠΕΓΑΟΘ 5/11/2001 

ΑΥΣΧΨΑΧΘ ΕΡΛΧΧ.ΠΛΞΦΘ 5/11/2001 

ΑΠΥΕΦΣΠΕΨΦΣ ΒΣΟΨΣΠΕΨΦΣ 5/11/2001 

ΥΩΞΡΣΠΕΨΦΣ 5/11/2001 

ΧΦΩΦΛ ΥΟΑΧΨΛΞΣ ΠΛΞΦΣ 200γρ 5/11/2001 

ΧΦΩΦΛ ΠΕΓΑΟΣ 1κιλο 5/11/2001 

ΞΣΦΨΘΧ ΞΑΟΩΔΛΩΡ 5/11/2001 

ΥΦΕΧΧΑ ΓΛΑ ΦΛΧ 5/11/2001 

ΧΕΨ ΟΛΠΕΧ 5/11/2001 

ΧΕΓΑ 5/11/2001 

ΥΕΡΧΑ ΓΛΑ ΞΟΕΛΧΛΠΣ ΞΣΟΛΕΔΩΡ 5/11/2001 

ΞΑΨΧΑΒΛΔΛΑ ΡΑΡΣΧ ΛΧΛΑ 5/11/2001 

ΞΑΨΧΑΒΛΔΛΑ ΡΑΡΣΧ ΧΨΑΩΦΣΧ 5/11/2001 

ΞΑΨΧΑΒΛΔΛ ΠΑΞΦΩ ΛΧΛΣ 5/11/2001 

ΞΑΨΧΑΒΛΔΛ ΠΑΞΦΩ ΧΨΑΩΦΩΨΣ 5/11/2001 

ΑΕΦΣΞΟΕΛΔΣ ΠΛΞΦΣ 1/2 5/11/2001 

ΕΦΓΑΟΕΛΣΦΣΦΣΧ ΠΕ ΦΣΔΕΧ 5/11/2001 

ΞΣΟΘΨΘΦΛ 25W 5/11/2001 

ΞΣΟΘΨΘΦΛ 100W 5/11/2001 

ΠΥΛΧΨΣΟΛ ΑΒΑΡΧ ΠΕ ΠΣΛΦΕΧ 5/11/2001 

ΥΑΧΩΠΕΨΦΑ 5/11/2001 

ΠΕΨΦΣΨΑΛΡΛΑ 5Π 5/11/2001 

ΔΣΞΛΠΑΧΨΛΞΣ ΟΑΠΥΑΞΛ 12-24V 5/11/2001 

ΧΕΨ ΦΑΞΣΦ/ΔΑ 42 10-22 5/11/2001 

ΕΩΞΟΕΑΧ ΓΛΑ ΠΥΑΟΑΞΛΑ-ΑΞΦΣΥΑΨΑ 5/11/2001 

ΧΑΧΠΑΡΣΓΦΩΟΣΧ 500kg 5/11/2001 

ΔΩΡΑΠΣΞΟΕΛΔΣ 5/11/2001 
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ΧΨΑΚΕΦΣΧ ΨΦΣΧΣΧ ΒΣΩΦΨΧΑ 5/11/2001 

ΞΣΦΨΑΞΛΑ 5/11/2001 

ΧΕΨ ΞΑΨΧΑΒΛΔΛΑ ΛΧΛΑ -ΧΨΑΩΦΣΩ 5/11/2001 

ΧΕΨ ΞΑΨΧΑΒΛΔΛΑ ΨΣΦ ΧΕΨ 5/11/2001 

ΞΣΟΛΕΧ ΦΛΟΨΦΩΡ ΟΑΔΛΣΩ 5/11/2001 

ΠΑΨΧΣΟΑ ΠΕ ΑΠΠΣ 5/11/2001 

ΠΥΛΧΨΣΟΛΑ ΑΕΦΣΧ 5/11/2001 

ΑΕΦΣΞΑΧΨΑΡΛΑ 5/11/2001 

ΟΑΔΛΕΦΑ ΑΥΟΘ 5/11/2001 

ΕΩΟΞΕΑΧ ΦΣΩΟΕΠΑΡ ΠΕΓΑΟΣΧ 5/11/2001 

ΕΩΟΞΕΑΧ ΦΣΩΟΕΠΑΡ ΠΛΞΦΣΧ 5/11/2001 

ΞΣΥΛΔΛ ΛΧΛΣ 5/11/2001 

ΞΣΥΛΔΛ ΥΟΑΞΕ 5/11/2001 

ΠΩΨΣΨΧΛΠΥΛΔΑ ΛΧΛΑ ΞΑΡΣΡΛΞΑ 5/11/2001 

ΠΩΨΣΨΧΛΠΥΛΔΑ ΛΧΛΑ ΑΡΑΥΣΔΑ 5/11/2001 

ΠΩΨΣΨΧΛΠΥΛΔΑ ΓΩΦΛΧΨΑ ΞΑΡΣΡΛΞΑ 5/11/2001 

ΠΩΨΣΨΧΛΠΥΛΔΑ ΓΩΦΛΧΨΑ ΑΡΑΥΣΔΑ 5/11/2001 

ΠΩΨΣΨΧΛΠΥΛΔΑ ΧΨΦΑΒΣ 5/11/2001 

ΠΩΨΣΨΧΛΠΥΛΔΑ ΛΧΛΑ 5/11/2001 

ΥΕΡΧΑ 5/11/2001 

Χετ οξυγόνου κομπλζ 28/3/2008 

Γρφλοσ αζροσ MEGA IS/30 tn 28/3/2008 

Ψάπεσ RAASM IMPACT 28/3/2008 

Αερόκλειδο 28/3/2008 

Θλεκτροςυγκόλλθςθ MMA 200 6.2KVA 28/3/2008 

Υρζςςα υδραυλικι MEGA KCK-30A 28/3/2008 

Υρζςςα φανοποιοφ STN 28/3/2008 

Ξυλινδράπανο 20mm 28/3/2008 

Ψαχυφορτιςτισ εκκινθτισ VELOX 520 CEMONT 28/3/2008 

Ανυψωτικό ( αναβατϊριο δυκόλονο) οχθμάτων 28/3/2008 

Οεωφορείο IVECO 959E 18F KHI 2079 31/12/2002 

Πικρό  λεωφορείο 16 κζςεων 31/12/2006 

Οεωφορείο 35 κζςεων ΞΘΛ3761 14/7/2003 

Οεωφορείο τφπου MERCEDES(6023821P093810) 31/12/2000 

Οεωφορείο IVECO 959E18F KHI 2080 31/12/2002 

Υρομικεια μεταφορικϊν μζςων - προμικεια 
λεωφορείου ΕΥΨΑ 31/12/2001 

Οεωφορείο IVECO αρ.πλαιςίου 2343209 10/5/2001 

Οεωφορείο MERCEDES 612D 75904 31/12/2002 

Οεωφορείο IVECO με αρικμ.πλαιςίου 2343090 10/5/2001 

Πεταχειριςμζνο Οεωφορείο 31/12/2003 

Επιβατικό MAZDA XEDOS 6 ΞΘΣ 7478 22/7/1998 

Αγορά μεταχειριςμζνου αυτοκινιτου 31/12/2005 

FORD SIERA KHO 7322 1/1/2003 

Επιβ/κό αυτ/το PEUGEOT 406/ ΞΘΣ 7457 31/12/2000 

Επιβατικό FORD FIESTA ΞΘΛ 2188 23/12/2002 

Αυτοκίνθτα επιβατθγά 1/1/2003 

Αυτοκίνθτο Δθμάρχου (AUDI) 2/6/2004 

Επιβ/κό αυτ/το RENAULT CLIO / ΘΦΡ 3575 31/12/2000 

Επιβατικό HYUNDAI ΞΘΛ 2165 Υολυμορφικό 27/8/2002 

Επιβ/κό αυτ/το MERCEDES BENZ /ΞΘΛ 2061 31/12/2000 

Επιβ/κό αυτ/το SUZUKI / ΞΘΩ 9643 31/12/2000 
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Επιβ/κό αυτ/το SUZUKI / ΞΘΩ 9644 31/12/2000 

Επιβ/κό αυτ/το ΨΗΛΥ HUNDAI / KHI 2075 31/12/2000 

Επιβ/κό αυτ/το  DAIHATSU GIO ZEBRA/ΘΦΒ 8967-
980333 

31/12/2000 

Επιβ/τικό αυτ/το ΨΗΛΥ TERIOS 1.3 Π/Ψ SX 4WD 2/7/2008 

Φορτθγό κλειςτό NISSAN VANETE CARGO ΞΘΛ 2070 31/12/2002 

Υρομικεια φορτωτι-εκςκαφζα του Διμου (ΕΥΨΑ) 31/12/2005 

ΦΣΦΨΘΓΣ MERCEDES KHO 7331 1/1/2003 

Αυτ/το φορτθγό NISSAN PICK UP/ ΘΦΕ 4644 31/12/2000 

Φορτθγό MERCEDES 1722 ΞΘΛ 2064 31/12/2002 

Υρομικεια φορτωτι - τςαπάκι ELCOTRAK 
ςφμφωνα με τθν αρικ. 131 , 156/2000 απόφαςθ 
τθσ Δ.Ε. 31/12/2001 

ΦΣΦΨΘΓΣ NISSAN KHO 7333 1/1/2003 

Αυτ/το φορτθγό DAF/ ΞΘΣ 7400 31/12/2000 

Φορτθγό ΠΑΗDΑ 4x4 KHO7494 31/12/2002 

Υρομικεια Φορτωτι - Εκςκαφζα 31/12/2003 

ΦΣΦΨΘΓΣ ΨΣΩΣΨΑ ΞΘΣ 7320 1/1/2003 

Αυτ/το φορτθγό πλφςεωσ κάδων MERCEDES 
1619/KHO 7368 

31/12/2000 

Φορτθγό ανοικτό 4Χ4 MITSUBISHI KHO 7357 31/12/2002 

ΦΣΦΨΘΓΣ ΑΩΨ/ΨΣ ΠΕ ΑΡΑΨΦΕΥΣΠΕΡΘ ΞΑΦΣΨΧΑ 15/7/2010 

Aυτ/το φορτθγό MITSUBISHI L300/ MB 13277P 31/12/2000 

ΘΠΛΦΣΦΨΘΓΣ ΑΩΨΣΞΛΡΘΨΣ ΨΩΥΣΩ KUN25L 
4X4TOYOTA 

5/4/2006 

ΞΟΣΩΒΑ MITSUBISCHI ΞΘΣ 7334 1/1/2003 

Αυτ/το φορτθγό MITSUBISHI L300/A4 00418 31/12/2000 

ΘΠΛΦΣΦΨΘΓΣ ΠΑΗDA Β2500 FREESTYLE 4X4 28/6/2006 

ΘΠΛΦΣΦΨΘΓΣ MITSUBISCHI KHI 2149 1/1/2003 

Εκςκαφζασ φορτωτισ CASE /ME 62946 31/12/2000 

MITSUBISHI L200 ΞΘΛ 9311 16/11/2006 

Διαμορφωτιρασ γαιϊν KOMATSU GD-521A /12199 31/12/2000 

Φυμουλκοφμενθ πλατφόρμα μεταφοράσ 
μθχανθμάτων ζργων 

31/5/2004 

Σδοςτρωτιρασ μθχανοκίνθτοσ δονθτικόσ VM 66D 23/11/2004 

Φορτωτισ καδοφόροσ τροχοφόροσ με ςκοφπα -
λεπίδα εκχιονιςμοφ και κουβά 

11/11/2004 

Φορτθγό λευκό  VOLVO ανατρεπόμενο 15 τόννων -
ΞΘΛ 5527 

30/1/2004 

Φορτθγό MITSUBISHI I200 CLUB CAB 4X4 DIESEL 1/7/2004 

Αυτ/το φορτθγό μετά ςυγκροτιματοσ παραςκευισ 
μπετόν-ΧΑΨΑ 2004 

3/7/2005 

Αυτ/το φορτθγό ανατρεπόμενο μάρκασ FORD 
τφπου TRANSIT 190 DL (WFOAXXGBVAXU43163) 

13/12/2007 

Αυτ/το φορτθγό ανατρεπόμενο μάρκασ 
MITSUBISHI τφπου CANTER TYBFB634B4DS15342 

13/12/2007 

Αυτ/το φορτθγό υδροφόρο καταβρεκτικό μάρκασ 
VOLVO FES 4X2R 

24/11/2008 

Αυτ/το φορτθγό πυροςβεςτικό OPEL/Υ.Χ 576 31/12/2000 

Φουςκωτό ςκάφοσ SUZUMAR με εξωλζμβια 
μθχανι SUZUKI DF 6s 

8/6/2004 

Ποτοπ/το KAWASAKI KAZER 115 31/12/2002 

ΠΣΨΣΧΩΞΟΕΨΑ HONDA HPI 361 1/1/2003 

Ποτοςυκλζτα HONDA 250/ATY 563 31/12/2000 

ΠΣΨΣΥΣΔΘΟΑΨΣ HONDA ANF 125 CANDY BEAM 1/10/2007 
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RED 

ΠΣΨΣΧΩΞΟΕΨΑ HONDA YT 2200 1/1/2003 

Ποτοςυκλζτα SUZUKI 250/ ΑΨΩ 562 31/12/2000 

ΠΣΨΣΥΣΔΘΟΑΨΣ HONDA ANF 125 CANDY BEAM 
RED 

1/10/2007 

ΠΣΨΣΧΩΞΟΕΨΑ BWM ΘΞΑ 384 1/1/2003 

Ποτοςυκλζτα VESPA PK -125 31/12/2000 

ΠΣΨΣΥΣΔΘΟΑΨΣ SCV 100 GREY 1/10/2007 

Ποτοςυκλζτα HEXAGON 250GTX 1/4/2003 

Ποτοςυκλζτα VESPA PK -125/ 31076 31/12/2000 

Εξαρτιματα Ποτοςυκλ. Δθμ. Αςτυν. BMW F650 12/2/2003 

Ποτοςυκλζτα ΒMW F650 4/2/2003 

ΠΣΨΣΧΩΞΟΕΨΑ SYZYKI MCCCM111100 4/2/2009 

Απορ/ρο IVECO 170E23 KHO 7470 31/12/2002 

Απορριμματοφόρο (δωρεά Ξαποδίςτρια) 1/1/1999 

ΞΑΟΑΚΣΦΣΦΣ NISSAN 1/1/2003 

Aυτ/το φορτθγό απορριμματοφόρο MERCEDES 
1922K/HPE 8457 

31/12/2000 

Απορ/ρο MERCEDES ΘΦΗ 7494 31/12/2002 

Απορριμ. MERCEDES KHO 7335 1/1/2003 

Αυτ/το απορριμματοφόρο ΠΑΡ 1619/ΘΦΒ 9253 31/12/2000 

Απορ/ρο 2219-6x2 ΞΘΣ 7388 31/12/2002 

ΑΥΣΦΦΛΠ.MERCEDES KHO 7336 1/1/2003 

Αυτ/το απορριμματοφόρο MERCEDES 31/12/2000 

Απορ/ρο MERCEDES ΘΦΗ 5152 31/12/2002 

ΑΥΣΦΛΦΛΠ.MERCEDES KHO7359 1/1/2003 

Αυτ/το απορριμματοφόρο ΠΑΡ 18-264/ ΞΘΛ 2072 31/12/2000 

Απορ/ρο FARID SPA 31/12/2003 

ΑΥΣΦΦΛΠ.MERCEDES KHO 7332 1/1/2003 

Αυτ/το απορριμματοφόρο ΠΑΡ 1064 /ΞΘΛ 2073 31/12/2000 

ΑΥΣΦΦΛΠΠΑΨΣΦΣΦΣ  MERCEDES BENZ 1828K 8/11/2006 

ΑΥΣΦΦΛΠ.SCANIA KHO 7468 1/1/2003 

Αναρωφθτικό ςάρωκρο κακαριςμοφ οδϊν 
KONRAND 

31/12/2000 

ΑΥΣΦΦΛΠΠΑΨΣΦΣΦΣ  -ΥΦΕΧΧΑ-MERCEDES 
2641/42 

3/12/2006 

Απορριμ. MERCEDES με πρζςςα ΞΘΛ 5522 9/6/2003 

Ανατρεπόμενο όχθμα αποκομιδισ απορριμμάτων 20/2/2002 

Mθχανικό Χάρωκρο τφπου  DULIVO No310 8/6/2007 

ΑΥΣΦΛΠΑΨΣΦΣΦΦΣ ΠΕRCEDES 6/8/2007 

Ανυψωτικό Ξαλακοφόρο 8/4/2002 

ΠΘΧΑΡΛΞΣ ΧΑΦΩΚΦΣ DULEVO 5000 29/4/2010 

 

1.2.5 Οικονομικι Ανάλυςθ του Διμου Ωερςονιςου 

 

Θ οικονομικι αποτφπωςθ του ενοποιθμζνου Διμου Χερςονιςου περιλαμβάνει δφο βαςικά 

μζρθ. Αρχικά τθν εκτίμθςθ κάποιων ςυγκεκριμζνων δεικτϊν με βάςθ τα διακζςιμα ςτοιχεία 

από κάκε Διμο και ςτθ ςυνζχεια τθν αποτφπωςθ των οικονομικϊν μεγεκϊν του 

ενοποιθμζνου Διμου. Σι βαςικότερεσ πθγζσ ςτοιχεία τθσ ανάλυςθ ιταν ο προχπολογιςμόσ  
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και απολογιςμόσ του ζτουσ 2010 των ενοποιθμζνων Διμων Γουβϊν, Επιςκοπισ, Παλίων 

και Χερςονιςου.  

 

Σ προχπολογιςμόσ των διμων ςυντάςςεται ςφμφωνα με τον τφπο που κακορίςκθκε με τθν 

υπ’ αρικμ. 7028/2004 (ΦΕΞ 253/Β) απόφαςι ΩΥΕΧ όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τισ υπ’ 

αρικμ. 64871/15-11-2007 (ΦΕΞ 2253 Βϋ) και 70560/16-11-2009 (ΦΕΞ 2394 Βϋ) όμοιεσ και 

ιςχφει για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2005 και εφεξισ κακϊσ 

και ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΞ 141/09.02.2011 τεφχοσ Β’) Σδθγίεσ για 

τθν κατάρτιςθ προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2011.  

 

Ειδικότερα ο προχπολογιςμόσ διαιρείται: ςε δφο μζρθ, εκ των οποίων το Πζροσ I 

περιλαμβάνει τα ζςοδα και το Πζροσ II τισ δαπάνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

αποκεματικοφ. 

 

Χτο Πζροσ I (Ζςοδα) υπάρχει ζνασ Υίνακασ ανακεφαλαίωςθσ των εςόδων και ςτθ ςυνζχεια 

ζχουμε τθν ανάλυςθ των εςόδων ςε όλεσ τισ υποκατθγορίεσ. Χτο Πζροσ II (Δαπάνεσ) 

υπάρχει επίςθσ ζνασ Υίνακασ ανακεφαλαίωςθσ των εξόδων. 

 

Ψα ζςοδα του προχπολογιςμοφ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 

• Ψακτικά ζςοδα 

• Ζκτακτα ζςοδα 

• Ζςοδα παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν (Υ.Σ.Ε) που βεβαιϊνονται για πρϊτθ φορά. 

• Ειςπράξεισ δανείων και απαιτιςεων από Υ.Σ.Ε. 

• Ειςπράξεισ υπζρ του Δθμοςίου ι τρίτων και επιςτροφζσ χρθμάτων 

• Χρθματικό υπόλοιπο προθγοφμενθσ χριςθσ. 

 

Ψα ζξοδα του προχπολογιςμοφ διακρίνονται ςτισ ακόλουκεσ ομάδεσ: 

• Οειτουργικζσ δαπάνεσ χριςθσ 

• Επενδφςεισ 

• Υλθρωμζσ Υ.Σ.Ε., λοιπζσ αποδόςεισ και προβλζψεισ 

• Αποκεματικό 

 

Τπωσ αναφζρκθκε, οι δαπάνεσ παρακολουκοφνται τόςο κατά είδοσ όςο και κατά υπθρεςία.  
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Σι υπθρεςίεσ αυτζσ είναι οι κάτωκι : 

• 00 Γενικζσ υπθρεςίεσ 

 10   Σικονομικζσ και διοικθτικζσ 

 15   Ωπθρεςίεσ Υολιτιςμοφ , Ακλθτιςμοφ και κοινωνικισ πολιτικισ 

 20   Ωπθρεςίεσ Ξακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 

• 25 Ωπθρεςίεσ Ϊδρευςθσ, Άρδευςθσ, Αποχζτευςθσ 

• 30 Ωπθρεςίεσ Ψεχνικϊν Ζργων 

• 35  Ωπθρεςίεσ  Υραςίνου 

• 45  Ωπθρεςία Ρεκροταφείων 

• 50 Δθμοτικι Αςτυνομία 

• 70 Οοιπζσ Ωπθρεςίεσ 

   

Χτισ Γενικζσ Ωπθρεςίεσ εντάςςονται οι δαπάνεσ των ςυγκεκριμζνων κωδικϊν αρικμϊν που 

απαρικμοφνται ςτθν κοινι υπουργικι απόφαςθ. Χτισ υπόλοιπεσ Ωπθρεςίεσ εντάςςονται οι 

αντίςτοιχεσ δαπάνεσ που τισ βαρφνουν. 

 

1.2.5.1 Ζςοδα 

 

Θ πραγματικι οικονομικι κατάςταςθ του Διμου : ειςπραχκζντα ζςοδα. Για τθν ανάλυςθ 

μασ και με ςτόχο να υπάρχουν ςυγκρίςιμα ςτοιχεία για τουσ τζςςερισ Διμουσ 

ενοποιικθκαν ακροιςτικά τα ςτοιχεία των τεςςάρων Διμων και ςτθ ςυνζχεια ζγινε 

ςυγκριτικι ανάλυςθ ςε ςχζςθ με τθν εκτίμθςθ εςόδων το 2011. 

 

Ψαξινόμθςθ ειςπραχκζντων εςόδων με βάςθ τθν αναλογία τουσ ςτα ςυνολικά ζςοδα : το 

ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε κατθγορίασ και υποκατθγορίασ εςόδων ςτα ςυνολικά ζςοδα του 

Διμου περιγράφει το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κινοφνται οι οικονομικζσ του δυνατότθτεσ και 

αποτελεί ζνδειξθ των προςπακειϊν που καταβάλει για τθ βελτίωςθ τουσ. 

Πε βάςθ τα ςτοιχεία του Υίνακα 1 «Ειςπραχκζντα ζςοδα», προκφπτουν τα εξισ : 

1. Ψα τακτικά ζςοδα ζχουν ποςοςτό 47,01% των ςυνολικϊν εςόδων του ζτουσ 2010, 

ενϊ μειϊνονται κατά 16,35% μζςα ςτο ζτοσ 2011, πάντα ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ 

ωσ 31/12/2011 (μεταβολι 2011 ζναντι 2010). 

2. Ψα ζκτακτα ζχουν ποςοςτό 13,60% των ςυνολικϊν εςόδων του ζτουσ 2010, ενϊ 

μειϊνονται  κατά 4,55% μζςα ςτο ζτοσ 2011 πάντα ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ ωσ 

31/12/2011 (μεταβολι 2011 ζναντι 2010). 
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3. Ψα ζςοδα Ρ.Ο.Ε. που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για πρϊτθ φορά, αποτελοφν 

το 3,83% των ςυνολικϊν εςόδων για το 2010, ενϊ αναμζνεται να παρουςιάςουν 

αφξθςθ κατά 56,90%  μζςα ςτο 2011, ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ ωσ 31/12/2011 

4. Ψα ζςοδα από δάνεια αποτελοφν το 1,48% για το 2010.  Θ αφξθςθ που 

παρουςιάηεται κατά το ζτοσ 2011, οφείλεται ςτθν εκτίμθςθ ότι ο Διμοσ  κα προβεί 

ςε ςφναψθ δανείου φψουσ 6.000.000,00 € από το Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και 

Δανείων μζχρι το τζλοσ του 2011.  Ωπάρχει όμωσ περίπτωςθ να μθ προλάβει ο 

Διμοσ να προβεί ςε ςφναψθ δανείου μζςα ςτο 2011 οπότε μειϊνεται και το 

ςυνολικό ποςό των εςόδων τθσ ςτιλθσ «Εκτίμθςθ ωσ 31.12.2011» από 

24.505.821,00 € ςε 18.505.821,00 € 

5. Ψα ειςπρακτζα υπόλοιπα εςόδων που ζχουν βεβαιωκεί κατά το προθγοφμενο  

οικονομικό ζτοσ ςυνιςτοφν το 4,04% για το 2010 ζχοντασ μια μείωςθ τθσ τάξεωσ 

του 22,99% το ζτοσ 2011. 

6. Σι ειςπράξεισ υπζρ δθμοςίου και τρίτων αποτελοφν το 7,94% για το 2010 και 

αναμζνεται να παρουςιάςουν αφξθςθ κατά 9,21%  μζςα ςτο 2011, ςφμφωνα με 

τθν εκτίμθςθ ωσ 31/12/2011. 

7. Ψο χρθματικό υπόλοιπο αποτελεί το 22,10% για το 2010. 

 

Ψα ςυνολικά ζςοδα αυξάνονται ςφμφωνα με τθν εκτίμθςθ εςόδων μζχρι 31.12.2011 κατά 

8,89% (θ αφξθςθ οφείλεται ςτθν εκτίμθςθ ότι ο Διμοσ κα προβεί ςε ςφναψθ δανείου 

φψουσ 6.000.000,00 € ) Αν δεν προλάβει να  ςυνάψει το εν λόγω δάνειο τότε τα ςυνολικά 

ζςοδα ανζρχονται από 24.505.821,00 € ςε 18.505.821,00 € δθλαδι κα παρουςιάςουν 

μείωςθ κατά 17,77 % ςτο 2011 ςε ςχζςθ με το 2010. 

 

Τςον αφορά τισ υποκατθγορίεσ εςόδων (ςυμμετοχι ςτα ςυνολικά ζςοδα του Διμου) 

παρατθροφνται τα ακόλουκα : 

1. Ψα ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα (κακαριότθτασ - φωτιςμοφ) 

αποτελοφν το 11,04% για το 2010. Χτθ ςυςχζτιςθ μεταξφ 2010 και 2011 τα ζςοδα 

κα παρουςιάςουν μείωςθ τθσ τάξεωσ του 47,68%. 

2. Ψα ζςοδα από λοιπά τζλθ - δικαιϊματα και παροχι υπθρεςιϊν , τζλοσ ςτα 

ακακάριςτα ζςοδα επιτθδευματιϊν, Τ.Α.Ρ., ζςοδα νεκροταφείων, τζλοσ αδειϊν 

οικοδομϊν, τζλθ διαφιμιςθσ, τζλοσ χριςθσ κοινοχριςτων χϊρων,) αποτελοφν το 

8,89% (2010) των ςυνολικϊν και αναμζνεται μείωςθ κατά 3,24% μζςα ςτο 2011. 
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3. Ψα ζςοδα από φόρουσ και ειςφορζσ (Φ.Θ.Χ., φόροσ ηφκου, ειςφορζσ ςε χριμα) 

αποτελοφν το 0,93% για το 2010 των ςυνολικϊν και μειϊνονται κατά 76,13% μζςα 

ςτο 2011, όπωσ δείχνει θ μζχρι ςιμερα (30.9.2011) πορεία εκτζλεςθσ 

προχπολογιςμοφ 2011. 

4. Σι επιχορθγιςεισ για λειτουργικζσ δαπάνεσ, τακτικζσ (22,43 %) και ζκτακτεσ 

(2,49%), αποτελοφν το 24,92% των ςυνολικϊν εςόδων του ζτουσ 2010. Σι τακτικζσ 

ςε ςχζςθ με το 2010 αυξάνονται κατά 7,51% (κακότι ςυμπεριλαμβάνονται και οι 

υπάλλθλοι ςχολικϊν μονάδων που μεταφζρκθκαν ςτουσ Διμουσ , θ μεταφορά των 

μακθτϊν ςχολείων και τα ενοίκια των ςχολείων)  και οι ζκτακτεσ κατά 41,71%. Σι 

υποκατθγορίεσ αυτζσ περιλαμβάνουν τθν τακτικι επιχοριγθςθ και τισ ειδικζσ 

επιχορθγιςεισ για τισ λειτουργικζσ ανάγκεσ των ςχολείων και των βρεφονθπιακϊν 

ςτακμϊν, για τθν αποηθμίωςθ των ςχολικϊν τροχονόμων, για τα ζξοδα του Ξ.Ε.Υ. 

και λοιπζσ επιχορθγιςεισ.  

5. Σι πρόςοδοι από ακίνθτθ περιουςία (μιςκϊματα ακινιτων, μιςκϊματα για 

διαφιμιςθ) αποτελοφν το 0,21% των ςυνολικϊν εςόδων του ζτουσ  2010 και 

εκτιμάται ότι κα αυξθκεί κατά 1,57% ςτο 2011. Ψα λοιπά τακτικά ζςοδα 

αποτελοφν το 3,17% των ςυνολικϊν και εκτιμάται ότι κα μειωκοφν κατά 90,18% το 

2011. Ψζλοσ ςτισ προςόδουσ κινθτισ περιουςίασ καταγράφονται ποςοςτά τθσ 

τάξθσ του 0,35%  που μειϊνονται μζςα ςτο 2011 ςε ποςοςτό 74,31%.  

6. Σι επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ αποτελοφν το 8,74% για το 2010 των ςυνολικϊν 

εςόδων και εκτιμάται μία μικρι αφξθςθ τθσ τάξθσ του 4,70% μζςα ςτο 2011. 

7. Ψα ζςοδα από πρόςτιμα, παράβολα και προςαυξιςεισ (κυρίωσ πρόςτιμα Ξ.Σ.Ξ.) 

φκάνουν το 1,25% για το 2010 των ςυνολικϊν και εκτιμάται αφξθςθ τθσ τάξθσ του 

13,81% μζςα ςτο 2011. 

Χτισ άλλεσ υποκατθγορίεσ των εκτάκτων εςόδων καταγράφονται ελάχιςτα ι μθδενικά 

ποςοςτά (εκποιιςεισ, δωρεζσ και λοιπά ζκτακτα), ενϊ για τισ υπόλοιπεσ ζχει γίνει ιδθ 

αναφορά (ζςοδα Υ.Σ.Ε., δάνεια, χρθματικό υπόλοιπο κ.λπ.). 

 

Συμπζραςμα 1ο: Ψα ίδια ζςοδα του Διμου, τα ζςοδα δθλαδι που επιβάλλει, βεβαιϊνει και 

ειςπράττει ο ίδιοσ, ανζρχονται ςτο 33,49% για το 2010 των ςυνολικϊν του εςόδων. 

 

 Θ οικονομικι αυτοδυναμία του ενοποιθμζνου Διμου Χερςονιςου κινείται ςε οριακά  

επίπεδα, και χαρακτθρίηεται όμωσ από μιa αυξθτικι τάςθ. 
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Ψα ζςοδα αυτά είναι : Υρόςοδοι από ακίνθτθ και κινθτι περιουςία, ζςοδα από 

ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα, ζςοδα από λοιπά τζλθ - δικαιϊματα, φόροι - ειςφορζσ, 

λοιπά τακτικά, εκποίθςθ κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ, προςαυξιςεισ - πρόςτιμα - 

παράβολα, λοιπά ζκτακτα, ζςοδα Υ.Σ.Ε. που βεβαιϊνονται - ειςπράττονται για πρϊτθ 

φορά, ειςπρακτζα υπόλοιπα εςόδων Υ.Σ.Ε. 

 

Θ ανάλυςι τουσ ςε επί μζρουσ ζςοδα, δείχνει ότι ο Διμοσ αξιοποιεί αρκετζσ πθγζσ ιδίων 

εςόδων, αλλά τα αποτελζςματα είναι άνιςα από ποςοτικι άποψθ, οριςμζνα δθλαδι 

αποδίδουν ςθμαντικά ποςά, ενϊ άλλα όχι, ανάλογα με τθ δθμοςιονομικι δυνατότθτα τθσ 

φορολογικισ βάςθσ αλλά και τθ φορολογικι προςπάκεια που καταβάλει ο Διμοσ. 

 

Συμπζραςμα 2ο: Τλεσ οι επιχορθγιςεισ το ζτοσ 2010 ζφκαςαν το 33,66%  των ςυνολικϊν 

του εςόδων. Ψο ποςοςτό αυτό αποτελεί δείκτθ οικονομικισ εξάρτθςθσ (μεγάλθ) ςε μια 

περίοδο όπου τα ζςοδα του κεντρικοφ κράτουσ μειϊνονται λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ 

κάτι που άμεςα κα μεταφερκεί και ςτουσ ΣΨΑ.. 

 

Συμπζραςμα 3ο: Ψα ζςοδα από δάνεια μαηί με τισ επιχορθγιςεισ ςυνιςτοφν τισ εξωτερικζσ 

πθγζσ χρθματοδότθςθσ του Διμου. Σ Διμοσ μπορεί να μθν κατατάςςεται ςτο λεγόμενουσ 

«κόκκινουσ» Διμουσ ωςτόςο μετά τθ ςυνζνωςθ παρουςιάηει ανάγκθ δανειοδότθςθσ φψουσ 

6.000.000,00 €.  

 

Συμπζραςμα 4ο: Ψα τακτικά ζςοδα προςεγγίηουν το 47,01% για το 2010 των ςυνολικϊν. Σ 

Διμοσ ελζγχει ςε ςχετικά ικανοποιθτικό βακμό το φψοσ των εςόδων του και ζχει τθ 

δυνατότθτα να προγραμματίςει αντίςτοιχα ζξοδα ωςτόςο παρουςιάηει υψθλι εξάρτθςθ 

από τα ζςοδα που προζρχονται από το κεντρικό κράτοσ κάνοντασ επιτακτικι τθν ανάγκθ 

ενόσ επαναςχεδιαςμοφ αφξθςθσ των ιδίων πόρων του. 

 

Συμπζραςμα 5ο: Ψο χρθματικό υπόλοιπο και θ αςτάκειά του, εξαρτάται ωσ ζνα βακμό από 

τθν χρονικι κατανομι των επιχορθγιςεων και από λογιςτικζσ τακτοποιιςεισ που 

ςυνόδευαν τθν ενοποίθςθ των Διμων. 

 

Υίνακασ 54 Ειςπραχκζντα ζςοδα 2010 

ΕΛΣΡΑΩΚΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2010 
2011 

(30/9/2011) 

Εκτίμθςθ ζωσ 

31/12/2011 
2010% 2011/2010 
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0 Τακτικά ζςοδα 10.578.846 € 6.314.226€ 8.849.563 € 47,01% -16,35%  

1 
Υρόςοδοι από ακίνθτθ 

περιουςία 
46.272 € 22.297 € 47.000 € 0,21% +1,57% 

2 
Υρόςοδοι από κινθτι 

περιοφςια 
77.849 € 14.024 € 20.000 € 0,35% -74,31% 

3 
Ζςοδα από ανταποδοτικά 

τζλθ και δικαιϊματα 
2.484.572 € 980.272 € 1.300.000 € 11,04% -47,68% 

4 

Ζςοδα από λοιπά τζλθ - 

δικαιϊματα και παροχι 

υπθρεςιϊν 

1.999.719 € 1.619.878,05 € 1.935.000€ 8,89% -3,24% 

5 Φόροι και ειςφορζσ 209.498 € 37.135 € 50.000 € 0,93% -76,13% 

6 Ζςοδα από επιχορθγιςεισ 5.048.447 € 3.596.310 € 5.427.564 € 22,43% +7,51% 

7 Οοιπά τακτικά ζςοδα 712.489 € 44.310,2 € 70.000 € 3,17% -90,18% 

1 Ζκτακτα ζςοδα 3.060.934 € 933.732 € 2.921.566 € 13,60% -4,55% 

11 
Ζςοδα από εκποίθςθ κινθτισ 

& ακίνθτθσ περιουςίασ 
38.740 € 0,00 € 0,00 € 0,17% -100,00% 

12 
Επιχορθγιςεισ για κάλυψθ 

λειτουργικϊν δαπανϊν 
560.812 € 218.108 € 326.894 € 2,49% -41,71% 

13 
Επιχορθγιςεισ για 

επενδυτικζσ δαπάνεσ 
1.967.197 € 441.012 € 2.059.726 € 8,74% +4,70% 

14 
Δωρεζσ από κλθρονομιζσ / 

κλθροδοτιςεισ 
15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,07% -100,00% 

15 
Υροςαυξιςεισ - πρόςτιμα - 

παράβολα 
281.166 € 205.120 € 320.000 € 1,25% +13,81% 

16 Οοιπά ζκτακτα ζςοδα 198.020 € 69.492 € 214.946 € 0,88% +8,55% 

2 
Ζςοδα παρελκόντων 

οικονομικϊν ετϊν 
861.626 € 519.147 € 1.351.870 € 3,83% +56,90% 

3 
Ειςπράξεισ από δάνεια και 

απαιτιςεισ από Ρ.Ο.Ε. 
1.242.712 € 551.106 € 6.700.000 € 5,52% +539,14% 

31 Ειςπράξεισ από δάνεια 333.766 € 16.220 € 6.000.000 € 1,48% +1.797,66% 

32 

Ειςπρακτζα υπόλοιπα 

προθγοφμενων οικονομικϊν 

ετϊν 

908.946 € 534.886 € 700.000 € 4,04% -22,99% 

4 
Ειςπράξεισ υπζρ Δθμόςιου 

και τρίτων 
1.786.632 € 1.187.681 € 1.951.247 € 7,94% +9,21% 

5 Ωρθματικό υπόλοιπο 4.974.220 € 2.731.575 € 2.731.575 € 22,10% -45,09% 

  Σφνολα 22.504.967 € 12.237.467 € 

24.505.821 € 

(μαηί με το 

δάνειο) 

100,00% +8,89 

 Σφνολα  22.504.967 € 12.237.467 18.505.821 €  -17,77% 
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1.2.5.2 Αποτελεςματικι οικονομικι διαχείριςθ : βεβαιωκζντα / ειςπραχκζντα ζςοδα 

 

Θ ικανότθτα ενόσ Σ.Ψ.Α. να ειςπράττει τισ απαιτιςεισ του ςυνδζεται άμεςα με τθν 

αποτελεςματικότθτα του ειςπρακτικοφ του μθχανιςμοφ. Ωσ γνωςτόν το άκροιςμα των 

ειςπραχκζντων εςόδων και των ειςπρακτζων υπολοίπων ιςοφται με το ςφνολο των 

βεβαιωκζντων για κάκε κατθγορία και υποκατθγορία εςόδων. Πε βάςθ λοιπόν τα ςτοιχεία 

του Υίνακα2  «Ζςοδα Ενοποιθμζνου Διμου 2010» προκφπτουν τα εξισ : 

 Σι απαιτιςεισ του Διμου που δεν κατζςτθ δυνατό να ειςπραχκοφν (ειςπρακτζα 

υπόλοιπα), φκάνουν το 2010 το 40,69%  των βεβαιωκζντων εςόδων. Σι αντίςτοιχεσ 

αναλογίεσ ςτα τακτικά είναι 8,47%  ενϊ ςτα ζκτακτα ζςοδα  είναι 21,29%. Σ Διμοσ, 

εφόςον βεβαιϊςει ζνα ζςοδο μζςα ςτθ χριςθ, κατά πάςα πικανότθτα το 

ειςπράττει. Θ μεγάλθ διαφορά που προκφπτει είναι από τα ζςοδα παρελκόντων 

ετϊν τα οποία όμωσ αποτελοφν και μεγάλο πρόβλθμα όλων των ΣΨΑ τθσ χϊρασ.  

 Χε άλλεσ δφο κατθγορίεσ επίςθσ, ζςοδα από δάνεια και ειςπράξεισ υπζρ δθμοςίου 

και τρίτων, όπωσ είναι αναμενόμενο, τα ειςπρακτζα υπόλοιπα είναι ςχεδόν  

μθδενικά (0,00% ςτα δάνεια και 1,18% ςτισ ειςπράξεισ υπζρ δθμοςίων και τρίτων). 

 Θ παραπάνω ςχετικά καλι εικόνα αλλάηει ςτισ υπόλοιπεσ κατθγορίεσ. Χτα ζςοδα 

Υ.Σ.Ε. που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για πρϊτθ φορά τα ειςπρακτζα 

υπόλοιπα είναι 72,38% για το 2010. Χτα ειςπρακτζα υπόλοιπα εςόδων που ζχουν 

βεβαιωκεί κατά τα προθγοφμενα οικονομικά ζτθ, φκάνουν το 93,02% για το 2010 

των βεβαιωκζντων εςόδων 

 

Σι διαφορζσ αυτζσ οφείλονται ςτα τζλθ παρεπιδθμοφντων και εκδιδομζνων λογαριαςμϊν 

και ςε λοιπά ζςοδα (ζςοδα Υ.Σ.Ε.), ενϊ ςτα ειςπρακτζα υπόλοιπα πάλι ςτα τζλθ 

παρεπιδθμοφντων και εκδιδομζνων λογαριαςμϊν. 

 

Ψα υψθλά αυτά ποςοςτά δικαιολογοφνται κυρίωσ από το γεγονόσ ότι ςτθν περιοχι υπάρχει  

πρόβλθμα με τισ προβλθματικζσ επιχειριςεισ που κλείνουν κακϊσ και από το γεγονόσ ότι 

λόγω τθσ μεγάλθσ και παρατεταμζνθσ φφεςθσ δεν υπάρχουν νζεσ επιχειριςεισ ςτθν  

Ωωρίσ το 

ποςό του 

δανείου 
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περιοχι και αυτζσ που υπάρχουν αδυνατοφν ι αδιαφοροφν να πλθρϊςουν.  Χε 

ςυγκεκριμζνεσ υποκατθγορίεσ εςόδων θ κατάςταςθ ζχει ωσ εξισ : 

- Ψο ζτοσ 2010 τα ειςπρακτζα υπόλοιπα από τα ζςοδα από λοιπά τζλθ – δικαιϊματα, 

ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα και ςτα ζςοδα από πρόςτιμα,  ανζρχονται ςτο 

12,26%. 

Σι διαφορζσ αυτζσ οφείλονται ςε μθ ειςπραχκζντα ζςοδα από το νεκροταφείο (λοιπά τζλθ 

και δικαιϊματα), ςτθν μθ πλθρωμι τζλουσ ακίνθτθσ περιουςίασ, τζλουσ παρεπιδθμοφντων 

και προςτίμων  Ξ.Σ.Ξ. 

 

Χυμπζραςμα : Θ οικονομικι διαχείριςθ του διμου κινείται ςε οριακά επίπεδα. Υροβλιματα 

είςπραξθσ εντοπίηονται ςε υποχρεϊςεισ που ανάγονται ςε προθγοφμενα χρόνια και ιδίωσ 

ςτα τζλθ παρεπιδθμοφντων και εκδιδομζνων λογαριαςμϊν. 

 

1.2.5.3 Βακμόσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ: βεβαιωκζντα / προχπολογιςκζντα ζςοδα 

 

Θ ςχζςθ που διαμορφϊνεται απολογιςτικά μεταξφ βεβαιωκζντων και προχπολογιςκζντων 

εςόδων αποτελεί δείκτθ αφενόσ μεν τθσ ακρίβειασ με τθν οποία ςυντάςςεται ο 

προχπολογιςμόσ και αφετζρου τθσ φορολογικισ και διαχειριςτικισ προςπάκειασ που 

αναλαμβάνει ο Διμοσ και οι υπθρεςίεσ του. Πε βάςθ λοιπόν τα ςτοιχεία του Υίνακα  2 

προκφπτουν τα εξισ : 

1. Τςον αφορά τα ςυνολικά ζςοδα παρατθρείται ότι τελικά βεβαιϊνεται το 77,61% το 

2010, αφοφ βζβαια ζχουν προθγθκεί οι αναμορφϊςεισ των προχπολογιςκζντων. 

Χτα τακτικά βεβαιϊνεται το 81,62% (2010), ςτα ζκτακτα - κυρίωσ επιχορθγιςεισ για 

επενδφςεισ - μόνο το 19,08% αντίςτοιχα. Χτα ζςοδα Ρ.Ο.Ε., το 2010 βεβαιϊκθκε 

45,12% παραπάνω από τα προχπολογιςκζντα ενϊ ςτισ απαιτιςεισ από Ρ.Ο.Ε., 

βεβαιϊκθκε το  99,12% αντίςτοιχα. 

 

Ψο πρόβλθμα που παρατθρείται ςτθ ςχζςθ βεβαιωκζντων εςόδων προσ 

προχπολογιςκζντα ςυνικωσ οφείλεται : 

1. Χτθν υφιςτάμενθ φφεςθ που ζχει επθρεάςει ςε άμεςα βακμό τόςο τα οικονομικά 

των ΣΨΑ όςο και του Ξεντρικοφ Ξράτουσ. Ψο φαινόμενο αυτό παίρνει μεγάλεσ  

διαςτάςεισ ςε ζνα κατεξοχιν τουριςτικό Διμο όπωσ ο Διμοσ Χερςονιςου.   
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2. Χε αςτάκμθτουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν το φψοσ των δθμοτικϊν εςόδων π.χ. 

κατανομζσ κρατικϊν επιχορθγιςεων, καταβολζσ ειςροϊν από τα Ε.Υ. του ΕΧΥΑ., 

νομοκετικζσ ρυκμίςεισ, δικαςτικζσ αποφάςεισ κ.α. 

3. Χε λάκθ εκτιμιςεων για το φψοσ ςυγκεκριμζνων επιχορθγιςεων, τα οποία πολλζσ 

φορζσ προζρχονται από τα αςαφι κριτιρια κατανομισ τουσ. 

4. Χε κακυςτεριςεισ ζργων, οπότε δεν είναι δυνατόν να ηθτθκοφν οι αντίςτοιχεσ 

εκταμιεφςεισ (ςυμβαίνει ςε επιχορθγιςεισ και δάνεια). 

5. Χε πικανζσ αδυναμίεσ τιρθςθσ των πολφπλοκων και γραφειοκρατικϊν διαδικαςιϊν 

που απαιτοφνται για τθν παρακολοφκθςθ των ζργων ι δράςεων που ζχουν 

ενταχκεί για χρθματοδότθςθ, αλλά και ςε αςτοχίεσ τθσ διοίκθςθσ (προβλζψεισ, 

εκτιμιςεισ). 

6. Χτο πλαίςιο του «διεκδικθτικοφ» προχπολογιςμοφ που ςυντάςςεται από όλουσ 

ςχεδόν τουσ Σ.Ψ.Α., οριςμζνεσ υποκατθγορίεσ εςόδων υπερμεγεκφνονται ϊςτε να 

υπάρξει ιςοςκζλιςθ του και να φανεί ότι επαρκοφν τα ζςοδα για να καλυφκοφν τα 

αυξθμζνα ζξοδα ςτισ επενδφςεισ και τθν παροχι υπθρεςιϊν. 

7. Θ νομοκεςία που διζπει τθν οικονομικι διοίκθςθ και διαχείριςθ των Σ.Ψ.Α. 

επιβάλλει τθν καταχϊρθςθ αφενόσ μεν όλων των κακυςτεροφμενων εςόδων, μαηί 

με τα ςχετικά πρόςτιμα και προςαυξιςεισ, είτε αυτά πρόκειται να ειςπραχκοφν είτε 

όχι, αφετζρου δε όλων των απαιτιςεων για τισ οποίεσ υπάρχει δικαςτικι ι 

διοικθτικι διεκδίκθςθ. 

8. Χε αδυναμίεσ ςφλλθψθσ τθσ φορολογθτζασ φλθσ, ςε ανεπάρκειεσ των ελεγκτικϊν 

μθχανιςμϊν του Διμου, ςε αντιδράςεισ των φορολογουμζνων κυρίωσ των τοπικϊν 

επιχειριςεων. 

 

Χυμπζραςμα : Σι διαδικαςίεσ κατάρτιςθσ και υλοποίθςθσ του προχπολογιςμοφ εςόδων 

παρουςιάηουν προβλιματα κυρίωσ ςτα ζκτακτα, αλλά και ςτα τακτικά, που οφείλονται είτε 

ςε εξωγενείσ παράγοντεσ είτε ςε αδυναμίεσ του Διμου να βεβαιϊςει ςυγκεκριμζνα ζςοδα. 

Επίςθσ όπωσ είναι λογικό οι αιςιόδοξεσ προβλζψεισ δεν επαλθκεφονται π.χ. ζκτακτεσ 

επιχορθγιςεισ για επενδφςεισ ι για λειτουργικζσ δαπάνεσ, αποδόςεισ τελϊν, ειςφορϊν κ.α 

 

Υίνακασ 55 Ζςοδα Ενοποιθμζνου Διμου 2010 

ΡΛΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΑ 2010 

 

Ρροχπολογιςκζ

ντα όπωσ 

διαμορφϊκθκα

Βεβαιωκζντα  Ειςπραχκζντα 

  Απόκλιςθ % 

Ειςπραχκζντα/

βεβαιωκζντα    

Απόκλιςθ % 

βεβαιωκζντ

ων 

/προχπολογ
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ν με 

αναμορφϊςεισ 

ιςκζντων 

0 Τακτικά ζςοδα 14.160.185,04 € 11.557.661,72 € 10.578.846 € -8,47% - 18,38% 

1 
Υρόςοδοι ακίνθτθσ 

περιοφςιασ 
88.953,51 € 45.939,77 € 46.272 € 0,72% -48,36% 

2 
Υρόςοδοι κινθτισ 

περιοφςιασ 
190.913,29 € 81.394,95 € 77.849 € -4,36% -57,37% 

3 
Ανταποδοτικά τζλθ 

& δικαιϊματα 
2.860.292,02 € 2.925.987,28 € 2.484.572 € -15,09% +2,30% 

4 

Οοιπά τζλθ - 

δικαιϊματα - 

παροχι υπθρεςιϊν 

2.775.154,32 € 2.437.959,35 € 1.999.719 € -17,98% -12,15% 

5 Φόροι & ειςφορζσ 1.017.002,87 € 418.221,62 € 209.498 € -49,91% -58,88% 

6 Επιχορθγιςεισ 6.595.653,33 € 5.525.633,86 € 5.048.447 € -8,64% -16,22% 

7 Οοιπά τακτικά 632.215,70 € 122.514,89 € 712.489 € 481,55% -80,62% 

1 Ζκτακτα ζςοδα 10.065.549,75 € 3.889.018,66 € 3.060.934 € -21,29% -61,36% 

11 
Εκποίθςθ κινθτισ & 

ακίνθτθσ περιοφςιασ 
116.980,00€ 38.740,00 € 38.740 € 0,00 % -66,88 % 

12 

Επιχορθγιςεισ για 

λειτουργικζσ 

δαπάνεσ 

1.039.086,12 € 335.556,27 € 560.812 € 67,13% -67,70% 

13 

Επιχορθγιςεισ για 

επενδυτικζσ 

δαπάνεσ 

7.090.144,89 € 1.352.777,85 € 1.967.197 € 45,42% -80,92% 

14 

Δωρεζσ από 

κλθρονομ./κλθροδο

τιςεισ 

28.000,00 € 15.000,00 € 15.000 € 0,00% -46,43% 

15 

Υροςαυξιςεισ - 

πρόςτιμα - 

παράβολα 

817.000,00 € 1.294.442,98 € 281.166 € -78,28% +58,44% 

16 Οοιπά ζκτακτα 974.338,74 € 852.501,56 € 198.020 € -76,77% -12,50% 

2 

Ζςοδα Ρ.Ο.Ε. που 

βεβαιϊνονται για 

πρϊτθ φορά 

2.149.395,76 € 3.119.106,44 € 861.626 € -72,38% +45,12% 

3 

Ειςπράξεισ 

δανείων, 

απαιτιςεισ από 

Ρ.Ο.Ε. 

14.531.326,28 € 12.594.585,69 € 1.242.712 € -90,13% -13,33% 

31 
Ειςπράξεισ από 

δάνεια 
1.825.532,72 € - 0,00  € 333.766  € 0 0 
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32 
Ειςπρακτζα 

υπόλοιπα Υ.Σ.Ε. 
12.705.793,56 € 12.594.585,69 € 878.946 € -93,02% -0,88% 

4 
Ειςπράξεισ υπζρ 

δθμόςιου & τρίτων 
2.618.422,08 € 1.808.050,00 € 1.786.632 € -1,18% -30,95% 

5 
Ωρθματικό 

υπόλοιπο 
5.363.254,49 € 4.974.220 € 4.974.220 € 0,00% -7,25% 

 Σφνολα 48.888.133,40 € 37.942.642,51 € 22.504.970,00 € -40,69% -22,39% 

 

 

1.2.5.4 . Αξιολόγθςθ εςόδων 

 

Ψα βαςικότερα χαρακτθριςτικά των εςόδων είναι τα εξισ: 

• Χυνεχισ μείωςθ των εςόδων των ΞΑΥ 

• Ανυπαρξία εςόδων για ζργα πχ ςυνεχϊσ μειοφμενθ ΧΑΨΑ. 

• Πθ επαρκι ζςοδα για τθν κάλυψθ επενδυτικϊν δαπανϊν και τθν εκτζλεςθ ζργων. 

• Χαμθλά ζςοδα λόγω φφεςθσ  

 

1.2.5.5 . Ζξοδα 

 

Ψο ποςοςτό ςυμμετοχισ κάκε κατθγορίασ και υποκατθγορίασ πλθρωκζντων εξόδων ςτα 

ςυνολικά ζξοδα του Διμου αποτελεί αφενόσ μεν δείκτθ των προτεραιοτιτων του, 

αφετζρου δε περιγράφει το πλαίςιο μζςα ςτο οποίο κινείται ο οικονομικόσ του 

προγραμματιςμόσ. Πε βάςθ λοιπόν τα ςτοιχεία του Υίνακα «Υλθρωκζντα ζξοδα», 

προκφπτουν τα εξισ : 

 

Ψα ζξοδα χριςθσ (λειτουργικζσ δαπάνεσ) αποτελοφν το 55,37% για το 2010 των 

πλθρωκζντων εξόδων, οι επενδφςεισ το 19,01% για το 2010 οι πλθρωμζσ Ρ.Ο.Ε. - 

αποδόςεισ - προβλζψεισ το 25,61%, αντίςτοιχα. 

 

Σι κυριότερεσ υποκατθγορίεσ εξόδων είναι : οι αμοιβζσ του προςωπικοφ αποτελοφν το 

27,30% των πλθρωκζντων εξόδων  το 2010, οι αμοιβζσ αιρετϊν και τρίτων  το 9,43% για 

το 2010, οι  μεταβιβαςτικζσ πλθρωμζσ το 8,37%  το 2010,  τα ζργα το 15,09% για το 2010, 

οι πλθρωμζσ Ρ.Ο.Ε. το 15,86%, οι παροχζσ τρίτων το 5,28%  και οι αποδόςεισ  το 3,71%, 

αντίςτοιχα. Σι υπόλοιπεσ κινοφνται κάτω από 3%. Σι υποκατθγορίεσ αυτζσ απορρόφθςαν 
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αντίςτοιχα το 85,04% (2010) των πλθρωκζντων εξόδων, δθλαδι οι δραςτθριότθτεσ και θ 

λειτουργία του Διμου υλοποιικθκαν κυρίωσ μζςω των παραπάνω υποκατθγοριϊν. 

 

Αν ταξινομθκοφν όλεσ οι υποκατθγορίεσ με βάςθ τθ διάκριςθ λειτουργικά ζξοδα – 

επενδφςεισ, καταλιγουμε ςτο παρακάτω ςυμπζραςμα : 

 Ψο ζτοσ  2010 το 53,81% των πλθρωκζντων εξόδων του Διμου Χερςονιςου  

αφοροφςε λειτουργικζσ δαπάνεσ, ενϊ οι επενδφςεισ και τα τοκοχρεολφςια 

απορρόφθςαν το 20,57% .Είναι ςαφζσ ότι ο Διμοσ προςανατολίςτθκε περιςςότερο 

ςτθν παροχι υπθρεςιϊν και λιγότερο ςτα ζργα. 

 

Υίνακασ 56 Υλθρωκζντα ζξοδα 

ΡΛΘΫΚΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2010 30/9/2011 2010% 

6. Ζξοδα χριςθσ   10.950.773 €  6.243.697,78 € 55,37% 

60 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ   5.399.795 €  3.825.679,87 27,30% 

61 Αμοιβζσ αιρετϊν και τρίτων 1.864.573 € 920.923,22 9,43% 

62 Υαροχζσ τρίτων 1.045.020,93€ 265.683,20 5,28% 

63 Φόροι – τζλθ  19.589,19 € 4.397,44 0,1% 

64 Οοιπά Γενικά ζξοδα 125.785,64 € 143.013,73 0,64% 

65 Υλθρωμζσ για τθν εξυπθρ. δθμοςίασ πίςτθσ     307.914 €  275.795,30 1,56% 

66 Δαπάνεσ προμικειασ αναλωςίμων       374.647,68 €  135.402,87 1,89% 

67 Υλθρωμζσ - Πεταβιβάςεισ ςε τρίτουσ 1.655.867,13 € 672.412,94 8,37& 

68 Οοιπά Ζξοδα 13.634,71 € 389,21 0,07% 

7. Επενδφςεισ        3.759.701 €  422.350,19 19,01% 

71 
Αγορζσ κτιρίων, τεχνικϊν ζργων και 

προμικειεσ παγίων 
501.913,99€ 4.998,20 2,54% 

73 Ζργα 2.984.088,01 € 338.773,30 15,09% 

74 
Πελζτεσ, ζρευνεσ, πειραματικζσ εργαςίεσ, 

ειδικζσ δαπάνεσ 
273.698,62€ 69.875,07 1,38% 

75 
Ψίτλοι πάγιασ επζνδυςθσ (ςυμμετοχζσ ςε 

επιχειριςεισ) 
0,00 € 8.703,62 - 

8. Ρλθρωμζσ Ρ.Ο.Ε., αποδόςεισ και προβλζψεισ     5.064.945 €  3.090.409,60 25,61% 

81

. 
Υλθρωμζσ Υ.Σ.Ε. 3.136.325,85€ 2.054.554,27 15,86% 

82

. 
Αποδόςεισ     1.928.618,45€  1.035.855,33 9,75% 

85 Υροβλζψεισ μθ είςπραξθσ                          -    - - 
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€  

  Σφνολα 
  19.775.418,30 

€  
9.756.457,57 

100,00

% 

 

1.2.5.6 Οι δραςτθριότθτεσ του Διμου : κατανομι εξόδων ανά υπθρεςία 

 

Σι κατθγορίεσ των εξόδων χριςθσ και των επενδφςεων κατανζμονται ανά υπθρεςία. 

 

Στουσ Ρίνακεσ για τα «Ρλθρωκζντα ζξοδα ανά υπθρεςία 2010» καταγράφονται οι 

ςχετικζσ δαπάνεσ και θ ποςοςτιαία κατανομι τουσ : 

1. Σι γενικζσ υπθρεςίεσ απορρόφθςαν το 17,87% (2010) των αντίςτοιχων εξόδων. 

2. Θ ανταποδοτικι υπθρεςία κακαριότθτασ - θλεκτροφωτιςμοφ απορρόφθςε το 

18,63% το 2010 αντίςτοιχα. 

3. Θ υπθρεςία τεχνικϊν ζργων το ζτοσ 2010 απορρόφθςε το 14,59% των αντίςτοιχων 

εξόδων. 

4. Σι οικονομικζσ - διοικθτικζσ υπθρεςίεσ ζφκαςαν το 12,28% αντίςτοιχα. 

5. Σι πλθρωμζσ Ρ.Ο.Ε., αποδόςεισ  και κρατιςεισ απορρόφθςαν το 25,61% των 

πλθρωκζντων εξόδων  

Χτισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ καταγράφθκαν πολφ μικρά ποςοςτά : πολιτιςμοφ - ακλθτιςμοφ - 

κοινωνικισ πολιτικισ, , πραςίνου και νεκροταφεία. 

 

Θ κατανομι των εξόδων του Διμου ανά υπθρεςία αντανακλά τόςο τισ προτεραιότθτεσ και 

δεςμεφςεισ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ όςο και τα προβλιματα και τισ ανάγκεσ των κατοίκων. 

 

Θ κακαριότθτα, ωσ υπθρεςία με αυξθμζνο λειτουργικό και επενδυτικό κόςτοσ, 

απορρόφθςε περιςςότερο από το ζνα πζμπτο  των αντίςτοιχων εξόδων. Ψζλοσ οι 

οικονομικζσ – διοικθτικζσ και οι γενικζσ υπθρεςίεσ,  απορρόφθςαν το 30,15% το 2010 των 

αντίςτοιχων εξόδων. Επιβεβαιϊνεται δθλαδι θ προθγοφμενθ παρατιρθςθ ότι οι 

λειτουργικζσ δαπάνεσ του Διμου Χερςονιςου απορροφοφν ςθμαντικό τμιμα των 

ςυνολικϊν του εξόδων. 

 

1.2.5.7. τακερότθτα και αςτάκεια οικονομικών μεγεκών : πλθρωκζντα προσ 

προχπολογιςκζντα ζξοδα 
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Πε βάςθ το λογιςτικό των πρωτοβάκμιων Σ.Ψ.Α. για να πραγματοποιθκεί μία δαπάνθ είναι 

απαραίτθτο να προβλζπεται ςτον προχπολογιςμό που ζχει ψθφιςτεί από το Δθμοτικό 

Χυμβοφλιο, να εγκρικεί από το αρμόδιο όργανο του διμου, να εκτελεςτεί με νόμιμο τρόπο, 

να εκκακαριςτεί και τζλοσ να πλθρωκεί από τθν ταμιακι υπθρεςία. 

 

Ανάλθψθ δαπάνθσ είναι θ διοικθτικι πράξθ με τθν οποία αποφαςίηεται (εγκρίνεται) θ 

πραγματοποίθςθ οριςμζνθσ δαπάνθσ ςε βάροσ των πιςτϊςεων του προχπολογιςμοφ. Για 

τθν ζκδοςθ τθσ ςυμπράττουν θ υπθρεςία που διαχειρίηεται τθν πίςτωςθ, θ οικονομικι 

υπθρεςία και ο Διμαρχοσ. Θ πράξθ αυτι ονομάηεται ζκκεςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ και αφοφ 

ολοκλθρωκοφν οι ςχετικζσ διαδικαςίεσ, καταχωρείται ςτο «βιβλίο αναλαμβανομζνων 

υποχρεϊςεων» και ςτθ ςυνζχεια αναρτάται ςτο πρόγραμμα Διαφγεια. Πετά τθν 

καταχϊρθςθ, ο διμαρχοσ υποβάλλει, μζςω τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, ειςιγθςθ ςτο 

δθμοτικό ςυμβοφλιο ι ςτθν Σικονομικι Επιτροπι για τθ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ και τθν 

ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ, εκτόσ αν πρόκειται για δαπάνεσ τισ πιςτϊςεισ των οποίων διακζτει ο 

ίδιοσ. 

 

Ειδικά δαπάνεσ που επαναλαμβάνονται ςτακερά, με ςυνεχι ι περιοδικό χαρακτιρα και 

διζπονται από νόμουσ, ςυμβάςεισ, δικαςτικζσ αποφάςεισ, κ.λπ. (αποδοχζσ προςωπικοφ, 

ζξοδα παράςταςθσ, υποχρεωτικζσ ειςφορζσ, μιςκϊματα ακινιτων, τοκοχρεολφςια δανείων 

κ.λπ.), αναλαμβάνονται από τθν αρχι του ζτουσ για το ςυνολικό ετιςιο ποςό τουσ. Για τισ 

δαπάνεσ αυτζσ αρκεί θ εγγραφι ςτο βιβλίο αναλαμβανομζνων υποχρεϊςεων και δεν 

απαιτείται θ ςφνταξθ των αντίςτοιχων εκκζςεων. 

 

Θ ςχζςθ προχπολογιςκζντων και πλθρωκζντων εξόδων ανά κατθγορία και υποκατθγορία, 

αποτελεί μζτρο ςφγκριςθσ των παραδοχϊν κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ με τισ 

δυνατότθτεσ υλοποίθςθσ του, όπωσ προκφπτουν από τθν εξζλιξθ των εςόδων και τον 

προγραμματιςμό των υπθρεςιϊν. Πε βάςθ λοιπόν τα ςτοιχεία του Υίνακα «Υλθρωκζντα 

ζξοδα ανά υπθρεςία»  προκφπτουν τα εξισ: 

 Χτα ςυνολικά ζξοδα του ζτουσ 2010, τα πλθρωκζντα αποτελοφν το 41,00% των 

προχπολογιςκζντων. Ξατά ςυνζπεια οι παραδοχζσ κατάρτιςθσ του 

προχπολογιςμοφ ςυγκρινόμενεσ με τθν  υλοποίθςι του διαφζρουν κατά 59%. 
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Συμπζραςμα : Σι παραδοχζσ κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ και οι  διαδικαςίεσ 

προγραμματιςμοφ των επενδυτικϊν δαπανϊν του Διμου παρουςιάηουν ςθμαντικά και 

ςοβαρά προβλιματα. 

 

 

 

Υίνακασ 57 Υλθρωκζντα ζξοδα ανά υπθρεςία 2010 
 ΟΛΚ. ΕΤΟΣ 2010 

Αναμορφϊςεισ 
Ρροχπολο-

γιςκζντα Βϋ 
Ρλθρωκζντα 

 

Ρλθρωκζντα 

ανά 

υπθρεςία/ςυ

νολικά 

πλθρωκζντα 

% 

 

 

Ρλθρωκζντα

/ 

Ρροχπολογι

-ςκζντα Βϋ 

 

ΕΞΟΔΑ ΑΝΑ ΥΡΘΕΣΛΑ 2010 
ΪΘΨΛΣΚΕΝΤΑ 

ΥΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. 

0 Γενικζσ υπθρεςίεσ      6.588.136,60 €      244.214,03 €  
               

6.832.350,63 €  

      3.533.215,71 

€  

 

17,87% 
51,71% 

10 
Σικονομικζσ 

διοικθτικζσ υπθρεςίεσ 
      4.924.148,28 €   58.888,89 €  

                 

4.983.037,17 €  

        

2.427.436,88 €  
12,28% 48,71% 

15 

Ωπθρεςίεσ πολιτιςμοφ 

- ακλθτιςμοφ - 

κοινωνικισ πολιτικισ 

     1.811.106,29 €        82.199,33 €  
               

1.893.305,62 €  
        597.379,04€  3,02% 31,55% 

20 

Ωπθρεςίεσ 

κακαριότθτασ – 

θλεκτροφωτιςμοφ 

    7.649.233,71 €       14.367,75 €  
               

7.663.601,46 €  

        

3.683.593,03 €  
18,63% 48,07% 

25 Ωπθρεςίεσ Ϊδρευςθσ     2.636.025,62 €    329.826,03 € 2.965.851,65€ 625.633,18 € 3,16% 21,09% 

30 
Ωπθρεςία τεχνικϊν 

ζργων 
     9.187.286,28 €  56.036,94 €  

               

9.243.323,22 €  

        

2.885.626,00 €  
14,59% 0,31% 

35 Ωπθρεςίεσ πράςινου        467.215,00 €       37.343,67 €  
                 

504.558,67 €  
        63.221,37 €  0,32% 12,53% 

45 
Ωπθρεςίεσ 

νεκροταφείων 
    246.197,00  €        52.320,00  298.577,00  €    32.265,00  €  0,16% 0,11% 

50 Δθμοτικι αςτυνομία          764.141,97 €        8.555,88 €  
                    

772.697,85 €  

           

408.796,44 €  
2,07% 52,91% 

70 Οοιπζσ Ωπθρεςίεσ        2.690.448,98 € 227.913,48 € 2.918.362,46 € 453.306,37 € 2,29% 15,53% 

80 Υροβλζψεισ      10.405.191,63 €  264.057,00 € 10.669.248,63 € 5.064.944,30 25,61% 47,47% 

  Σφνολα    47.369.131,36 €    1.375.723 €  48.744.914,36 €  19.775.417,32 € 100% 41% 
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1.2.5.8. Ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ 

 

Χτον Υίνακα που ακολουκεί, ζχουν καταγραφεί τα ζςοδα και τα ζξοδα τθσ ανταποδοτικισ 

υπθρεςίασ «κακαριότθτα και θλεκτροφωτιςμόσ».  

 

Υίνακασ 58 Χυςχετιςμόσ Ανταποδοτικϊν Εςόδων- Εξόδων 2010-2011 

Υπθρεςία κακαριότθτασ 

και θλεκτροφωτιςμοφ 
2010 

Μζχρι  

30/9/2011 

Υλθρωκζντα ζξοδα 3.683.593,03€   1.750.871,39 € 

Ειςπραχκζντα ζςοδα 2.225.956,07€   969.697,92 € 

Υλεόναςμα/ Ζλλειμμα  -1.457.636,96 €   -781.173,47 € 

Υλεόναςμα %/ Ζλλειμμα % -39,57% -44,62% 

 

Υαρατθρείται ότι θ υπθρεςία κακαριότθτασ - θλεκτροφωτιςμοφ είναι ελλειμματικι κατά 

39,57% το 2010 και ελλειμματικι κατά 44,62% μζχρι τισ 30.9.2011. 

Αποτελεί  μια από τισ πιο ςθμαντικζσ από άποψθ κόςτουσ υπθρεςία. 

 

Συμπζραςμα : Κα πρζπει να επανεξεταςτεί θ λογιςτικι μεκοδολογία που ακολουκείται 

ςτισ ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ και να αποτυπϊνονται τα πραγματικά ζξοδα που τουσ 

αντιςτοιχοφν. 

 

1.2.5.9. Αξιολόγθςθ εξόδων - Προτάςεισ 

 

Γενικό ςυμπζραςμα : Χτο ςκζλοσ των εξόδων θ εικόνα του Διμου κινείται ςε οριακά 

επίπεδα. Θ ζνταξθ όμωσ μιασ δαπάνθσ ςτον προχπολογιςμό δεν ςυνεπάγεται τθν 

υλοποίθςι τθσ. Ψα μεγαλφτερα προβλιματα παρουςιάηονται ςτα ζργα και ςε οριςμζνεσ 

υπθρεςίεσ 

Κα πρζπει να βελτιωκοφν : 

1) Θ μεκοδολογία κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ 

2) Σι διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ των επενδυτικϊν δαπανϊν 

3) Σι διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ των επενδφςεων 

Ψζλοσ κα πρζπει να περιοριςτεί το λειτουργικό κόςτοσ του Διμου. 
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1.3  Θ αξιολόγθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

 

1.3.1 Τα κρίςιμα ηθτιματα ανάπτυξθσ για τθν επόμενθ μεςοπρόκεςμθ περίοδο 

 

1.3.1.1 Σα κρίςιμα ηθτιματα ςυνολικά για τθν περιοχι 

 

 Θ οικονομικι ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου δεν είναι ανάλογθ των ςθμαντικϊν 

πόρων που διακζτει. Αναλυτικότερα, το υψθλό ποςοςτό των παραγωγικϊν θλικιϊν 

του τοπικοφ πλθκυςμοφ, θ παραγωγικι βάςθ τθσ περιοχισ, ο χαμθλόσ δείκτθσ 

ανεργίασ, το ςταδιακά μειοφμενο ποςοςτό αναλφάβθτων, οι «άφκονοι» φυςικοί 

και πολιτιςμικοί πόροι και τζλοσ θ υπάρχουςα εμπειρία και αποτελεςματικότθτα 

ςτο ςχεδιαςμό και τθν επιτυχι υλοποίθςθ ολοκλθρωμζνων αναπτυξιακϊν 

προγραμμάτων αποτελοφν προτεριματα. Θ ανάπτυξθ κα προζλκει από τθν 

αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ περιοχισ, τα οποία είναι 

ςθμαντικά και μποροφν να αξιοποιθκοφν εντατικότερα. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και ενδυνάμωςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ. 

Αναβάκμιςθ των κοινωνικϊν, τεχνικϊν, εκπαιδευτικϊν και πολιτιςτικϊν υποδομϊν 

και υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ για διαβίωςθ και 

εργαςία. 

 Σ τουριςμόσ ςτο Διμο Χερςονιςου αναπτφχκθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ με ταχείσ 

ρυκμοφσ, μαηικά και απρογραμμάτιςτα, γεγονόσ που οδιγθςε και εν μζρει 

εξακολουκεί να οδθγεί ςτθν εποχικότθτα, χωρίσ άμεςθ δυνατότθτα διεφρυνςθσ τθσ 

τουριςτικισ περιόδου, ςτθν υπερεκμετάλλευςθ και τελικά ςτθν υποβάκμιςθ των 

υφιςτάμενων πόρων. Χχεδιαςμόσ βιϊςιμθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ, με ςτόχο τθν 

διαφοροποίθςθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ και τθν αξιοποίθςθ όλων των 

διακζςιμων πόρων.  

 Σι απομακρυςμζνοι από το καλάςςιο μζτωπο οικιςμοί του Διμου, λόγω κυρίωσ 

του φυςικοφ περιβάλλοντόσ τουσ, μποροφν με ελεγχόμενθ διαχείριςθ να 

προςφζρουν ςθμαντικζσ δυνατότθτεσ για ανάπτυξθ εναλλακτικϊν τουριςμοφ Υ.χ. 

αγροτουριςμόσ, φυςιολατρικόσ τουριςμόσ, κρθςκευτικόσ τουριςμόσ, 

οικοτουριςμόσ κ.α. 

 Σρκολογικόσ κακοριςμόσ των χριςεων γθσ και των όρων και περιοριςμϊν για τθν 
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άςκθςθ δραςτθριοτιτων ςτθν περιοχι, ϊςτε θ διατιρθςθ και διαχείριςθ των 

οικοτόπων και των ειδϊν χλωρίδασ, πανίδασ και ορνικοπανίδασ αυτισ, να 

ςυνδυαςκοφν με τισ ςυμβατζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ ανάπτυξθ των βιολογικϊν 

καλλιεργειϊν, θ χριςθ τθσ τοπικισ χλωρίδασ για Υαραςκευι φαρμάκων και 

καλλυντικϊν, ο οικοτουριςμόσ, κακϊσ και θ ενκάρρυνςθ και θ ορκολογικι 

ανάπτυξθ τθσ ιπιασ αναψυχισ.  

 Ενκάρυνςθ τθσ ςτροφισ ςτθν εφαρμογι τθσ Βιολογικισ Γεωργίασ ςε ςυνδυαςμό με 

τισ ενιςχφςεισ του ΩΥΑΑΨ για τθν προϊκθςθ τθσ. Σ ςυνδυαςμόσ του 

περιβαλλοντολογικοφ προβλιματοσ με τθν παράλλθλθ αφξθςθ ςτισ απαιτιςεισ των 

καταναλωτϊν για αςφαλι και υγιεινά τρόφιμα, ςυμβάλει ϊςτε θ νοοτροπία αυτι 

να ζχει μπει ςε τροχιά διαφοροποίθςθσ και ζτςι τα τελευταία ζτθ ζχει αναδειχκεί 

μια άλλθ πρωτοβουλία φιλικότερθσ προσ το περιβάλλον μεκόδου άςκθςθσ τθσ 

Γεωργίασ. Αναπροςανατολιςμόσ τθσ αγροτικισ παραγωγισ, ϊςτε να εξυπθρετεί τθν 

τοπικι (καταρχιν) ηιτθςθ και να ικανοποιεί τισ νζεσ καταναλωτικζσ ανάγκεσ είτε ςε 

είδοσ είτε ςε ποιότθτα, με τθν ειςαγωγι βιολογικϊν μεκόδων παραγωγισ και νζων 

δυναμικϊν καλλιεργειϊν. 

 Ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ με προϊκθςθ τθσ εκπαίδευςθσ, τθσ 

κατάρτιςθσ – επιμόρφωςθσ και τθσ απαςχόλθςθσ. 

 Εξεφρεςθ νζων πόρων και αναηιτθςθ Υρογραμμάτων χρθματοδότθςθσ από τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για να ενιςχυκεί θ δυνατότθτα παροχισ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν 

προσ τουσ Δθμότεσ. 

 Εξεφρεςθ πόρων για τθ ςυντιρθςθ, ανάδειξθ και αξιοποίθςθ μνθμείων.  

 Χυνεργαςία με τοπικοφσ και εκνικοφσ φορείσ ανάπτυξθσ του ακλθτιςμοφ και των 

ςχετικϊν εγκαταςτάςεων  

 Αξιοποίθςθ τθσ προνομιακισ γεωγραφικισ κζςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν ανάπτυξθ 

κυρίωσ του κλάδου υπθρεςιϊν και εμπορίου  

 Υροϊκθςθ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ μεταξφ παραγωγικϊν τομζων και κλάδων και 

ενίςχυςθ τθσ πολφ- δραςτθριότθτασ, ϊςτε να αποφεφγεται θ υπζρμετρθ εξάρτθςθ 

τθσ τοπικισ οικονομίασ από ζνα τομζα ι κλάδο 

 Χχεδιαςμζνθ ανάπτυξθ και ςτιριξθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και διαρκισ 

υποςτιριξθ τθσ τοπικισ αγοράσ για τθν βιωςιμότθτα τθσ. 

 Υροϊκθςθ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ μεταξφ παράκτιασ ηϊνθσ και ενδοχϊρασ χωρίσ 

όμωσ αλλοτρίωςθ του χαρακτιρα τθσ δεφτερθσ. 
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 Σρκολογικι αξιοποίθςθ και προςταςία του φυςικοφ και ανκρωπογενοφσ 

περιβάλλοντοσ, αντιμετϊπιςθ των πιζςεων που δθμιουργοφνται ιδιαίτερα ςε ότι 

αφορά το υδατικό δυναμικό, τισ δαςικζσ, χορτολιβαδικζσ και γεωργικζσ εκτάςεισ 

και ςυγχρόνωσ ανάδειξθ τθσ φυςιογνωμίασ τθσ περιοχισ . Υροςταςία, ανάδειξθ και 

Διατιρθςθ Βιοποικιλλότθτασ και φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςτθ νιςο Ρτία. 

 Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ ανταγωνιςτικότθτασ με αντιμετϊπιςθ των διαρκρωτικϊν 

προβλθμάτων, ενίςχυςθ νζων δραςτθριοτιτων, διαφοροποίθςθ τθσ οικονομίασ 

ςτθν περιφζρεια, αναβάκμιςθ προςφερόμενθσ ποιότθτασ, διαςφνδεςθ μεταξφ 

παραγωγικϊν κλάδων, προϊκθςθ του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ καινοτομίασ, 

ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν, διαςφνδεςθ των παραγωγικϊν κλάδων, προϊκθςθ 

νεανικισ  και γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ . 

 

1.3.1.2 Σα κρίςιμα ηθτιματα ανα δθμοτικι/ τοπικι ενότθτα όπωσ ετζκθςαν κατά τθν 

εςωτερικι διαβοφλευςθ  

 

Χθμαντικό ςτοιχείο για τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνθσ τοπικισ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ, 

όπωσ ακριβϊσ επιτάςςει και το πλαίςιο αρχϊν τθσ Habitat Agenda, είναι θ ςυμπερίλθψθ 

και μεκοδικά καταγεγραμμζνθ βοφλθςθσ των χρθςτϊν του χϊρου και των πολιτϊν των 

τοπικϊν κοινωνιϊν, οι οποίοι εκπροςωποφνται μζςω των τοπικϊν ςυμβουλίων. Χτο πλαίςιο 

αυτό, όπωσ και κα παρουςιαςτεί αναλυτικά παρακάτω, επιδιϊχκθκε μζςω τθσ διανομισ 

θμι-δομθμζνου ερωτθματολογίου θ ςυμμετοχι των τοπικϊν ςυμβουλίων με ςκοπό τθν 

ζκφραςθ των τοπικϊν αναγκϊν, αλλά και τθν ανάδειξθ τοπικϊν κρίςιμων ηθτθμάτων.  

 

Θ προςπάκεια καταγραφισ και ανάδειξθσ των τοπικϊν κρίςιμων ηθτθμάτων ανά δθμοτικι/ 

τοπικι κοινότθτα ςυμβάλει ςθμαντικά ςτθν ορκι τεκμθρίωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, 

όπωσ αυτι περιλαμβάνεται ςτο παρόν τεφχοσ τθσ Α Φάςθσ κατάρτιςθσ του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ του Διμου Χερςονιςου 2011–2014. Χυνολικά διανεμικθκαν 

ερωτθματολόγια ιςάρικμα με τισ δθμοτικζσ/ τοπικζσ κοινότθτεσ (και τα αντίςτοιχα τοπικά 

ςυμβοφλια) που απαρτίηουν το νζο Διμο Χερςονιςου. Από τισ 23 κοινότθτεσ, ςτο διάλογο 

ςυμμετείχαν με αποςτολι του ερωτθματολογίου ι άλλων υπομνθμάτων 15 εξ αυτϊν. Σ 

διάλογοσ αυτόσ είναι μια διαδικαςία που θ δθμοτικι αρχι που φζρει τθν ευκφνθ 

εκπόνθςθσ του παρόντοσ ςχεδίου, επικυμεί να ςυνεχιςτεί μζχρι και τθ ψιφιςθ και επιτυχι 

ολοκλιρωςθ του ΕΥ του Διμου.  
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Επιςθμαίνεται ότι θ καταγραφι και ςυνοπτικι παρουςίαςθ των ηθτθμάτων που κζτουν οι 

τοπικζσ κοινωνίεσ δεν ζχουν δεςμευτικό χαρακτιρα, ωςτόςο αποτυπϊνουν τισ 

διαφοροποιθμζνεσ ανάγκεσ μεταξφ κοινοτιτων του ιδίου Διμου, γεγονόσ που επιβεβαιϊνει 

τον πολυδιάςτατο χαρακτιρα του νεοςφςτατου Διμου και τζλοσ αναδεικνφει τον 

αναπτυξιακό δυιςμοφ μεταξφ του παράκτιου χϊρου και τθσ αγροτικισ υπαίκρου.  

 

Από τισ απαντιςεισ που ζλαβε θ ομάδα εκπόνθςθσ του ΕΥ, τα κρίςιμα ηθτιματα που 

ετζκθςαν από τα τοπικά ςυμβοφλια είναι τα εξισ, ανά περιοχι: 

   

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Αβδοφ, ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:   

 Ανάδειξθ εκκλθςιαςτικϊν μνθμείων 

 Χυντιρθςθ πολιτιςτικοφ κζντρου (παλιό ςχολείο) 

 Ανάδειξθ ςπθλαίων Αγ. Φωτεινισ & Φανερωμζνθσ 

 Χυντιρθςθ κτθρίου που ςτεγάηει το γραφείο κοινότθτασ 

 Ξαταςκευι επαρχιακοφ δρόμου για ςφνδεςθ Αβδοφ - Ξαςταμονίτςα 

 Χφγχρονο αγροτικό ιατρείο 

 Χφγχρονεσ ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

 Υλακόςτρωςθ των δρόμων εντόσ του οικιςμοφ με κυβόλικουσ ι ςταμπωτό 

 Αξιοποίθςθ τθσ παλιάσ γεϊτρθςθσ που βρίςκεται ςτο παλιό ςχολείο και του 

κοινοτικοφ πθγαδιοφ για άδρευςθ 

 

Από τθν  Ψοπικι κοινότθτα Κραςίου ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

  

 Άμμεςθ προτεραιότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ φδρευςθσ- άδρευςθσ. 

Ψουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ υπάρχει ζλειψθ νεροφ ενϊ τουσ χειμερινοφσ μινεσ 

υπολογίηεται ότι χάνονται 400.000 κυβ. μζτρα από τισ πθγζσ 

 Χαρακτθριςμόσ του Σικιςμοφ ωσ "Υαραδοςιακόσ" (πλθρεί προχποκζςεισ λόγω 

φυςικοφ κάλουσ κ.τ.λ.) 

 Υροςταςία- ςυντιρθςθ Υλατάνου και περιβάλλοντοσ χϊρου (βρφςεσ) 

 Ανάπλαςθ και ςυντιρθςθ του κτιρίου που ςτεγάηεται το Υολφκεντρο και το Λδρυμα 

Ζλλθ Αλεξίου. Δεν πλθροφνται οι προδιαγραφζσ αςφάλειασ για τισ εκδθλϊςεισ 

 

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Σγουροκεφαλίου ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  
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 Σλοκλιρωςθ Δρόμου Ξαρτεροφ- Επιςκοπισ 

 Ψςιμεντοςτρϊςεισ αγροτικϊν δρόμων 

 Αςφαλτόςτρωςθ δθμοτικοφ δρόμου Χγουροκεφαλίου- Υαραδοςιακοφ Σικιςμοφ 

Αςτρακϊν. Υφλθ ειςόδου -εξόδου για τουσ επιςκζπτεσ ςτο φαράγγι του Ξαρτεροφ 

 Αςφαλτοςτρϊςεισ εντόσ οικιςμοφ (Δθμοτικό Διαμζριςμα Χγουροκεφαλίου) 

 Σλοκλιρωςθ ζργου αποχζτευςθσ και ςφνδεςθ με Βιολογικό πρϊθν Διμου 

Επιςκοπισ 

 Αντικατάςταςθ ςωλθνϊςεων αμιάντου ςτο δίκτυο φδρευςθσ 

 Επζκταςθ δικτφου Δ.Ε.Θ (νεκροταφείο- Ποναςτιρι Υαναγιάσ) 

 Γιπεδο Caltsetto ςτο Δθμοτικό Χχολείο Χγουροκεφαλίου 

 

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Γωνιϊν ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

 

 Αξιοποίθςθ Δθμοτικοφ Χχολείου Γωνιϊν ςε Ξζντρο Επιμόρφωςθσ ςτα πλαίςια 

εφαρμογισ του τοπικοφ προγράμματοσ «Δια Βίου Πάκθςθσ», εμπορικϊν 

επιχειριςεων , Ξζντρο λαϊκισ Επιμόρφωςθσ 

 Σλοκλιρωςθ του δρόμου Γωνιζσ- Ξεράσ 

 Ανάδειξθ παλιάσ Βρφςθσ Γωνιϊν 

 Εκπόνθςθ Master Plan περιοχισ Οαγκάδασ 

 Ανάπτυξθ Αςτικϊν Χυγκοινωνιϊν τθσ  ενδοχϊρασ 

 Αξιοποίθςθ τθσ ενδοχϊρασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ 

 Αξιοποίθςθ πανίδασ & Χλωρίδασ τθσ ενδοχϊρασ - Οαγκάδασ 

 

Από τθν Δθμοτικι κοινότθτα Ανωπόλεωσ ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

 Υολεοδομικόσ Χχεδιαςμόσ  

 Διάνοιξθ ενιαίου παραλιακοφ μετϊπου 

 Ξοινωνικι μζριμνα (ΞΑΥΘ – ΛΑΨΦΕΛΑ) 

 Ακλθτικζσ Ωποδομζσ – Υαιδικζσ Χαρζσ 

 Ξυκλοφοριακι μελζτθ – Υάρκινγκ 

 Λςόρροπθ Ανάπτυξθ 

 Βιολογικό Δυτικϊν οικιςμϊν 

 

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Γαλίφασ ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  
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 Σλοκλιρωςθ αποπεράτωςθσ δρόμου Ξαρτεροφ- Επιςκοπισ 

 Αξιοποίθςθ - Ενδυνάμωςθ ενδοχϊρασ Διμου 

 Βελτίωςθ του κυκλοφοριακοφ και των χϊρων ςτάκμευςθσ 

 Βελτίωςθ τθσ εικόνασ του οικιςμοφ και ςφνδεςθ με τθν τουριςτικι αγορά 

 Βελτίωςθ τθσ κοινωνικισ πολιτικισ λόγω υςτζρθςθσ των Δθμοτικϊν Ωπθρεςιϊν 

ςτον τομζα αυτό 

 Εξεφρεςθ τρόπων απορόφθςθσ αγροτικϊν προϊόντων από το τουριςτικό κομμάτι 

του Διμου. Χφνδεςθ πρωτογενοφσ με τριτογενι τομζα. Επιμόρφωςθ και 

ενθμζρωςθ αγροτϊν, για τισ νζεσ καλλιζργειεσ, νζεσ τάςεισ ςτον τομζα γεωργίασ- 

κτθνοτροφίασ. Αξιοποίθςθ ενιςχφςεων ςτον τομζα τθσ Αγροτικισ Σικονομίασ. 

 

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Ροταμιϊν ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

  

 Χθμαντικζσ  ελλείψεισ βαςικϊν υποδομϊν : Ξακαριότθτα, φδρευςθ-άρδευςθ, 

οδοποιία, αςτικά λφματα με αντίκτυπο ςτισ παρεχόμενεσ τουριςτικζσ υπθρεςίεσ 

 Χυμμετοχι ςτθ διαχείριςθ του φραγματοσ Αποςελζμθ ωσ αναπτυξιακό εργαλείο για 

τθν περιοχι 

 

Από τθν Δθμοτικι κοινότθτα Ωερςονιςου ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν ϊςτε να εξυπθρετοφν 12μθνθ τουριςτικι περίοδο 

 Ανάπτυξθ παραδοςιακϊν οικιςμϊν, πολιτιςτικϊν και φυςικϊν πλεονεκτθμάτων 

περιοχισ, υποδομϊν εξυπθρζτθςθσ 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν πρωτογενοφσ τομζα 

 Βελτίωςθ δικτφων άδρευςθσ, μονάδεσ τυποποίθςθσ προϊόντων, νζοι τρόποι 

εκμετάλευςθσ προϊόντων (προϊκθςθ), υποςτιριξθ παραγωγϊν 

 Ανάπτυξθ υποδομϊν για τθν βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ κατοίκων και 

επιςκεπτϊν  

 Βελτίωςθ του κυκλοφοριακοφ προβλιματοσ, πεηοδρόμια, βιολογικοί κακαριςμοί, 

αγωγοί ομβριϊν, πράςινο, χϊροι εκδθλϊςεων, παραλιακι ηϊνθ 

 Χάραξθ νζασ ςτρατθγικισ για το τουριςτικό προϊόν που να δίνει τθν δυνατότθτα και 

τθν ευκαιρία ανάπτυξθσ και επιβίωςθσ και των μικρϊν τουριςτικϊν επιχειριςεων  

 

Από τθν Δθμοτικι κοινότθτα Λιμζνοσ Ωερςονιςου ζχει υποβλθκεί ςχετικι απόφαςθ 

(40/2011) του ςυμβουλίου, μεταξφ των οποίων τίκενται ηθτιματα όπωσ:  



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 374 από 457 

 Ανάπλαςθ Υαραλιακοφ Πετϊπου 

 Υαραδοςιακοί Σικιςμοί 

 Ωπθρεςία Υραςίνου 

 Ωπογειοποίθςθ καλωδίων ΔΕΘ 

 Ξυκλοφοριακι Θχορφπανςθ 

 

Από τθν Δθμοτικι κοινότθτα Μοχοφ ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

  

 Χυντιρθςθ - ανάπλαςθ παλαιϊν μονοπατιϊν  Ποχόσ- Χταλίδα, Ποχόσ - Πάλια  

 Ενδοδθμοτικι ςυγκοινωνία- ςφνδεςθ με τθν ζδρα του Διμου 

 Σλοκλιρωςθ του ζργου αναπλάςεων οδϊν οικιςμοφ Ποχοφ 

 Ξαταςκευι ανοιχτοφ κεάτρου για πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ 

 Ζνταξθ του οικιςμοφ ςε προγράμματα αναςτιλωςθσ παλαιϊν κτιρίων  

 

Για τον οικιςμό τθσ Σταλίδασ ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

 Ξυκλοφοριακό πρόβλθμα για τθν τουριςτικι περίοδο 

 Ζλλειψθ δθμοτικισ Αςτυνόμευςθσ 

 Ζλλειψθ πεηοδρομίων μεγάλοσ κίνδυνοσ διεφλευςθσ επιςκεπτϊν και δθμοτϊν 

 Ζλλειψθ δθμοτικοφ φωτιςμοφ παραλιακοφ δρόμου και κάκετων δρόμων 

παραλιακοφ 

 Χυνζχιςθ διάνοιξθσ παραλιακοφ μονοπατιοφ από "Χκαγιάδο" ζωσ ξενοδοχείο 

"Ρανά" 

 Ανακαταςκευι όλων των δρόμων εντόσ οικιςμοφ - αςφαλτοςτρϊςεισ (άκλια 

κατάςταςθ οδικοφ δικτφου) 

 Απομάκρυνςθ των αγωγϊν νεροφ (κεντρικοί για Θράκλειο & Υρϊθν Αμερικάνικθ 

Βάςθ Γουρνϊν) μζςα από τισ ιδιωτικζσ περιουςίεσ) 

 Σριςτικι διευκζτθςθ ρεμάτων Χταλίδασ 

 Υλιρθσ Διάνοιξθ παράλλθλου παλαιάσ εκν. Σδοφ από ενοδοχείο Χταλίσ ζωσ 

Ελβίρα 

 

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Κόξαρθ ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

  

 Ξαταςκευι Βιολογικοφ Ξακαριςμοφ 

 Πελζτθ αξιοποίθςθσ των πθγϊν και του πράςινου του οικιςμοφ  
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 Επιςκευι και ςυντιρθςθ των περαςμάτων ειςόδου και εξόδου του οικιςμοφ 

 Πελζτθ  αξιοποίθςθσ τουριςτικϊν διαδρομϊν όλων των οικιςμϊν  

 Πελζτθ αξιοποίθςθσ νερόμυλου 

 

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Ωαραςοφ ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

  

 Αγροτικι Σδοποιία 

 Γεϊτρθςθ Άρδευςθσ ςτο Χαραςό και ζλεγχοσ Γεϊτρθςθσ ςτο Ουνοβρόχι 

 Ευρωπαϊκά προγράμματα για ορεινά διαμεριςμάτα διμου 

 

Από τθν Ψοπικι κοινότθτα Καινοφργιου Ωωριοφ ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ:  

 

 Ξαταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ 

 Αςφαλτοςτρϊςεισ αγροτικϊν δρόμων  & περιφερειακϊν εντόσ - εκτόσ οικιςμοφ 

 Χυντιρθςθ και περιποίθςθ του Αλςυλίου κζςθ Βουνάρι 

 Υαρεμβάςεισ ςτα ςοκάκια του οικιςμοφ Γαλιπζ 

 

Από τθν Δθμοτικι κοινότθτα Μαλίων, ωσ κρίςιμα ηθτιματα αναφζρονται τα εξισ: 

  

 Ξυκλοφοριακό- Ψετράτροχα 

 Ανεξζλεγκτθ Ξατάςταςθ ςτθ  οδό Δθμοκρατίασ 

 Ανεξζλεγκτθ Ξατάςταςθ ςτθν Υαραλία Ξλωντηάνθσ 

 Σργάνωςθ Γραφείου Ψουριςτικισ Υροβολισ Παλίων  

 Υαραλιακό Πζτωπο (Υεηόδρομοσ- Υοδθλατόδρομοσ) 

 Αξιοποίθςθ Ωδάτινων Υόρων  

 Πελζτθ Διαχείριςθσ Απορριμμάτων 

 Δθμιουργία Υάρκου- Υαιδικισ Χαράσ 

 Δθμιουργία Υολιτιςτικοφ Υάρκου (Αρχαιότθτεσ- Οειβάδι) 

 Αφφπνιςθ Ξοινωνικισ Χυνείδθςθσ 

 Ξίνθτρα Επενδφςεων Επιχειριςεων  

 Σλοκλιρωςθ και Ωλοποίθςθ Υεηοδρομίων Ελ. Βενιηζλου 

 Αςφαλτοςτρϊςεισ και αντικατάςταςθ οδοςτρϊματοσ 

 Πελζτθ Υεηοδρομίων από MALIA PARK μζχρι Χταλίδα 
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1.3.2 Αξιολόγθςθ πλεονεκτθμάτων και μειονεκτθμάτων, ευκαιριϊν και περιοριςμϊν 

 

1.3.2.1 SWOT ανάλυςθ για τθν περιοχι του Διμου, ωσ αναπτυξιακόσ χώροσ 

 

Θ αναπτυξιακι προοπτικι κάκε περιοχισ αλλά και κάκε επί μζρουσ οργάνωςισ ι 

επιχειρθματικοφ τθσ φορζα υπόκειται ςτθ δράςθ ενόσ ςυνόλου εςωτερικϊν και εξωτερικϊν 

παραγόντων, οι οποίοι δρουν ευμενϊσ ι δυςμενϊσ, άμεςα ι ζμμεςα ςτο υπάρχον 

παραγωγικό ςφςτθμα και τθν παραγωγικι διαδικαςία τθσ. Σι εν λόγω παράγοντεσ αφοροφν 

εςωτερικοφσ ι εξωτερικοφσ περιοριςμοφσ ςτθν προοπτικι ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ και 

ςυνδζονται με τθν αλλθλεξάρτθςθ τθσ τοπικισ οικονομίασ με τθν εκνικι ι περιφερειακι 

οικονομία. Ακόμα ςυνδζονται με τθ διεκνι οικονομία για περιοχζσ που ζχουν ιςχυρι 

οικονομικι αλλθλεξάρτθςθ με οικονομίεσ άλλων χωρϊν που κυρίωσ αποτυπϊνονται ςτισ 

οικονομικζσ "ροζσ" από και προσ αυτζσ. Θ ςε βάκοσ κατανόθςθ αυτϊν των παραγόντων 

ςυμβάλλει ςε μια ρεαλιςτικι αντίλθψθ των ορίων και των προοπτικϊν ανάπτυξθσ και 

δθμιουργίασ απαςχόλθςθσ, που ςτισ περιςςότερεσ των περιπτϊςεων αποτελεί βαςικι 

επιδίωξθ κάκε ευρφτερθσ περιοχισ (Υεριφζρειασ ι μθτροπολιτικισ περιοχισ) και κάκε 

Διμου. 

 

Ζνα χριςιμο εργαλείο το οποίο είναι δυνατόν να χρθςιμοποιθκεί για τθν ανάλυςθ των 

προαναφερκζντων παραγόντων αποτελεί θ ανάλυςθ SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats). Θ ανάλυςθ SWOT ωσ μεκοδολογικό εργαλείο, αποτελεί ζνα τρόπο 

καταγραφισ των κυριότερων ςυμπεραςμάτων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ και τθν 

καταγραφι του εςωτερικοφ και εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ ενόσ τμιματοσ ι του ςυνόλου 

τθσ περιοχισ μελζτθσ. Απϊτεροσ ςτόχοσ τθσ είναι καταρχιν ο εντοπιςμόσ και θ καταγραφι 

των "ιςχυρϊν" ςθμείων ι ςτρατθγικϊν πλεονεκτθμάτων πάνω ςτα οποία μπορεί να 

ςτθριχκεί θ αναπτυξιακι τθσ πορεία και να κακοριςτοφν οι ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ μιασ 

ςυνεκτικισ και ςυνολικισ ςτρατθγικισ τοπικισ ανάπτυξθσ για τθν ςυνολικι περιοχι 

αναφοράσ. Ακόμθ, ο εντοπιςμόσ και καταγραφι των "αδφνατων" ςθμείων αποτελεί τθν 

αναγκαία βάςθ για εκείνεσ τισ πολιτικζσ και δράςεισ που κα ςυνζβαλαν ςτθ κεραπεία τουσ. 

Εξάλλου, ςε ζνα οικονομικό περιβάλλον που ςυνεχϊσ εξελίςςεται παρουςιάηονται 

ευκαιρίεσ και κίνδυνοι, ςτοιχεία τα οποία κα πρζπει να αξιολογοφνται και να λαμβάνονται 

υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό των όποιων παρεμβάςεων πολιτικισ υπζρ των εν λόγω περιοχϊν. 

Θ ανάλυςθ SWOT ςυνίςταται από τισ τζςςερισ (4) εξίςου ςθμαντικζσ παραμζτρουσ: 

 Δυνατά ςθμεία 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 377 από 457 

 Αδφνατα ςθμεία 

 Ευκαιρίεσ 

 Απειλζσ 

 

Σι δφο πρϊτεσ παράμετροι (Δυνατά και Αδφνατα Χθμεία) ςχετίηονται με το "εςωτερικό 

περιβάλλον" και κακορίηονται από τθν ανάλυςθ των ιδιαίτερων χαρακτθριςτικϊν τθσ υπό 

μελζτθ περιοχισ. Σι παράμετροι αυτζσ αφοροφν αποκλειςτικά τον προςδιοριςμό των 

πλεονεκτθμάτων ι μειονεκτθμάτων που πθγάηουν από τθν υφιςτάμενθ υποδομι, τισ 

οικονομικζσ  διαρκρϊςεισ, τα ςτοιχεία που διαμορφϊνουν το οικονομικό περιβάλλον, το 

φυςικό περιβάλλον, το επίπεδο εκπαίδευςθσ, το πολιτιςτικό περιβάλλον, και το γενικότερο 

προφίλ ενόσ τμιματοσ ι του ςυνόλου τθσ περιοχισ. Θ ςυλλογι, ανάλυςθ και επεξεργαςία 

των φυςιογνωμικϊν, οικονομικϊν και λοιπϊν ςτοιχείων, που ζχει προθγθκεί, επιτρζπει τθν 

αξιολόγθςθ και τθ ςφνοψθ των ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία 

που ςκιαγραφοφν το χαρακτιρα τθσ υπό μελζτθ περίπτωςθσ. 

 

Οαμβάνοντασ υπόψθ τα ςτοιχεία που ςυγκροτοφν το εςωτερικό περιβάλλον τθσ υπό μελζτθ 

περιοχισ, εντοπίηονται και εξειδικεφονται οι παράμετροι που ςυνιςτοφν τα δυνατά ςθμεία, 

τα οποία πρζπει να αναπτφξει θ παραγωγικι δραςτθριότθτα ςτθν περιοχι, κακϊσ και τα 

αδφνατα ςθμεία, τα οποία καλείται να περιορίςει, ϊςτε να μθν αποτελοφν εμπόδιο ι 

αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθ διαδικαςία ανάπτυξισ τθσ. Πε ανάλογο τρόπο, λαμβάνοντασ 

υπόψθ τα ςυμπεράςματα από τθν ανάλυςθ του εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 

προςδιορίηονται τα βαςικότερα από εκείνα τα ςθμεία που διαφαίνεται να αποτελοφν 

ευκαιρίεσ για ανάπτυξθ και τα οποία κα πρζπει να εκμεταλλευκεί ο ςτρατθγικόσ 

αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ τθσ περιοχισ μελζτθσ, κακϊσ και οι κίνδυνοι (απειλζσ) που 

ενδζχεται να αντιμετωπίςει ςτο μζλλον. Ψα ςυμπεράςματα τθσ ανάλυςθσ αυτισ 

χρθςιμεφουν ςτον κακοριςμό των βαςικϊν αξόνων δράςθσ και των πολιτικϊν, που κα 

πρζπει να ςχεδιαςτοφν και να υλοποιθκοφν ςτθν υπό μελζτθ περιοχι, ζτςι ϊςτε να αρκοφν 

τα εμπόδια ςτθν ανάπτυξι τθσ.  
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Δυνατά ςθμεία 

 

Σ Διμοσ Χερςονιςου κατζχει ζνα ςθμαντικό αρικμό πλεονεκτθμάτων τα οποία 

εκπορεφονται τόςο από τθ κζςθ του όςο και από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που 

λαμβάνουν χϊρα ςτθν ευρφτερθ περιοχι.   

 

ΡΛΕΟΝΕΚΤΘΜΑΤΑ (ΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΛΑ) ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ  

Σ Διμοσ Χερςονιςου κατζχει ζνα ςθμαντικό αρικμό πλεονεκτθμάτων τα οποία εκπορεφονται τόςο 
από τθ κζςθ του όςο και από το ςφνολο των δραςτθριοτιτων που λαμβάνουν χϊρα ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι.   

 Υψθλι φιμθ: Σ Διμοσ Χερςονιςου αποτελεί  ζναν κλαςςικό τουριςτικό προοριςμό 
παγκοςμίου φιμθσ με τουσ επιςκζπτεσ να ζχουν διαμορφϊςει τθν εικόνα ενόσ αςφαλοφσ 
και φιλικοφ προοριςμοφ γεγονόσ που ςυνιςτά ζμμεςθ αλλά ουςιαςτικι και 
αποτελεςματικι διαφιμιςθ. 

 Καταξιωμζνοσ τουριςτικόσ προοριςμόσ: Ξατζχει πρωτεφουςα κζςθ ωσ μαηικόσ 
τουριςτικόσ προοριςμόσ, ιδιαίτερα δθμοφιλισ για τον ιλιο, τθ κάλαςςα και τισ παραλίεσ, 
μεταξφ άλλων περιοχϊν. 

 Σθμαντικι πολιτιςτικι κλθρονομιά: Φυςικζσ ομορφιζσ απζριττου κάλλουσ, παραδοςιακοί 
οικιςμοί, αρχαιολογικοί και ιςτορικοί χϊροι με Φωμαϊκζσ και Βυηαντινζσ αρχαιότθτεσ, 
παμπάλαια μοναςτιρια, εκκλθςίεσ αποτελοφν μια μεγάλθ πολιτιςτικι και ιςτορικι 
κλθρονομιά που μπορεί να κεωρθκεί ωσ ζνα αξιόλογο ςυγκριτικό πλεονζκτθμα. Θ 
κατάλλθλθ εκμετάλλευςθ όλων των παραπάνω μπορεί να επιφζρει ακόμα μεγαλφτερθ 
ανάπτυξθ του τουριςμοφ και υψθλότερθ ποιότθτα τουριςτικοφ προϊόντοσ. 

 Τουριςτικι κουλτοφρα των κατοίκων θ οποία αναπτφχκθκε λόγω τθσ πολυετοφσ επαφισ 
και δραςτθριότθτασ με τουσ τουρίςτεσ και επιςκζπτεσ. 

 Επαρκείσ τουριςτικζσ υποδομζσ διαμονισ: Διακζτει υψθλισ ποιότθτασ και ποικιλίασ 
ξενοδοχεία και καταλφματα αλλά και πλικοσ επιχειριςεων που προςφζρουν ςτθν 
πλειοψθφία τουσ άριςτεσ υπθρεςίεσ εςτίαςθσ, αγορϊν κ.τ.λ. 

 Γειτνίαςθ με τθν πόλθ του Θρακλείου: Διευκολφνοντασ άμεςα τθν προςβαςιμότθτα ςτθν 
περιοχι λόγω λιμανιϊν και αεροδρομίου ενϊ ςυγχρόνωσ το γεγονόσ ότι το Θράκλειο 
αποτελεί διοικθτικό και οικονομικό κζντρο τθσ Ξριτθσ και από τισ μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ 
χϊρασ λειτουργεί ςαν μοχλόσ ανάπτυξθσ για τθν ευρφτερθ περιοχι. 

 Άριςτο κλίμα: Ψο κλίμα αποτελεί βαςικό κετικό παράγοντα και ιςχυρό ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα κυρίωσ για τον τουριςμό. Ψο υψθλό ποςοςτό θλιοφάνειασ, θ μεγάλθσ 
διάρκειασ καλοκαιρινι περίοδοσ που ξεκινάει από τον Απρίλιο και διαρκεί ζωσ τον 
Σκτϊβριο, και ταυτόχρονα ο πολφ ιπιοσ χειμϊνασ κακιςτοφν τθν ςυγκεκριμζνθ περιοχι 
τουριςτικά ενεργι ςχεδόν για όλο το χρόνο. 
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Αδυναμίεσ 

 

Ωςτόςο, ςτο Διμο Χερςονιςου παρατθροφνται και αδυναμίεσ οι οποίεσ περιορίηουν τθν 

περεταίρω αναπτυξιακι του προοπτικι και ςυνεπϊσ κρίνεται απαραίτθτθ θ ενίςχυςθ τθσ 

με τθ βοικεια εργαλείων του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ για τθν αποφυγι ενόσ ενδεχόμενου 

αναπτυξιακοφ τζλματοσ ενϊ γίνεται επιτακτικι θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και θ διάγνωςθ 

αναπτυξιακϊν δυνατοτιτων. 

 

ΑΔΥΝΑΜΛΕΣ (ΣΘΜΕΛΑ ΥΣΤΕΘΣΘΣ) ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ   

 Αυξθτικζσ τάςεισ ςτο ποςοςτό ανεργίασ το οποίο αφινει ζνα ςθμαντικό ςυντελεςτι 
παραγωγισ εκτόσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ. Πεγάλο μερίδιο ευκφνθσ για τθν 
κατάςταςθ αυτι ζχει θ αδυναμία προςδιοριςμοφ των πραγματικϊν αναγκϊν ςε 
ανκρϊπινο δυναμικό ςε κάκε τομζα τθσ επιχειρθματικότθτασ και θ ζλλειψθ κατάλλθλου 
προγραμματιςμοφ  

 Ζλλειψθ ςθμαντικϊν τουριςτικϊν υποδομϊν όπωσ μαρίνα ελλιμενιςμοφ ιδιωτικϊν 
ςκαφϊν, οργανωμζνο λιμάνι, χϊροι υποδοχισ τουριςτϊν, ξενοδοχεία υψθλισ ποιότθτασ, 
οργανωμζνο ςχζδιο μάρκετινγκ, ςτρατθγικό τουριςτικό ςχζδιο. Άμεςο αποτζλεςμα είναι θ 
περιοριςμζνθ αξιοποίθςθ τουριςτικϊν αναπτυξιακϊν προοπτικϊν και πολιτιςμικοφ 
δυναμικοφ.  

 Εποχικότθτα: Χυνζπεια (α) του μαηικοφ τουριςμοφ του ιλιου και τθσ κάλαςςασ που 
περιορίηεται χρονικά το μζγιςτο ςε 8 μινεσ (β) τθσ μθ επαρκοφσ αξιοποίθςθσ και 
ανάδειξθσ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ ενδοχϊρασ, τα οποία είναι ικανά να 
ςτθρίξουν ζναν τουριςμό 12 μθνϊν (π.χ. ορεινόσ τουριςμόσ, οικοτουριςμόσ) και (γ) τθσ 
ζλλειψθσ υποδομϊν κεματικοφ τουριςμοφ, είναι θ αδυναμία επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ 
περιόδου και ςυνεπϊσ θ ζντονθ εποχικότθτα που δθμιουργεί προβλιματα οριακισ 
βιωςιμότθτασ ςε τουριςτικζσ επιχειριςεισ.  

 Σθμαντικό μζροσ του χϊρου που διατίκεται για τον τουριςμό καλφπτεται από τθν 
εγκατάςταςθ τθσ παρακεριςτικισ κατοικίασ για τον πλθκυςμό του Θρακλείου.  

 Ζλλειψθ κεςμικοφ πλαιςίου ρφκμιςθσ των χριςεων γθσ: Θ ζλλειψθ χωροταξικοφ 
ςχεδιαςμοφ ευνόθςε ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τθν αυκαιρεςία και τθν αιςκθτικι 
υποβάκμιςθ που ςυνκζτουν κατά κανόνα τθν υφιςτάμενθ εικόνα του οικιςτικοφ και 
ανκρωπογενοφσ περιβάλλοντοσ  

 Μονοςιμαντθ Ανάπτυξθ Τουριςμοφ. Σ Διμοσ Χερςονιςου αποτελεί τθν υπ' αρικμϊν 1 
τουριςτικι περιοχι τθσ Ξριτθσ, με όλθ τθν αναγκαία και κατάλλθλθ υποδομι υποδοχισ 
και εξυπθρζτθςθσ, για τουσ χιλιάδεσ επιςκζπτεσ τθσ, Ζλλθνεσ και ξζνουσ. Θ Χερςόνθςοσ 
μάλιςτα κεωρείται το μεγαλφτερο και πιο οργανωμζνο παρακεριςτικό κζντρο τθσ Ξριτθσ. 
Σ Διμοσ χαρακτθρίηεται από ποικίλα τοπία φυςικοφ κάλλουσ, τα οποία μποροφν να 
αποτελζςουν πόλο προςζλκυςθσ τουριςτϊν ειδικοφ ενδιαφζροντοσ. Ψα τελευταία χρόνια 
αναπτφςςεται ςτο Διμο Χερςονιςου μια νζα μορφι πολιτιςτικοφ περιβαλλοντικοφ 
τουριςμοφ ςτον οποίο πρζπει να δοκεί ζμφαςθ, και του οποίου κφριοσ ςτόχοσ είναι θ 
ςφνδεςθ των ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με τθ γεωλογικι κλθρονομιά, τα 
πολιτιςτικά μνθμεία και τισ παραδόςεισ του Διμου.  

 Απουςία Τουριςτικοφ Μάρκετινγκ: Σι προςπάκειεσ προβολισ του Ξρθτικοφ τουριςτικοφ 
προϊόντοσ κρίνονται ανεπαρκείσ και αναποτελεςματικζσ. Αυτό αποδίδεται κατά κφριο 
λόγο, ςτθν ζλλειψθ ενόσ ολοκλθρωμζνου και μακροπρόκεςμου Χχεδίου Πάρκετινγκ το 
οποίο κα εφαρμόηεται ςε βάκοσ χρόνου μεκοδικά, ςυντονιςμζνα και αποτελεςματικά. 
Χυνζπεια αυτοφ είναι ότι μζχρι ςιμερα πραγματοποιοφνταν αποςπαςματικζσ και 
μεμονωμζνεσ πρωτοβουλίεσ τουριςτικισ προβολισ από διάφορουσ φορείσ όπωσ ΕΣΨ, 
ΡΕΨΥ, Διμοι, ιδιωτικοί φορείσ χωρίσ ςυνεργαςία και προθγοφμενθ ςυμφωνία μεταξφ τουσ 
ωσ προσ τισ προτεραιότθτεσ και τουσ ςτόχουσ ϊςτε να επιτυγχάνεται 
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ςυμπλθρωματικότθτα και όχι επικάλυψθ.  
 Μειωμζνθ ανταγωνιςτικότθτα ζναντι νζων τουριςτικϊν προοριςμϊν: Ψο ελλθνικό 

τουριςτικό προϊόν υφίςταται ζντονο ανταγωνιςμό από νζουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ 
με παρόμοιο προϊόν αλλά με χαμθλότερο κόςτοσ παραγωγισ όπωσ θ Ψουρκία, θ Ξροατία, 
θ Βουλγαρία, θ Ψυνθςία, το Παρόκο κλπ.  

 Ζντονθ εξάρτθςθ από αποφάςεισ, επιλογζσ και πολιτικζσ μεγάλων τουριςτικϊν 
πρακτορείων του εξωτερικοφ: Ψο τουριςτικό προϊόν του Διμου Χερςονιςου είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτο ςε εξωτερικζσ επιδράςεισ και εξαρτάται απόλυτα από τισ εκάςτοτε 
αποφάςεισ των μεγάλων τουριςτικϊν γραφείων τθσ Ευρϊπθσ, λόγω ζλλειψθσ κεντρικοφ-
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και προγραμματιςμοφ, ζλλειψθσ ςυςτθματικισ κεντρικισ 
τουριςτικισ πολιτικισ και εξάρτθςθσ από τθν πρακτικι των πτιςεων charters που 
ελζγχουν  κατ' αποκλειςτικότθτα οι Tour Operators.  
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Ευκαιρίεσ  

 

Ψοποκετϊντασ το Διμο Χερςονιςου ςτο επίκεντρο του ευρφτερου γεωγραφικοφ, 

διοικθτικοφ, οικονομικοφ, πολιτιςτικοφ και αναπτυξιακοφ περιβάλλοντοσ δθμιουργείται θ 

δυνατότθτα εξαγωγισ χριςιμων ςυμπεραςμάτων ςχετικά με τισ ευκαιρίεσ και τισ 

προοπτικζσ τθσ περιοχισ.  

  

Σι προαναφερκείςεσ ευκαιρίεσ προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα αξιοποίθςθσ των δυνατϊν 

ςθμείων του μζςα από ςτοχευμζνεσ ενζργειεσ που κακοδθγοφνται από τισ επιταγζσ των 

αναγκϊν του ευρφτερου εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ.  

 

Σι ευκαιρίεσ που υφίςτανται τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι ςτο Διμο Χερςονιςου είναι 

ουςιαςτικζσ και πρζπει να αξιοποιθκοφν με το βζλτιςτο δυνατό τρόπο. Σι ςυγκεκριμζνεσ 

προοπτικζσ παρουςιάηονται παρακάτω.  

 

ΕΥΚΑΛΛΕΣ (ΔΥΝΑΤΟΤΘΤΕΣ) ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ   

 Αξιοποίθςθ ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων αναφορικά με τθν πολιτιςμικι κλθρονομιά, 
τουσ φυςικοφσ πόρουσ, τθν ιςτορικι ςθμαςία, τθ γεωγραφικι κζςθ και τθ γειτνίαςθ με 
τθ κάλαςςα για τθν απόκτθςθ πλιρουσ και ολοκλθρωμζνου τουριςτικοφ 
προςανατολιςμοφ του Διμου Χερςονιςου και μεταμόρφωςι του ςε ολοκλθρωμζνο 
τουριςτικό πόλο δωδεκάμθνθσ διάρκειασ.  

 Διαμόρφωςθ φυςιογνωμίασ του Διμου Ωερςονιςου ωσ πφλθσ του τουριςμοφ και του 
πολιτιςμοφ με κεντρικό όραμα τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ θ οποία κα εδράηεται ςε ζνα 
κεντρικό πυλϊνα που κα αφορά τον τουριςμό και κα υποςτθρίηεται από ζνα ςφνολο 
αξόνων που κα ειδικεφονται ςτθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ και τθν 
αναδιοργάνωςθ τθσ οικονομίασ μζςω νζων αναπτυξιακϊν οδϊν.  

 Λςόρροπθ ανάπτυξθ και διάχυςθ των αποτελεςμάτων. Θ ολοκλθρωμζνθ τουριςτικι 
ανάπτυξθ κα αποτελζςει εφαλτιριο για τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ του διμου και του νομοφ 
μειϊνοντασ τισ ανιςότθτεσ και ςυμβάλλοντασ ςτθν κοινωνικι ςυνοχι.  

 Ζλξθ νζων ομάδων τουριςτϊν ι επιςκεπτϊν ςτο Διμο. Σι υφιςτάμενεσ υποδομζσ ζχουν 
μετατρζψει ιδιαίτερα εφκολθ τθν πρόςβαςθ ςτθν πόλθ κακιςτϊντασ τθν ετςι εναν εφκολα 
προςβάςιμο προοριςμό. Θ ιςχυρι φυςιογνωμία τθσ πόλθσ που κα διαμορφωκεί με τθ 
βοικεια των ςφγχρονων υποδομϊν και τθ χάραξθ οικολογικοφ προςανατολιςμοφ δφναται 
να αυξιςει ςθμαντικά τόςο τον αρικμό των επιςκεπτϊν όςο και τον αρικμό των τουριςτϊν 
ςε μακροχρόνιο ορίηοντα.  

 Δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ κεματικοφ τουριςμοφ: Θ Χερςόνθςοσ διακζτει ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά όπωσ πλοφςιο και ςε πολλζσ περιπτϊςεισ άκικτο φυςικό περιβάλλον, 
άριςτο κλίμα, αξιόλογουσ πολιτιςτικοφσ και ανκρωπογενείσ πόρουσ, ποιοτικά τοπικά 
προϊόντα, τοπικι παράδοςθ κλπ, τα οποία αποτελοφν το κεμζλιο λίκο και τα απαιτοφμενα 
ςυςτατικά ςτοιχεία για τθν ανάπτυξθ του κεματικοφ τουριςμοφ (ακλθτικόσ, 
φυςιολατρικόσ, κρθςκευτικόσ, γαςτρονομικόσ κ.α.), ο οποίοσ διεκνϊσ ςθμειϊνει ζντονθ 
ηιτθςθ. Θ προϊκθςθ του κεματικοφ τουριςμοφ πρζπει να αποτελζςει πρϊτθ 
προτεραιότθτα, αφοφ κα ςυμβάλλει ςτθ διαφοροποίθςθ και ςτον εμπλουτιςμό του 
τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ του, ςτθν ανάδειξθ και 
ανάπτυξθ αναξιοποίθτων αλλά με λανκάνουςα (τουριςτικι) δυναμικι περιοχϊν τθσ 
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ενδοχϊρασ, λειτουργϊντασ αναςχετικά ςτισ τάςεισ εγκατάλειψισ τθσ και ςυμβάλλοντασ 
ςτθν επιμικυνςθ τθσ τουριςτικισ περιόδου.  

 Ωρθματοδοτικζσ Ευκαιρίεσ για τον τουριςμό: Χτα πλαίςια τθσ τρζχουςασ προγραμματικισ 
περιόδου ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο προβλζπεται ενίςχυςθ δράςεων του 
τουριςτικοφ τομζα με ςτόχο τθ μείωςθ τθσ εποχικότθτασ, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ, 
τθ διαςφνδεςθ με τον πρωτογενι και δευτερογενι τομζα, τθ διαςφνδεςθ με τον πολιτιςμό 
και τθν παράδοςθ και τθν αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν. Χυγκεκριμζνα 
χρθματοδοτικά κίνθτρα δίδονται μζςω των Σλοκλθρωμζνων Υρογραμμάτων Ανάπτυξθσ 
Αγροτικοφ Χϊρου ΣΥΑΑΧ και Ειδικϊν Αγροτικϊν Υεριοχϊν μζςω του Ε.Υ. Αγροτικισ 
Ανάπτυξθσ και Αναςυγκρότθςθσ τθσ Ωπαίκρου 2007-2013 «Αλζξανδροσ Ππαλταςηισ» και 
του ΥΕΥ Ξριτθσ αντίςτοιχα κακϊσ και μζςω τθσ Ξ.Υ. Leader+ και του Ε.Υ. 
Ανταγωνιςτικότθτα.  

 Ανάπτυξθ νζων διοικθτικϊν δομϊν από τθν πλευρά του διμου. Σ διμοσ Χερςονιςου 
αποτελεί το ρυκμιςτι τθσ διοίκθςθσ τθσ περιοχισ μαηί με τθ νομαρχία. Θ αναβάκμιςθ των 
διοικθτικϊν δυνατοτιτων με τθ χριςθ του διαδικτφου και θ επζκταςθ τθσ 
ευρυηωνικότθτασ κα αναβακμίςει τθ ςχζςθ του πολίτθ με τθ διοίκθςθ, κα βελτιϊςει τισ 
κακθμερινζσ ςυναλλαγζσ με το διμο και κα καταςτιςει τον πολίτθ μζτοχο ςτθ διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων. Είναι ςαφζσ ότι θ προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ ςε ςυνδυαςμό 
με τθν εφαρμογι των διεκνϊν δεικτϊν παρακολοφκθςθσ κα κζςουν νζεσ βάςεισ για τθν 
ταχφτερθ τεχνοκρατικι ανάπτυξθ του διμου, ικανοποιϊντασ τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ των 
δθμοτϊν και τισ προχποκζςεισ που τίκενται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.  

 Εξαςφάλιςθ μακροπρόκεςμθσ βιωςιμότθτασ με τθ βοικεια ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και 
μακροπρόκεςμων επιχειρθςιακϊν ςτόχων. Χθμαντικό ςτοιχείο είναι θ εξωςτρζφεια που 
μπορεί να επιδείξει ο διμοσ τόςο ςτθν ελλθνικι αγορά όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. 
Ξαταλυτικό ρόλο μπορεί να διαδραματίςει θ ζνταξθ του διμου και των τοπικϊν φορζων 
και επιχειριςεων ςε εκνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα ανταλλαγισ τεχνολογίασ, τεχνογνωςίασ 
και εμπειριϊν.  

 Συνεργαςία τοπικϊν φορζων. Σλοκλθρωμζνα ςχζδια με ςυνολικζσ παρεμβάςεισ ευνοοφν 
τθ ςυνεργαςία και τθ δικτφωςθ μεταξφ φορζων και τοπικϊν οργανϊςεων. Πία ςτρατθγικι 
προοπτικι διαμόρφωςθσ φυςιογνωμίασ και ολιςτικισ κεϊρθςθσ τθσ περιοχισ κα 
διαμορφϊςει το πεδίο για τθ ςυνεργαςία φορζων δθμιουργϊντασ οικονομίεσ 
ςυγκζντρωςθσ, αλλθλεξάρτθςθσ και ςυμμετοχικότθτασ μετεξελίςςοντασ τθν οικονομία 
κακιςτϊντασ τθν ιςχυρότερθ, ελκυςτικότερθ για επενδυτζσ.  

 Αξιοποίθςθ αναδυόμενων αγορϊν: Ψα ανεκμετάλλευτα τμιματα τθσ ευρωπαϊκισ και 
αμερικανικισ αγοράσ, αλλά και νζεσ αγορζσ όπωσ τθσ Ξίνασ και των χωρϊν τθσ Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ, όπωσ ζχει ιδθ αναφερκεί, μποροφν να αποδϊςουν ςθμαντικι πρόςκετθ 
τουριςτικι κίνθςθ. Υροσ τθν κατεφκυνςθ αυτι είναι αναγκαία θ ανάπτυξθ μιασ ςυνεχοφσ 
και ςοβαρισ προςπάκειασ μζςω ενόσ αποτελεςματικοφ μεςο-μακροπρόκεςμου Χχεδίου 
Πάρκετινγκ. Αρωγόσ ςε αυτι τθν προςπάκεια είναι διάφορα ευνοϊκά για το νθςί και το 
Ρομό ςτοιχεία όπωσ: θ γεωγραφικι κζςθ, θ οικονομικι ανάπτυξθ των χωρϊν αυτϊν 
κακϊσ και το γεγονόσ ότι γενικότερα θ Ελλάδα φαίνεται να εξαςκεί μια μζςου επιπζδου 
ζλξθ ςτα ανϊτερα ειςοδθματικά ςτρϊματα αυτϊν των αγορϊν.  

 Βελτίωςθ περιβάλλοντοσ. Θ διεκνισ εμπειρία ζχει δείξει ότι θ βελτίωςθ του 
περιβάλλοντοσ επζρχεται όταν αποτελεί προχπόκεςθ του ευρφτερου ςχεδιαςμοφ και ενόσ 
γενικότερου ςτόχου. Αςτικά κζντρα προςπακοφν να βελτιϊςουν το φυςικό και 
ανκρωπογενζσ περιβάλλον τουσ αποςκοπϊντασ περαιτζρω οφζλθ δίχωσ να είναι θ 
αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ αυτοςκοπόσ, θ αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ για 
επιχειριςεισ, θ οικονομικι ενίςχυςθ κ.ο. Ζτςι ςτο πλαίςιο αυτό του ςτρατθγικοφ 
προςανατολιςμοφ και τθσ δθμιουργίασ φυςιογνωμίασ του Διμου είναι τεράςτια ευκαιρία 
τόςο για ςυνολικι και ολοκλθρωμζνθ βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ τθσ πόλθσ όςο και για 
εμφφςθςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ.  
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Για τθν αποτφπωςθ τθσ  ςτρατθγικισ του Διμου Χερςονιςου, πρζπει να λθφκοφν υπόψθ 

και εξωτερικοί παράγοντεσ που ςχετίηονται ςε μεγάλο βακμό με τισ χρθματοδοτικζσ 

δυνατότθτεσ των παρεμβάςεων και των δράςεων/ ζργων που ο Διμοσ προγραμματίηει. 

Περικζσ εξ αυτϊν παρουςιάηονται ςυνοπτικά παρακάτω.  

 

Οι Κοινοτικζσ Στρατθγικζσ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ και θ Ρεριφερειακι Ρολιτικι τθσ Ε.Ε. 

 

Θ περιφερειακι πολιτικι τθσ Ε.Ε. εςτιάηεται ςτθ μείωςθ των ςθμαντικϊν οικονομικϊν, 

κοινωνικϊν και εδαφικϊν ανιςοτιτων που υπάρχουν μεταξφ των Υεριφερειϊν τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (www.europa.eu/legislation_summaries/regional_policy).   Πζςω τθσ 

Ευρωπαϊκισ περιφερειακισ πολιτικισ γίνεται προςπάκεια για τθν αξιοποίθςθ τθσ κάκε 

Ευρωπαϊκισ περιφζρειασ, τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ όλων των περιφερειϊν και 

τθ δθμιουργία περιςςότερων και καλφτερων κζςεων εργαςίασ ςτισ περιφζρειεσ.  Για τθν 

περίοδο 2007 – 2013 θ περιφερειακι πολιτικι εςτιάηεται ςε διάκεςθ κονδυλίων για τθν 

ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ,  τθν 

προϊκθςθσ δθμιουργίασ μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςε μειονεκτικζσ περιοχζσ, τθν 

επζνδυςθ ςε ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθ βελτίωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ και των 

δεξιοτιτων. 

 

Το Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ 2007-2013 (ΕΣΡΑ 2007-2013). 

 

Ψο ΕΧΥΑ 2007-2013 (www.espa.gr), χαρακτθρίηεται από μικρότερο πλικοσ Επιχειρθςιακϊν 

Υρογραμμάτων ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ περίοδο 2000-2006. Σ ςτρατθγικόσ 

ςχεδιαςμόσ τθσ χϊρασ για τθν περίοδο 2007-2013 κα υλοποιθκεί μζςα από οκτϊ (8) 

Ψομεακά ΕΥ, πζντε (5) Υεριφερειακά ΕΥ και δεκατζςςερα (14) Υρογράμματα Ευρωπαϊκισ 

Εδαφικισ Χυνεργαςίασ.  

 

Το Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Κριτθσ και Νιςων Αιγαίου 

 

Σι προτεραιότθτεσ που δίδονται μζςα από το Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα Ξριτθσ και Ριςων 

Αιγαίου (www.kriti-aigaio.gr) εςτιάηουν για τθν περίοδο 2007-2013: 

 ςτθ διαφοροποίθςθ τθσ οικονομικισ βάςθσ του τουριςτικοφ τομζα, 

 ςτθν παροχι καλφτερων υποδομϊν, 

 ςτθν προϊκθςθ τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ,  

http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=375
http://www.espa.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=375
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 ςτθν παροχι υποδομϊν περιβάλλοντοσ, προςταςίασ τθσ φφςθσ και ςωςτισ 

διαχείριςθσ των φυςικϊν πόρων, 

 ςτθν ανάδειξθ τθσ φυςικισ και τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ,  

 ςτθν προϊκθςθ τθσ ψθφιακισ ςφγκλιςθσ και τθσ επιχειρθματικότθτασ και  

 ςτθν καταπολζμθςθ των ενδοπεριφερειακϊν ανιςοτιτων. 

 

Τα Τομεακά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα τθσ Ελλάδασ. 

 

Ψα Ψομεακά Επιχειρθςιακά Υρογράμματα τθσ Ελλάδασ για τθν περίοδο 2007-2013 είναι τα  

εξισ:  

 ΕΥ Υεριβάλλον - Αειφόροσ Ανάπτυξθσ,  

 ΕΥ Ενίςχυςθ τθσ Υροςβαςιμότθτασ,  

 ΕΥ Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα,  

 ΕΥ Ψθφιακι Χφγκλιςθ,  

 ΕΥ Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ,  

 ΕΥ Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Πάκθςθ,  

 ΕΥ Διοικθτικι Πεταρρφκμιςθ,  

 ΕΥ Ψεχνικι Ωποςτιριξθσ Εφαρμογισ και  

 ΕΥ Εκνικό Αποκεματικό Απροβλζπτων.   

 

Το Εκνικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα Αυτοδιοίκθςθσ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ψο «Εκνικό Αναπτυξιακό Υρόγραμμα Αυτοδιοίκθςθσ» (2011-2015) αποτελεί μια 

ολοκλθρωμζνθ, ςυνεκτικι και καλά ςτοχευμζνθ παρζμβαςθ ςτο χϊρο τθσ αυτοδιοίκθςθσ, 

μζςω τθσ οποίασ δθμιουργοφνται προχποκζςεισ ςε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για 

οικονομικι ανάκαμψθ και άμβλυνςθ των κοινωνικϊν επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ κρίςθσ 

που διζρχεται θ Χϊρα.  Ψο πρόγραμμα υποςτθρίηει τον ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ 

ολοκλθρωμζνων δράςεων, θ εφαρμογι των οποίων αποςκοπεί ςτθν επίλυςθ χρονιηόντων 

προβλθμάτων τθσ αυτοδιοίκθςθσ. Ψο πρόγραμμα παρεμβαίνει ςτοχευμζνα ςε 

δραςτθριότθτεσ που δεν είναι επιλζξιμεσ από το ΕΧΥΑ και δρα ςυμπλθρωματικά με αυτό.  

Σι τομείσ παρζμβαςθ είναι το περιβάλλον, θ κοινωνικι ςυνοχι και αλλθλεγγφθ,  οι 

κοινωνικζσ υποδομζσ, εικαςτικζσ παρεμβάςεισ, ςτιριξθ ορεινϊν, δυςπρόςιτων και 

νθςιωτικϊν Διμων, καινοτομία, επιχειρθματικότθτα, Χυμπράξεισ Δθμοςίου Λδιωτικοφ 

Ψομζα (ΧΔΛΨ), ςυνζργειεσ με ΡΥΔΔ, υποδομζσ-αρμοδιότθτεσ τθσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ.     
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Το Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΣΣΑΑ) 2007-2013, Αλζξανδροσ 

Μπαλτατηισ και το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Αλιείασ 2007-2013 (ΕΡΑΛ 2007-2013).   

 

Ψο πρόγραμμα «Αλζξανδροσ Ππαλτατηισ» (www.agrotikianaptixi.gr) ζχει ςαν ςτόχο τθ 

βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ του τομζα τθσ γεωργίασ και τθσ δαςοκομίασ, τθ 

βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ και τθσ υπαίκρου και τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτισ 

αγροτικζσ περιοχζσ και τθ διαφοροποίθςθ του κλάδου τθσ αγροτικισ οικονομίασ.  Ψο ΕΥΑΟ 

2007-2013 (www.alieia.gr), ζχει ςαν ςτρατθγικό ςτόχο τθ βιϊςιμθ εκμετάλλευςθ των 

ζμβιων υδρόβιων πόρων και τθσ υδατοκαλλιζργειασ ςτο πλαίςιο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ περιβαλλοντικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ πτυχζσ κατά 

ιςόρροπο τρόπο. 

 

Οι δεςμεφςεισ του Διμου Χερςονιςου που απορρζουν από τθν ζνταξθ του ςτο «Σφμφωνο 

των Δθμάρχων». 

 

Χτισ 18 Απριλίου 2011, ο Διμοσ Χερςονιςου ειςχϊρθςε  ςτο «Χφμφωνο των Δθμάρχων». Ψο 

«Χφμφωνο των Δθμάρχων» (www.eumayors.eu)  αποτελεί μια φιλόδοξθ πρωτοβουλία 

Ευρωπαϊκϊν Υόλεων/Υεριφερειϊν που προβλζπει τθν εκελοντικι προςχϊρθςθ ςε δίκτυο, 

με κοινό ςκοπό τθ μάχθ κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ.  Σι πόλεισ – μζλθ του δικτφου ζχουν 

υποχρζωςθ: 

 να υποβάλλουν εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν προςχϊρθςθ τουσ ςτο δίκτυο Χχζδιο 

Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια,  

 να υποβάλλουν ζκκεςθ πεπραγμζνων ανά διετία μετά τθν υποβολι του Χχεδίου 

Δράςθσ για λόγουσ αξιολόγθςθσ,  

 να διοργανϊνουν Θμζρεσ Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 

άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, 

 να ενθμερϊνουν τακτικά τα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ ςχετικά με τισ εξελίξεισ όςον 

αφορά τθν πορεία του Χχεδίου Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια,  

 να ςυμμετζχουν και να ςυμβάλλουν ςτθν ετιςια Διάςκεψθ των Δθμάρχων  

 

Χτόχοσ είναι θ μείωςθ των εκπεμπόμενων αερίων του φαινομζνου του κερμοκθπίου, 

(μετρθμζνα ςε ιςοδφναμο διοξείδιο του άνκρακα - eqCO2),  κατά 20% τουλάχιςτον, κάτω 

των τιμϊν του ζτουσ βάςθσ 1990, μζχρι το ζτοσ 2020 και τθ δεφςμευςθ για τουλάχιςτον 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
http://www.eumayors.eu/
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20% τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  Ψα εργαλεία που 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν αντιμετϊπιςθ των ζντονων, ραγδαίων και παγκόςμιων 

αλλαγϊν ςτο φυςικό περιβάλλον είναι: 

 Δράςθ ςε τοπικό επίπεδο με ταυτόχρονο ςυντονιςμό με εκνικά ςχζδια δράςθσ. 

 Θ καταγραφι, ςχεδιαςμό, παρακολοφκθςθ και διόρκωςθ πορείασ  δράςεων 

 Θ δικτφωςθ των πόλεων για ανταλλαγι εμπειριϊν, εμπλουτιςμό δράςεων και 

ευγενι ςυναγωνιςμό 

 

Για τθν επίτευξθ των ςτόχων προβλζπεται θ ςυνεργαςία του Διμου Χερςονιςου με 

Υανεπιςτιμια, ΨΕΛ, Υεριβαλλοντικοφσ Χυλλόγουσ, Πθ Ξυβερνθτικζσ Σργανϊςεισ, εταιρείεσ 

παραγωγισ ενζργειασ (ΔΕΘ), Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ με υψθλι ενεργειακι κατανάλωςθ  

(π.χ. ΔΕΩΑΧ, ΦΣΔΧΑ ) ιδιωτικζσ επιχειριςεισ τριτογενοφσ τομζα, ςυγκοινωνίεσ και κυρίωσ 

και πάνω απ’ όλα πολίτεσ, γιατί βαςικι προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων είναι θ 

ευαιςκθτοποίθςθ και θ αλλαγι ςυμπεριφορϊν και υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν ςτον 

τομζα τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ.   

  

Θ Υεριφζρεια Ξριτθσ ςτα πλαίςια του Ευρωπαϊκοφ Υρογράμματοσ «MEDEAA - Ωλοποίθςθ 

του Ευρωπαϊκοφ Ενεργειακοφ Βραβείου ςε Πεςογειακζσ Υεριοχζσ», κα ςυνδράμει τουσ 

Διμουσ τθσ Ξριτθσ, ϊςτε να ςυντάξουν το Χχζδιο Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια.  Τλθ 

αυτι θ διαδικαςία κα αποτελζςει βάςθ για τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, για τθ ςφνταξθ 

οδθγιϊν ωσ προσ τισ μεκόδουσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ  και τθν πιςτοποίθςθ βζλτιςτων 

πρακτικϊν (π.χ. Ενεργειακά Υιςτοποιθτικά) για τα δθμόςια κτιρια κακϊσ και για τθ 

δθμιουργία χρθματοδοτικϊν εργαλείων  ςτον ενεργειακό  τομζα. 

 

Νθςιωτικότθτα και «Το Σφμφωνο των Νθςιϊν» 

 

Ψο 3,5% των Ευρωπαίων πολιτϊν ηοφνε ςε νθςιϊτικεσ περιοχζσ, οι οποίεσ τθ διάρκεια του 

κζρουσ φιλοξενοφν μεγάλο αρικμό επιςκεπτϊν, με ςυνζπεια να επιβαρφνονται ςθμαντικά 

τα νθςιϊτικα οικοςυςτιματα, το δίκτυο των μεταφορϊν, οι ενεργειακζσ υποδομζσ και τα 

αποκζματα φδατοσ.   Θ «Επιτροπι των Ρθςιϊν» αςκεί ςυχνα πίεςθ ςτθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι, ϊςτε οι ιδιαιτερότθτεσ των νθςιϊν να λαμβάνονται υπ’όψιν κατά τθν άςκθςθ 

πολιτικϊν ςε τομείσ όπωσ οι μεταφορζσ, θ ενζργεια και το περιβάλλον.  Σ Διμοσ 

Χερςονιςου, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ νθςιωτικι υπόςταςθ του, κα υπογράψει μζςα ςτο 2011 

το «Χφμφωνο των Ρθςιϊν» (http://www.islepact.eu) με ςκοπό τθ ςυνεργαςία με τθν 

http://www.islepact.eu/
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Ευρωπαϊκι Επιτροπι, όπου εμπειρογνϊμονεσ τθσ ενζργειασ και χρθματοπιςτωτικά 

ιδρφματα κα εντοπίςουν τα κατάλλθλα  χρθματοδοτιςιμα ζργα (bankable projects) για  τθν 

εφαρμογι βιϊςιμων ενεργειακϊν δράςεων.  Σι νθςιϊτικεσ κοινότθτεσ ςυμμετζχουν ςτισ 

Ευρωπαϊκζσ και Υαγκόςμιεσ πρωτοβουλίεσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα με τθν ειςαγωγι αειφόρων ςυςτθμάτων ενζργειασ τα οποία κα:   

 ςυμβάλουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ των Eυρωπαϊκϊν ςτόχων αειφόρου ενζργειασ 

(20-20-20) 

 κα λειτουργιςουν προςτατευτικά για τα  οικοςυςτιματα των νθςιϊν και κα 

οδθγιςουν τα νθςιά ςε ενεργειακι και υδατικι ανεξαρτθςία και 

 κα ενιςχφςουν τθν τοπικι οικονομικι ανάπτυξθ, τθν δθμιουργία κζςεων εργαςίασ 

και κα αναςτρζψουν τθ διαρροι του τοπικοφ πλθκυςμοφ και ειδικότερα των νζων 

ανκρϊπων. 
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Απειλζσ  

 

Ψο εξωτερικό περιβάλλον του Διμου Χερςονιςου επιφυλάςςει και ζνα ςφνολο απειλϊν οι 

οποίεσ είναι εξαιρετικά επίφοβεσ για τθν αναπτυξιακι προοπτικι τθσ. Σι απειλζσ αυτζσ 

δφνανται να προκφψουν ωσ αποτζλεςμα ςυνζχιςθσ των αδυναμιϊν, μζςω παράβλεψθσ των 

δυνατϊν ςθμείων και τθσ αδυναμίασ μετατροπισ των ευκαιριϊν ςε ανάπτυξθ. Χτθν 

περίπτωςθ αυτι θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ κα γίνει ακόμα δυςκολότερθ και κυρίωσ κα 

αγνοθκεί θ ζννοια τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ αφοφ κα υποκθκευτεί το μζλλον των 

επόμενων γενεϊν που κα ηιςουν ςτθν περιοχι.  

 

ΑΡΕΛΛΕΣ (ΚΛΝΔΥΝΟΛ) ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ   

 Ρικανι απϊλεια τουριςμοφ μζςω τθσ ιςχυροποίθςθσ ανταγωνιςτικϊν τουριςτικϊν 
Διμων με τθν ανάπτυξθ των πολιτιςτικϊν τουσ υποδομϊν και των φυςικϊν πόρων ι ωσ 
αποτζλεςμα του γενικότερου οικονομικοφ κλίματοσ που ενδεχομζνωσ επθρεάςει τθ 
ηιτθςθ για τουριςτικζσ υπθρεςίεσ.  

 Λςχυρόσ ανταγωνιςμόσ ςε διεκνζσ επίπεδο: Αποτελεί απειλι, αλλά ταυτόχρονα κίνθτρο 
(πρόκλθςθ) για τθν διαφοροποίθςθ και ποιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςμοφ ςτο Διμο, ο 
διεκνισ ανταγωνιςμόσ που ολοζνα μεγεκφνεται και προζρχεται από:  

- τισ αναπτυγμζνεσ τουριςτικά χϊρεσ (Λςπανία, Λταλία, Ξφπροσ) που προςφζρουν 
πολφ υψθλό επίπεδο τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςτο οποίο θ Χερςόνθςοσ καλείται 
να «απαντιςει» με αναβάκμιςθ των υποδομϊν και των υπθρεςιϊν τθσ.  

- τουσ ανερχομζνουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ(Ξροατία, Βουλγαρία, Παρόκο, 
Ψυνθςία κλπ.) που διακζτουν παρκζνο φυςικό και ανκρωπογενζσ περιβάλλον και 
προςελκφουν ολοζνα αυξανόμενθ μερίδα των τουριςτϊν που αναηθτοφν τθ 
«διαφορετικότθτα» ςτον τόπο που επιςκζπτονται. Αποτελεί ςθμαντικι απειλι για 
τθν Ξριτθ, θ οποία οφείλει τθν τουριςτικι τθσ ανάπτυξθ ςε μεγάλο βακμό ςτθ 
«διαφορετικότθτά τθσ» ςε ςφγκριςθ με τουσ προοριςμοφσ των αναπτυγμζνων 
δυτικϊν κρατϊν.  

- το ςφμπλεγμα των προοριςμϊν τθσ Πεςογείου οποίοι διακζτουν παρόμοιο 
τουριςτικό «προφίλ», αλλά με υψθλότερθ ποιότθτα υποδομϊν και υπθρεςιϊν 
και μεγαλφτερθ διείςδυςθ ςτθν αγορά.  

 Εξάρτθςθ από το μζλλον των αερομεταφορϊν: Χτοιχείο αποτφπωςθσ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ του τουριςτικοφ προϊόντοσ αποτελεί ο τρόποσ ζλευςθσ των 
επιςκεπτϊν. Σ Διμοσ Χερςονιςου αποτελεί κατεξοχιν προοριςμό αεροπορικϊν αφίξεων. 
Λδιαίτερα αυξθμζνο είναι το ποςοςτό των πτιςεων τφπου Charter. Είναι γεγονόσ ότι 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθσ ανάπτυξθσ ενόσ τουριςτικοφ προοριςμοφ είναι θ φπαρξθ 
ςφγχρονου διεκνοφσ αεροδρομίου. Ψα προβλιματα που καταγράφονται τόςο ςτο 
αεροδρόμιο του Θρακλείου, όςο και ςτισ αεροπορικζσ εταιρείεσ ςυνιςτοφν κίνδυνο και 
επθρεάηουν άμεςα το δυνθτικό ενδιαφζρον διεκνϊν και εγχϊριων επενδυτϊν και 
επιςκεπτϊν.  

 Αδυναμία ζλξθσ ανταγωνιςτικϊν επιχειριςεων και υψθλισ κλίμακασ ανκρϊπινο 
δυναμικό. Σι επιχειριςεισ χωροκετοφν τα διοικθτικά τουσ κζντρα με ςυγκεκριμζνα 
κριτιρια. Χε κάκε περίπτωςθ αποφεφγουν περιοχζσ με μειωμζνο βακμό 
ανταγωνιςτικότθτασ, υποβακμιςμζνο περιβάλλον, ζντονθ εςωςτρζφεια, ζλλειψθ 
φυςιογνωμίασ και περιοριςμζνεσ ςφγχρονεσ υποδομζσ. Ακολοφκωσ, ανκρϊπινο δυναμικό 
υψθλοφ επιπζδου ζλκεται από τα ςθμεία χωροκζτθςθσ των μεγάλων επιχειριςεων. Σι 
τουριςτικζσ εναςχολιςεισ δεν απαιτοφν πολλζσ φορζσ ιδιαίτερθ εξειδίκευςθ, με 
αποτζλεςμα ζνα μεγάλο και με γριγορουσ ρυκμοφσ αυξανόμενο ποςοςτό του ντόπιου 
εργατικοφ δυναμικοφ τόςο από τθν παραλιακι ηϊνθ αλλά και από τθν ενδοχϊρα - ζχει ωσ 
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κφρια απαςχόλθςθ για ζνα ςθμαντικό χρονικό διάςτθμα (8 μινεσ) τισ δραςτθριότθτεσ του 
τριτογενι τομζα. Χυνεπϊσ, θ αδράνεια από πλευράσ του Διμου ςτο ςυγκεκριμζνο χρονικό 
ςθμείο κα οδθγιςει ςτθ ςυνολικι μείωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ του και κα παραμείνει 
εγκλωβιςμζνοσ ςε παραδοςιακζσ οικονομίεσ, μεκόδουσ και επίπεδα.  

 Οικονομικόσ μαραςμόσ. Σ Διμοσ Χερςονιςου προςανατολίςτθκε τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 
ςε ζνα μεγάλο βακμό ςτο τριτογενι τομζα και ιδιαίτερα ςτον τουριςμό. Θ πρωτογενισ 
παραγωγι τθσ ζπαψε να είναι αποδοτικι με ιδιαίτερα αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθν 
οικονομία τθσ περιοχισ. Είναι φανερό ότι θ αδυναμία ειςαγωγισ ςε νζουσ τομείσ και 
ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ παροχισ υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου κα οδθγιςει ςε ςυνεχι 
μείωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τον οικονομικό τθσ μαραςμό και τθν προςκόλλθςθ τθσ 
ςε ζνα ςυγκεκριμζνο παραγωγικό τομζα. Θ ςυνεχισ εμμονι ςε μία ςυγκεκριμζνθ 
διαδικαςία αυξάνει ςθμαντικά το ρίςκο ςε περίπτωςθσ ζντονων αλλαγϊν.  
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1.3.2.2 SWOT Ανάλυςθ για το Διμο, ωσ οικονομικόσ/ διοικθτικόσ οργανιςμόσ 

 

Πε αφορμι τθν αποςτολι ερωτθματολογίων ςτισ Ωπθρεςίεσ του Διμου και ςε ςυνδυαςμό 

με τθν προςπάκεια ςυνεργαςίασ και ςυνεχισ επαφισ των Ωπθρεςιακϊν μονάδων μεταξφ 

τουσ, προζκυψαν τα ακόλουκα ςτοιχεία. Θ παρακάτω ανάλυςθ δφναται να χρθςιμοποιθκεί 

αναλόγωσ ζτςι ϊςτε να μετατραποφν οι διαπιςτωμζνεσ αδυναμίεσ ςε δυνάμεισ όπου αυτό 

είναι εφικτό και ςε αντίκετθ περίπτωςθ να ελαχιςτοποιθκοφν ι να αποφευχκοφν οι όποιεσ 

αδυναμίεσ. Σμοίωσ, οι απειλζσ να μετατραποφν ςε ευκαιρίεσ και ςε αντίκετθ περίπτωςθ να 

παρακαμφτοφν και να προςεγγιςτοφν προςεκτικά οι όποιεσ απειλζσ δεν γίνεται να 

αντιμετωπιςτοφν διαφορετικά. 
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ΛΣΩΥΑ ΣΘΜΕΛΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΛΑ ΕΥΚΑΛΛΕΣ ΑΡΕΛΛΕΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΘΜΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΛΣΜΟΥ, 

ΟΓΑΝΫΣΘΣ & 
ΕΣΫΤΕΛΚΟΥ ΕΛΕΓΩΟΥ 

-Ψο Ψμιμα ζχει αναπτφξει από το 
παρελκόν ςθμαντικζσ ςυνεργαςίεσ 
τόςο ςε Εκνικό όςο και ςε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο, με δθμόςιουσ 
φορείσ και ΠΞΣ. 
 
-Ψο Ψμιμα επιδιϊκει  να 
ςυνεργάηεται εποικοδομθτικά με 
όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου. 
 
-Ψο ανκρϊπινο δυναμικό του 
Αυτοτελοφσ Ψμιματοσ 
Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ και 
Εςωτερικοφ Ελζγχου αποτελείται 
από ςτελζχθ υψθλϊν προςόντων 
με μεταπτυχιακζσ και διδακτορικζσ 
ςπουδζσ  και με πλοφςια 
επαγγελματικι εμπειρία τόςο ςτον 
ιδιωτικό όςο και  ςτον δθμόςιο 
τομζα, ςτθν Ελλάδα και ςτο 
εξωτερικό. 
 

-Υρόβλθμα χϊρου ςτζγαςθσ. 
 
- Ανάκεςθ ι μεταφορά προςωπικοφ 
από τθ Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν 
Ωπθρεςιϊν ςτο Ψμιμα 
Υρογραμματιςμοφ, Σργάνωςθσ και 
Εςωτερικοφ Ελζγχου για αμεςότερθ 
διενζργεια προ-μελετϊν ι μελετϊν. 
Επίςθσ, απαιτείται, θ ςτελζχωςθ του 
Ψμιματοσ από ζνα ΥΕ Διοικθτικοφ. 
 
-Ψο Ψμιμα, με τθ ςθμερινι δομι, 
είναι ουςιαςτικά νεοςφςτατο, οπότε 
δεν υπάρχουν ςτοιχεία παρελκόντων 
ετϊν ενϊ παράλλθλα, οριςμζνοι από 
τουσ ςυνενοφμενουσ Διμουσ, δεν 
προζβλεπαν ίδιο ι αντίςτοιχο Ψμιμα. 
 
-Οόγω του εφρουσ των εργαςιακϊν 
αντικειμζνων, απαιτείται ςυνεχισ και 
πολυεπίπεδθ εκπαίδευςθ του 
απαςχολοφμενου προςωπικοφ 
 
-Πθ τοποκζτθςθ Υροϊςταμζνου 
Ψμιματοσ. 
 

-Ρζοι Κεςμοί που ειςάγει ο 
Ρ.3852/20210 όπωσ ο Χυμπαραςτάτθσ 
του Δθμότθ & τθσ Επιχείρθςθσ κακϊσ 
και Θ Επιτροπι  Δθμόςιασ 
Διαβοφλευςθσ. 

 
-Επίςθσ, με τον Ρ.3852/2010 
διευρφνονται οι δραςτθριότθτεσ του 
Διμου, όπωσ ςε κζματα Ωγείασ και 
Υρωτοβάκμιασ & Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ  
 
-Εφαρμογι ςυςτιματοσ Διοίκθςθσ 
Σλικισ Υοιότθτασ με ςτόχο τθν 
βελτιςτοποίθςθ των διαδικαςιϊν για 
αποδοτικότερθ και 
αποτελεςματικότερθ λειτουργία των 
Ωπθρεςιϊν. 
 
-Υροκυμία ιδιωτικοφ τομζα να 
ςυνεργαςτεί με τον δθμόςιο τομζα και 
να ςυμμετάςχει ςε πρωτοβουλίεσ του 
Διμου. 
 
-Σ Διμοσ ςε ςυνεργαςία με 
πολιτιςτικοφσ ςυλλόγουσ διακζτει 
ςθμαντικι εμπειρία ςτθν διαχείριςθ 
πολιτιςτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν θ 
οποία μπορεί να αξιοποιθκεί 
περαιτζρω, μζςω τθσ νζασ 
Ξοινωφελοφσ Δθμοτικισ Επιχ/ςθσ. 
 
-Θ Δθμοτικι αρχι ζχει ιδθ αναλάβει 
ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ (όπωσ 
«Χφμφωνο των Δθμάρχων» ςε 

-Θ ζλλειψθ κεςμικοφ 
πλαιςίου για τθν 
αντικειμενικι αξιολόγθςθ 
των δθμοςίων υπαλλιλων 
μπορεί να οδθγιςει ςτθ  
διαρροι και τθ μθ 
αξιοποίθςθ ικανοφ 
ςτελεχιακοφ δυναμικοφ με 
όλεσ τισ ςυνζπειεσ που 
μπορεί να επθρεάςουν τθν 
αναπτυξιακι πορεία του 
Διμου. 
 
-Θ γραφειοκρατία που 
απαιτείται για τθν πρόςλθψθ  
εξειδικευμζνου προςωπικοφ 
για τθ ςτιριξθ 
ανταγωνιςτικϊν 
προγραμμάτων με 
αποτζλεςμα τθ μθ 
αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν 
πόρων 
 
-Υροςωπικό 3 ταχυτιτων 
βάςει νζασ νομοκεςίασ και 
εγκυκλίων.  
Α) Πόνιμο προςωπικό που 
ζχει ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία διοριςμοφ 
Β) Πόνιμο προςωπικό, που 
εργάηεται πζραν τθσ 2ετίασ 
ιδθ ςτο Διμο και δεν ζχει 
ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία 
διοριςμοφ. 
Γ) Υλεονάηων προςωπικό 
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ευρωπαϊκό επίπεδο) για τθν 
διαδθμοτικι αντιμετϊπιςθ 
περιβαλλοντικϊν και ενεργειακϊν 
κεμάτων. 
 
-Θ εκπόνθςθ και θ εφαρμογι των 
Επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων 
αποτελεί ευκαιρία για τον 
προςδιοριςμό και τθν αξιολόγθςθ τθσ 
υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, με ςτόχο τθν 
χάραξθ και εφαρμογι ςτρατθγικοφ 
ςχεδιαςμοφ. 

που όμωσ δεν υπάρχει ςτο 
Διμο. 
 
-Θ προςκόλλθςθ ςε 
διαδικαςίεσ τυπικισ 
νομιμότθτασ δεν είναι πάντα 
ςε αντιςτοιχία με τθν 
προςπάκεια παραγωγισ 
υψθλοφ επιπζδου παροχισ 
υπθρεςιϊν και ζργων. 
 

Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

 
(ΤΜΘΜΑ 

ΑΝΚΫΡΛΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ-
ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΘΣ 
ΜΕΛΜΝΑΣ) 

-Χφγχρονεσ εγκαταςτάςεισ 
υποδοχισ πολιτϊν και 
εξυπθρζτθςθσ δθμοτϊν Α.Π.Ε.Α. 
 
-Λκανοποίθςθ αποδεκτϊν 
(δθμοτϊν) από τισ προςφερόμενεσ 
υπθρεςίεσ. 
 
-Δεν υπάρχουν αιτιματα βελτίωςθσ 
από τουσ πολίτεσ, όςον αφορά 
κζματα ωραρίου λειτουργίασ, 
χρόνου αναμονισ, ανταπόκριςθσ 
των αιτθμάτων τουσ και 
αξιοπιςτίασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν 

-Δεν υφίςταται ενιαίο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα καταγραφισ των ωρϊν 
προςζλευςθσ και αποχϊρθςθσ του 
προςωπικοφ, ανά Δθμοτικι Ενότθτα 
 
-Δεν υφίςταται θλεκτρονικι τιρθςθ 
των υπθρεςιακϊν φακζλων του 
προςωπικοφ. 
 
-Ζλλειψθ ενθμζρωςθσ δθμοτϊν για 
τθν διάρκρωςθ των υπθρεςιϊν ςτον 
καλλικρατικό Διμο, με αποτζλεςμα 
τθν άςκοπθ μετακίνθςι τουσ μεταξφ 
των Δθμοτικϊν Ενοτιτων. 
 
-Δεν υφίςταται ακριβισ απεικόνιςθ 
του προςωπικοφ που διακζτει 
Πεταπτυχιακοφσ και Διδακτορικοφσ 
τίτλουσ ςπουδϊν. 
 
-Ζλλειψθ προςωπικοφ βάςει του νζου 
Σ.Ε.Ω. 
 

-Ρζο νομοκετικό πλαίςιο πεικαρχικοφ 
κϊδικα και νομοκεςίασ εργατικϊν 
κεμάτων ΣΨΑ αϋβακμοφ για 
αξιοκρατικότερθ δθμόςια διοίκθςθ. 

-Υολυνομοκεςία ςε κζματα 
προςωπικοφ και εργαςιακϊν 
ςχζςεων κακϊσ και 
ειςαγωγι νζων νόμων, που 
απαιτοφνται διευκρινιςεισ 
προκειμζνου να 
εφαρμοςτοφν. 
 
-Ζλλειψθ προςωπικοφ λόγω 
αναςτολισ προςλιψεων. 
. 
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-Ξακυςτζρθςθ ςτθν διακίνθςθ 
εγγράφων μεταξφ των Δθμοτικϊν 
Ενοτιτων. 
- Ωπάρχει ανάγκθ κοινισ 
αντιμετϊπιςθσ και κουλτοφρασ ςε 
κζματα διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ 
προςωπικοφ.  Πεγάλο μζροσ 
υπαλλιλων δεν ζχουν ενθμερωκεί για 
τισ αξιολογιςεισ τουσ των 
παρελκόντων ετϊν 
- Οόγω τθσ ελλιποφσ αξιολόγθςθσ των 
υπαλλιλων του Διμου, αρκετά 
ςτελζχθ με μεταπτυχιακζσ και 
διδακτορικζσ ςπουδζσ δεν 
αξιοποιοφνται αναλόγωσ από το 
Διμο, ι και όταν αξιοποιοφνται δεν 
αναλαμβάνουν κζςεισ ευκφνθσ, ϊςτε 
το επιμίςκιο τουσ να ανταποκρίνεται 
ςτον όγκο και τθν ποιότθτα τθσ 
εργαςίασ που προςφζρουν 
 

Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

(Κ.Ε.Ρ) 

-Ψο ΞΕΥ διακζτει καταρτιςμζνο 
προςωπικό με ςφαιρικι γνϊςθ τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα 
και ιςχυρά επικοινωνιακά 
προςόντα. 
 
-Ψο Γραφείο Αλλοδαπϊν είναι 
ςτελεχωμζνο με προςωπικό που 
ζχει εργαςκεί μζχρι και 10 χρόνια 
ςτο ίδιο πόςτο και ωσ εκ τοφτου 
είναι πλιρωσ καταρτιςμζνο ςε 
κζματα Πεταναςτευτικισ 
νομολογίασ.   
 

-Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ ςτθ 
διεκπεραίωςθ ςυγκεκριμζνων 
διαδικαςιϊν με υποςτθρικτικζσ δομζσ 
του Διμου, όπωσ για παράδειγμα 
μεταφορά φακζλων πολιτϊν ςτισ 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ. 

 
-Ψο τμιμα ΞΕΥ δεν διαχωρίηεται ςτθν 
πράξθ ςε Γραφείο Εξυπθρζτθςθσ 
Υολιτϊν και ςε Γραφείο Εςωτερικισ 
Ανταπόκριςθσ. 
 
-Πεγάλο  πρόβλθμα είναι θ 
ςυςτζγαςθ του ΞΕΥ με το γραφείο 

-Εναλλαγι του προςωπικοφ των ΞΕΥ 
(κλάδων ΥΕ, ΨΕ & ΔΕ Δ.Ω.Υ.) με τθ 
ςυμπλιρωςθ 5 ετϊν από το διοριςμό 
τουσ με διοικθτικό προςωπικό από τισ 
υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Διμου.  Αυτό 
κα δϊςει τθν ευκαιρία ςτο Διμο να 
αξιοποιιςει ικανό ςτελεχιακό δυναμικό 
με ςφαιρικι γνϊςθ τθσ Δθμόςιασ 
Διοίκθςθσ ςτθν Ελλάδα και με 
ικανότθτεσ ςυνεργαςίασ και αίςκθμα 
ευκφνθσ απζναντι προσ τον πολίτθ. 
 
-Σποιαδιποτε εξζλιξθ ςτισ 
προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ από τα ΞΕΥ 

-Σποιαδιποτε ζλλειψθ 
ςυντονιςμοφ ςε κζματα 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
ςε  κεντρικό –εκνικό επίπεδο 
μπορεί να επθρεάςει τθν 
κακθμερινι διαχείριςθ 
εργαςιϊν ςτα ΞΕΥ. 
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-Ψα ΞΕΥ Διμου κακϊσ και το 
Γραφείο Αλλοδαπϊν, χαίρουν τθσ 
εκτίμθςθσ και αποδοχισ των  
πολιτϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ 
του Διμου Χερςονιςου 
 
-Σ ΣΕΩ του Δ. Χερςονιςου δίνει τθ 
δυνατότθτα για διαχωριςμό του 
τμιματοσ ΞΕΥ ςε Γραφείο 
Εξυπθρζτθςθσ Υολιτϊν και ςε 
Γραφείο Εςωτερικισ Ανταπόκριςθσ 
- 
 

αλλοδαπϊν ςτθ Δθμοτικι Ενότθτα 
Χερςονιςου, το οποίο ζχει υψθλι 
επιςκεψιμότθτα, με ςυνζπεια να 
επικρατεί ςυνωςτιςμόσ και φαςαρία 
ςε ςθμείο που να μθν μποροφν να 
λειτουργιςουν οφτε το ΞΕΥ 
Χερςονιςου οφτε το Γραφείο 
Αλλοδαπϊν. 
 
 -Θ υλικοτεχνικι δομι ςτα ΞΕΥ 
Δθμοτικισ Ενότθτασ Χερςονιςου 
είναι πεπαλαιωμζνθ και ςτισ πιο 
πολλζσ περιπτϊςεισ από το 2002, 
οπότε και ιδρφκθκαν τα ΞΕΥ.  
Ειδικότερα ςτο ΞΕΥ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Χερςονιςου, θ οποία 
ςυςτεγάηεται με το Γραφείο 
Αλλοδαπϊν, παρατθρείται 
εγκατάλειψθ του χϊρου ςυςτζγαςθσ 
των δφο υπθρεςιϊν και απαιτοφνται 
κτθριακζσ βελτιϊςεισ.     
 
-Χτα ΞΕΥ του Διμου υπάρχει ζλλειψθ 
φυςικισ παρουςίασ των 
προϊςταμζνων μζςα ςτον χϊρο των 
ΞΕΥ.  Πόνο ςτο ΞΕΥ Δθμοτικισ 
Ενότθτασ Χερςονιςου, παρίςταται θ 
αντικαταςτάτρια προϊςταμζνου, θ 
οποία είναι υπεφκυνθ του Γραφείου 
Αλλοδαπϊν. 
 
- Ξατά τουσ κερινοφσ αυξάνεται 
κατακόρυφα ο όγκοσ εργαςιϊν των 
Ξ.Ε.Υ.  
 

και το Γραφείο Αλλοδαπϊν γίνεται 
μζςω του Ωπουργείου Εςωτερικϊν.    
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Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

(Τμιμα Δθμοτικισ 
Κατάςταςθσ & 
Λθξιαρχείου) 

-Ψα Δθμοτολόγια  και Οθξιαρχεία 
του Διμου Χερςονιςου 
ςτεγάηονται ςτα κεντρικά δθμοτικά 
κτιρια των τεςςάρων δθμοτικϊν 
ενοτιτων. 
 
-Ψο ανκρϊπινο δυναμικό διακζτει 
χρόνια εμπειρίασ ςτον Ψομζα τθσ 
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ που άπτεται 
των αρμοδιοτιτων των 
Δθμοτολογίων και Οθξιαρχείων. Ψα 
ςτελζχθ που απαςχολοφνται ςτο εν 
λόγω Ψμιμα είναι από τα 
παλαιότερα του Διμο. 

-Θ εξϋ αποςτάςεωσ εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν με αςφαλι διακίνθςθ 
προςωπικϊν δεδομζνων, ςε 
απομακρυςμζνεσ τοπικζσ κοινότθτεσ 
δεν είναι πάντα εφικτι. 

 
-Θ ελλιπισ ενθμζρωςθ των πολιτϊν 
για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και τισ 
προχποκζςεισ ζκδοςθσ 
ςυγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 
 
- Θ άνιςθ κατανομι εργαςιϊν 
ανάμεςα ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ, 
δθλαδι υψθλόσ όγκοσ εργαςιϊν ςτθ 
Δθμοτικι Ενότθτα Χερςονιςου και 
κατά πολφ χαμθλότεροσ ςτισ 
υπόλοιπεσ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ. 
 
-Ψα Δθμοτολόγια και Οθξιαρχεία 
ζχουν ανάγκθ από προμικεια 
αναλϊςιμου και παγίου εξοπλιςμοφ. 

 
 

-Θ αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν 
ςε ςυνεργαςία με τα κατά τόπουσ 
δθμοτικά καταςτιματα ϊςτε οι πολίτεσ 
τθσ υπαίκρου να ζχουν άμεςθ 
πρόςβαςθ ςε πιςτοποιθτικά 
δθμοτολογίου και λθξιαρχείου χωρίσ να 
μετακινοφνται άςκοπα ςτισ κεντρικζσ 
υπθρεςίεσ το Διμου. 
 
-Ζκδοςθ ενθμερωτικοφ εντφπου, ι 
δθμιουργία αυτοματοποιθμζνου  
ςυςτιματοσ τθλεφωνικισ ενθμζρωςθσ 
για τα προαπαιτοφμενα ζκδοςθσ 
ςυγκεκριμζνων διοικθτικϊν 
πιςτοποιθτικϊν, ϊςτε οι πολίτεσ που 
προςζρχονται ςτα Δθμοτολόγια και 
Οθξιαρχεία να ζχουν άμεςθ και ταχεία 
εξυπθρζτθςθ. 

 
-Υεριοδικι εναλλαγι εργαςίασ ςε άλλα 
τμιματα όπωσ το ΞΕΥ και το Ψμιμα 
Αλλοδαπϊν & Πετανάςτευςθσ κα 
βοθκιςει το προςωπικό του Ψμιματοσ 
να αποκτιςει ςφαιρικι εικόνα για τθ 
Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα, κα 
βελτιϊςει τθν ικανότθτα τουσ να 
ςυνεργάηονται άψογα με τισ λοιπζσ 
υπθρεςίεσ του Δθμοςίου και των 
εςωτερικϊν υπθρεςιϊν του Διμου 
Χερςονιςου.  Αυτι θ εναλλαγι κα 
είναι κετικι για όλεσ τισ υπθρεςίεσ του 
Διμου όπωσ ςε περιπτϊςεισ απουςίασ 
υπαλλιλων λόγω αςκενειϊν ι για 
λόγουσ μθτρότθτασ από τισ 
προαναφερκείςεσ υπθρεςίεσ. 

-Θ ζλλειψθ αςφαλϊν και 
γριγορων δικτφων 
ευρυηωνικότθτασ ςε 
απομακρυςμζνα δθμοτικά 
διαμερίςματα του Διμου, 
μπορεί να αποτελζςει 
αναςταλτικό παράγοντα για 
τθν αςφαλι ανταλλαγι 
ψθφιοποιθμζνων ςτοιχείων 
των πολιτϊν από τισ 
κεντρικζσ υπθρεςίεσ του 
Διμου ςτα αποκεντρωμζνα 
δθμοτικά καταςτιματα. 
 
- Ψο προςωπικό εςτιάηει ςε 
ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ 
και δεν του δίδεται θ 
ευκαιρία να εμπλακεί ςε 
διαδικαςίεσ τθσ ευρφτερθσ  
Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 396 από 457 

 
ΛΣΩΥΑ ΣΘΜΕΛΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΛΑ ΕΥΚΑΛΛΕΣ ΑΡΕΛΛΕΣ 

 

Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

(Τμιμα Τεχνολογιϊν 
Ρλθροφορικισ, 
Επικοινωνιϊν & 

Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ) 

-Ψο Ψμιμα ζχει πιςτοποιθτικό 
Διαχειριςτικισ Επάρκειασ τφπου Β. 
 
-Ψο τμιμα ςτελεχϊνεται από 
ζμπειρο  και ικανό προςωπικό, 
εξειδικευμζνο ςε κζματα νζων 
τεχνολογιϊν και θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ 
 

-Ψο Ψμιμα  δρα ςυμπλθρωματικά με 
όλεσ τισ υπθρεςίεσ του Διμου 
Χερςονιςου.  Υολφ ςυχνά, λόγω του 
όγκου των εργαςιϊν παρατθρείται 
ζλλειψθ ςυντονιςμοφ και  
κακυςτζρθςθ ςτθ διαχείριςθ 
εργαςιϊν. 

 
-Ψο προςωπικό του Ψμιματοσ ζχει 
ανάγκθ από επιμόρφωςθ ςτα 
Χυςτιματα Διαχείριςθσ Υεριεχομζνου 
(CMS), ςτα Οειτουργικά Χυςτιματα, 
ςτισ Βάςεισ Δεδομζνων και ςτα 
Αςφρματα Δίκτυα, ϊςτε να είναι πιο 
αποδοτικό.  

 
-Ψο Ψμιμα ζχει ανάγκθ από 
ςτελζχωςθ ςτον τομζα τθσ 
υποςτιριξθσ και τθσ διαχείριςθσ των 
εργαςιϊν. 

 
-Ψο Ψμιμα δραςτθριοποιείται ςε όλεσ 
τισ δθμοτικζσ ενότθτεσ του Διμου και 
πολφ ςυχνά απαιτείται θ 
αυτοπρόςωπθ παρουςία των 
ςτελεχϊν ςε όλεσ τισ Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ.  Αυτό επιφζρει 
κακυςτεριςεισ ςτθν μετακίνθςθ του 
προςωπικοφ, το οποίο ζχει ανάγκθ 
από αυτοκίνθτο μεταφοράσ για 
αποκλειςτικι χριςθ του τμιματοσ.  

 

-Ψο τμιμα ςυνεργάηεται με το 
Υανεπιςτιμιο Ξριτθσ.  Αυτό ζχει ςαν 
αποτζλεςμα τθν μετάδοςθ υψθλισ 
τεχνογνωςίασ προσ το Διμο, τθ 
γριγορθ ανταπόκριςθ ςε αιτιματα 
τεχνικισ φφςθσ και τθν απόκτθςθ 
γνϊςθσ ςε πολλά αντικείμενα. 

 
-Ψο Ψμιμα μπορεί μζςα από ςυμμετοχι 
ςε Εκνικά και Ευρωπαϊκά 
ανταγωνιςτικά προγράμματα να 
αυξιςει το δυναμικό του και 
ςυγχρόνωσ να ολοκλθρϊςει δράςεισ 
προθγμζνθσ τεχνολογίασ ςτο Διμο 
Χερςονιςου. 
 
-Πείωςθ των μετακινιςεων των 
ςτελεχϊν του τμιματοσ μπορεί να 
επιτευχκεί με χριςθ προγραμμάτων  τα 
οποία βοθκοφν τον ζλεγχο τυχόν 
προβλθμάτων που προκφπτουν εξ’ 
αποςτάςεωσ. 
 
-Ρόμοσ «Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ» 

- Θ ειςαγωγι πλζον και ςτον 
Δθμόςιο Ψομζα των νζων 
τεχνολογιϊν και τθσ 
θλεκτρονικισ 
διακυβζρνθςθσ, απαιτεί 
περιςςότερο προςωπικό του 
κλάδου ςτα αρμόδια 
Ψμιματα 
 
-Θ κατάργθςθ κενϊν 
οργανικϊν κζςεων βάςει του 
ςχεδίου νόμου 
«Χυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, 
ενιαίο μιςκολόγιο, 
βακμολόγιο, εργαςιακι 
εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ  
εφαρμογισ του 
μεςοπρόκεςμου πλαιςίου 
δθμοςιονομικισ 
προςαρμογισ 2011-2015». 
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-Ψο Ψμιμα ζχει ανάγκθ από 
αποκθκευτικοφσ χϊρουσ. 

 

Δ/ΝΣΘ 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΫΝ 

ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

-Ζμπειρο προςωπικό ςε οικονομικά 
κζματα, με προχπθρεςία τόςο ςτον 
δθμόςιο, όςο και ςτον ιδιωτικό 
τομζα. 
 
-Χφγχρονα προγράμματα 
οικονομικισ διαχείριςθσ. 
 
-Εξυπθρζτθςθ όλων των Δθμοτϊν 
από τθν Ψαμειακι Ωπθρεςία. 

-Αιτιςεισ /οχλιςεισ προμθκευτϊν-
εργολάβων κυρίωσ λόγω του χρόνου 
ανταπόκριςθσ ςτισ εξοφλιςεισ τουσ, 
λόγω ςτθν ζλλειψθ πόρων. 

 
-Ζλλειψθ ςυντονιςμοφ μεταξφ τθσ 
Σικονομικισ Ωπθρεςίασ και άλλων 
Ωπθρεςιϊν ι Ψμθμάτων του Διμου 
που οφείλονται ςτθν απόκριςθ και 
ςτο χϊρο λειτουργίασ των Ωπθρεςιϊν. 

 
-Ανάγκθ επιμόρφωςθσ ςε κζματα 
οικονομικισ και ταμειακισ 
διαχείριςθσ, τιρθςθσ διπλογραφικοφ 
και κεμάτων μιςκοδοςίασ. 

 
-Πθ δυνατι ςυναλλαγι των δθμοτϊν 
ςε ταμειακά ηθτιματα, μζςω 
τραπεηϊν. 

 
-Δυςλειτουργία ςτθν παρακολοφκθςθ 
των οφειλϊν και ςτθν λιψθ μζτρων 
είςπραξθσ. 

 
-Πείωςθ των Ξ.Α.Υ. 

 
-Γεωγραφικι διάςπαςθ του 
προςωπικοφ του Ψμιματοσ Εςόδων 
και Ακίνθτθσ Υεριουςίασ. 

 
-Θ μθ τιρθςθ       των νόμιμων 
διαδικαςιϊν ςχετικά με τισ 

-Υρόγραμμα «Διαφγεια»: Ανάρτθςθ 
όλων των οικονομικϊν κεμάτων ςτο 
διαδίκτυο 
 
-Πε τθν εφαρμογι του ν.3852/2010 
γίνονται ριηικζσ αλλαγζσ ςτα 
οικονομικά κζματα 
 
-Σ Διμοσ διακζτει ςθμαντικι 
Ακίνθτθ Υεριουςία. 

-Πε τθν εφαρμογι του 
Ξαλλικράτθ, δθμιουργοφνται 
κζματα ενοποίθςθσ 
ςτοιχείων (που δεν 
προχφίςταντο ςε οριςμζνεσ 
Δθμοτικζσ Ενότθτεσ) και 
κοινισ παρακολοφκθςθσ 
οικονομικϊν κεμάτων των 
ςυνενοφμενων Διμων 
 
-Ψο αςφυκτικό οικονομικό 
πλαίςιο ςτο οποίο καλοφνται 
να λειτουργιςουν οι 
διευρυμζνοι Διμοι. 
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προμικειεσ και τα ζργα ςε Δθμοτικζσ 
Ενότθτεσ που δεν υπάγονταν ςτον 
ζλεγχο του ελεγκτικοφ ςυνεδρίου, με 
αποτζλεςμα να ελλοχεφει κίνδυνοσ 
εξόφλθςθσ παράτυπων ενταλμάτων 
με Διαταγι Υλθρωμισ. 
 
-Ανάγκθ ορκότερου ςχεδιαςμοφ και 
ςυντονιςμοφ του μθχανιςμοφ 
είςπραξθσ εςόδων. 
 
-Ξαταγράφεται αυξθτικι τάςθ ςτισ μθ 
εξοφλθμζνεσ οφειλζσ δθμοτϊν και 
φορζων προσ τον Διμο. 

Δ/ΝΣΘ 
ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΡΑΣΛΝΟΥ, 
ΚΑΚΑΛΟΤΘΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΫΣΘΣ 

-Θ υπθρεςία διζκετε ISO 9001, 
μζχρι τον Λοφλιο 2011. 
 
-Θ υπθρεςία διακζτει Διαχειριςτικι 
Επάρκεια θ οποία είναι ςε ιςχφ. 
 
-Θ υπθρεςία ζχει ςτο ενεργθτικό 
τθσ ςυνεργαςίεσ με τθν ΠΞΣ WWF 
Ελλάσ για τθν προςταςία των 
υγροτοπικϊν εκτάςεων του Διμου, 
και με το ΕΚΛΑΓΕ για τθ διερεφνθςθ 
κεμάτων που αφοροφν τθν 
προςταςία τθσ αγροτικισ 
παραγωγισ και του φυςικοφ 
περιβάλλοντοσ του Διμου 
Χερςονιςου. 
 
-Θ Διεφκυνςθ ςτελεχϊνεται από 
επιςτθμονικό προςωπικό με 
πολυετι πείρα από τουσ πρϊθν 
Ξαποδιςτριακοφσ διμουσ.   

-Θ παροφςα ςτελζχωςθ δεν είναι 
επαρκισ ςε ςχζςθ με τα κακικοντα 
που προκφπτουν από τθ ςυννζνωςθ 
των Διμων με τον Ξαλλικράτθ.  
Εκκρεμοφν ακόμα κενζσ οργανικζσ 
κζςεισ από τουσ πρϊθν 
Ξαποδιςτριακοφσ Διμουσ.  Επιτακτικι 
είναι θ ανάγκθ πρόςλθψθσ ΥΕ 
Ξτθνίατρων λόγω μεταφοράσ 
αρμοδιοτιτων από τισ Υεριφζρεια 
Ξριτθσ ςτουσ Διμουσ.   

 
-Θ Ωπθρεςία ζχει ανάγκθ από 
διοικθτικό προςωπικό ϊςτε να 
εκτελοφνται όλεσ οι διοικθτικζσ 
λειτουργίεσ τθσ εςωτερικά. 

 
-Θ επιμόρφωςθ του προςωπικοφ 
είναι διαρκισ ανάγκθ για να μπορζςει 
θ υπθρεςία να ανταπεξζλκει ςτισ 
εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία και τθ 

-Θ Διεφκυνςθ μπορεί να αξιοποιιςει 
ανταγωνιςτικά Ευρωπαϊκά 
Υρογράμματα ςε ςυνεργαςία με το 
Αυτοτελζσ Ψμιμα Υρογραμματιςμοφ, 
Σργάνωςθσ & Εςωτερικοφ Ελζγχου, τα 
οποία προβλζπουν κονδφλια για τθ 
πρόςλθψθ εξειδικευμζνου 
επιςτθμονικοφ προςωπικοφ αλλά και 
διοικθτικοφ προςωπικοφ με ςυμβάςεισ 
οριςμζνου χρόνου.  
 
-Χρθματοδοτικζσ ευκαιρίεσ μζςω των 
ΕΧΥΑ, «Αλζξανδροσ Ππαλτατηισ», 
ΕΥΥΕΦΑΑ, Interreg, Life, Leader  κ.α. 
μποροφν να χρθματοδοτιςουν μελζτεσ 
και ζργα υποδομϊν ςτον τομζα 
περιβάλλοντοσ, πραςίνου, 
κακαριότθτασ & ανακφκλωςθσ. 

 
-Χυμπράξεισ Δθμοςίου & Λδιωτικοφ 
Ψομζα (ΧΔΛΨ), που μποροφν να 

-Θ μείωςθ του 
προχπολογιςμοφ και θ 
ζλλειψθ εξωτερικϊν 
κονδυλίων, επθρεάηει τθν 
ορκι λειτουργία και 
παραγωγι ζργου από τθν 
υπθρεςία. 
 
-Θ ζλλειψθ αντίλθψθσ για 
τθν ενιαία υπόςταςθ του 
Ξαλλικρατικοφ Διμου από τα 
ςτελζχθ τθσ δθμοτικισ αρχισ 
και κατ’ επζκταςθ από το 
υπαλλθλικό προςωπικό. 
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δθμόςια διοίκθςθ.    
 

-Θ υπθρεςία δεν διακζτει υπθρεςιακά 
οχιματα ςτθν αποκλειςτικι τθσ χριςθ 
(π.χ. οχιματα μεταφοράσ 
προςωπικοφ πραςίνου και του 
κακθμερινοφ εξοπλιςμοφ τουσ). 
 
-Δεν υπάρχουν εγκαταςτάςεισ για τθν 
αποκικευςθ μθχανθμάτων, 
εργαλείων, εξαρτθμάτων και εφοδίων 
τθσ υπθρεςίασ πραςίνου. 

 
 

χρθματοδοτιςουν ζργα 
περιβαλλοντικά και ανάπλαςθσ με 
ανταποδοτικό όφελοσ προσ το Διμο 
(π.χ. πρόγραμμα JESSICA).   

Δ/ΝΣΘ ΤΕΩΝΛΚΫΝ 
ΥΡΘΕΣΛΫΝ 

-Θ Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν 
ζχει ςυνεργαςκεί ςτο παρελκόν με 
το Μδρυμα Ψεχνολογίασ και 
Ζρευνασ.  Ωπάρχει ςυνεχισ 
ςυνεργαςία με τθν 13θ Εφορία 
Βυηαντινϊν Αρχαιοτιτων, τθν ΞΓ 
Εφορεία Ξλαςςικϊν Αρχαιοτιτων 
και με το Αριςτοτζλειο 
Υανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. 
 
-Ψο ανκρϊπινο δυναμικό τθσ 
Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν 
ζχει μακροχρόνια πείρα ςτον 
Δθμόςιο Ψομζα. 

-Ψα μεταφορικά μζςα για τθν άμεςθ 
και ζγκαιρθ μετακίνθςθ του 
προςωπικοφ (για αυτοψίεσ ι για τθν 
επίβλεψθ ζργων) δεν επαρκοφν. 
 
-Χτο Γραφείο Ξίνθςθσ χρειάηεται να 
γίνει προμικεια βαρζων 
μθχανθμάτων και εργαλείων για τθ 
μεταφορά των μθχανθμάτων των 
ζργων κακϊσ και για τον εξοπλιςμό 
του μθχανοςταςίου.   
 
-Απαιτείται καταςκευι 
αποκθκευτικοφ χϊρου οχθμάτων και  
υλικϊν. 
 
- Απαιτοφνται λογιςμικά ςυςτιματα 
παρακολοφκθςθσ οχθμάτων, 
προμθκειϊν και διαχείριςθσ 
αποκικθσ. 
 

-Θ αξιοποίθςθ Εκνικϊν και 
Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων μπορεί να 
βοθκιςει τθ Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν 
Ωπθρεςιϊν  να βελτιϊςει τον εξοπλιςμό 
τθσ και τα λογιςμικά ςυςτιματα που 
διακζτει. 
 
-Αλλαγι πλαιςίου ζκδοςθσ 
οικοδομικϊν αδειϊν. 
 
 

-Ξατά τθ ςυνεργαςία με 
εκπαιδευτικά ι ερευνθτικά 
ιδρφματα παρατθρείται  
ςφγχυςθ ςχετικά με τθ 
διάκριςθ του ερευνθτικοφ 
ζργου με τισ μελζτεσ. 
 
- Θ ζλλειψθ διακζςιμου 
προχπολογιςμοφ και θ 
αυςτθρι δθμοςιονομικι 
πολιτικι. 
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Δ/ΝΣΘ ΔΘΜΟΤΛΚΘΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΛΑΣ 

-Θ Διεφκυνςθ Δθμοτικισ 
Αςτυνομίασ ςυνεργάηεται με όλα 
τα τμιματα και υπθρεςίεσ του 
Διμου και διακζτει μια ςφαιρικι 
άποψθ για τθ λειτουργία του 
Διμου.   
 
- Ψο ςτελεχιακό δυναμικό τθσ 
Διεφκυνςθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ 
ςτθν πλειοψθφία τουσ  (13 άτομα 
από τα 18 του προςωπικοφ)είναι 
εκπαιδευμζνοι απόφοιτοι  τθσ  
Χχολισ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ που 
ζχουν λάβει εξάμθνθ εκπαίδευςθ 
(4 μινεσ κεωρθτικι εκπαίδευςθ και 
2 μινεσ πρακτικι εξάςκθςθ).  Σι 
υπόλοιποι ζχουν παρακολουκιςει 
ςεμινάρια διάρκειασ ενόσ μινα από 
το Ωπουργείο Εςωτερικϊν. 
 

-Χυχνά παρατθρείται ςφγχυςθ 
αρμοδιοτιτων με τισ υπθρεςίεσ του 
Διμου και ειδικότερα μετά  τθ 
ςυννζνωςθ των Ξαποδιςτριακϊν 
Διμων. 
 
-Ζλλειψθ τυποποιθμζνων 
διαδικαςιϊν και εντφπων κακϊσ και 
ζλλειψθ ξεχωριςτοφ πρωτοκόλλου 
από αυτό του Διμου για τα ζγγραφα 
εςωτερικισ επικοινωνίασ, 
καταγγελίεσ, ειςθγιςεισ κα. 
 
-Απαιτείται εγκατάςταςθ και 
λειτουργία τθλεφωνικοφ κζντρου, 
ϊςτε να καταγράφονται τα 
προβλιματα των πολιτϊν και να 
γίνεται πλθροφόρθςθ. 

 

-Χυνεργαςία με Χϊματα Αςφαλείασ του 
κρατικοφ μθχανιςμοφ. 

 

ΚΤΛΛΑΚΘ ΥΡΟΔΟΜΘ 
ΚΑΛ ΤΕΩΝΛΚΟΣ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

-Σ Διμοσ διακζτει ςθμαντικι 

κτιριακι υποδομι  

-Οειτουργία  των υπθρεςιϊν του 

Διμου ςε πολλζσ επί μζρουσ 

εγκαταςτάςεισ. 

-Υροβλιματα μειωμζνθσ αξιοποίθςισ 

του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ  λόγω 

κακυςτεριςεων ςτθ ςυντιρθςθ και 

τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν. 

- Υαρατθρείται δυςτοκία ςτθν 

οργάνωςθ των εργαςιϊν και τθν 

-Πε το ςχεδιαςμό του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ του Διμου,  δίδεται θ 

ευκαιρία προδιαγραφισ και 

μεςοπρόκεςμου προγραμματιςμοφ 

ανανζωςθσ και επζκταςθσ του τεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ του Διμου. 

-Ξακυςτεριςεισ ςτα 

προγράμματα 

αντικατάςταςθσ και 

επζκταςθσ του τεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ 
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ΛΣΩΥΑ ΣΘΜΕΛΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΣΘΜΕΛΑ ΕΥΚΑΛΛΕΣ ΑΡΕΛΛΕΣ 

ταχφτθτα λειτουργίασ του Διμου, 

λόγω τθσ διαςποράσ των υπθρεςιϊν 

ςε διαφορετικά κτιρια 

- Απαιτείται άμεςθ δθμιουργία 

τθλεφωνικοφ κζντρου για όλα τα 

δθμοτικά κτιρια, ϊςτε να 

εξυπθρετοφνται οι πολίτεσ τάχιςτα 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ 

-Ξαλι ςχετικά οικονομικι κζςθ που 

μπορεί να αποτελζςει βάςθ 

για  τθν επζκταςθ των 

προγραμμάτων δράςθσ και τθν 

επζκταςθ των παρεχομζνων 

υπθρεςιϊν ςτουσ δθμότεσ  

-Σι δανειακζσ υποχρεϊςεισ του 

Διμου είναι χαμθλζσ. 

 
-Σ Διμοσ είναι προςανατολιςμζ-

νοσ περιςςότερο ςτθν παροχι 

υπθρεςιϊν. 

-Θ οικονομικι κρίςθ που πλιττει τα 

οικονομικά του Διμου 

-Ζλλειψθ εςόδων από 

επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ  

-Υαρατθροφνται κακυςτεριςεισ ςτθ 

βεβαίωςθ ιδίων εςόδων. 

-Σι διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και 

υλοποίθςθσ των επενδφςεων 

παρουςιάηουν ςε αρκετζσ 

περιπτϊςεισ προβλιματα. 

-Εντοπίηονται προβλιματα είςπραξθσ 

ςτα ίδια ζςοδα που ανάγονται ςε 

προθγοφμενα χρόνια. 

-Σ Διμοσ αντιμετωπίηει αυξθμζνο 

λειτουργικό κόςτοσ. 

-Πεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων από τθν 

κεντρικι εξουςία χωρίσ μεταφορά 

-Αξιοποίθςθ από το Διμο των 

επιχειρθςιακϊν Υρογραμμάτων του 

ΕΧΥΑ 2007-2013. 

-Δυνατότθτεσ ςφναψθσ δανείων α) για 

αποπλθρωμι οφειλϊν και β) για 

επενδφςεισ. 

-Δυνατότθτα μείωςθσ λειτουργικϊν 

δαπανϊν μζςω τθσ εγκατάςταςθσ των 

υπθρεςιϊν ςε ζνα κτίριο 

-Διαρκισ βελτίωςθ εκτζλεςθσ 

προχπολογιςμοφ 
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των αντίςτοιχων πόρων ςτθν Ψοπικι 

Αυτοδιοίκθςθ 

ΡΕΛΟΥΣΛΑ -Σ Διμοσ διακζτει ςθμαντικι 

ακίνθτθ περιουςία 

-Θ ακίνθτθ περιουςία του Διμου δεν 
αξιοποιείται με ςυγκεκριμζνθ 
ςτρατθγικι και διαδικαςίεσ. Θ δομι 
και οι διαδικαςίεσ του Διμου δεν 
επιτρζπουν ςιμερα τθν καλφτερθ 
αξιοποίθςθ τθσ περιουςίασ του 

-Ξαταγραφι ακίνθτθσ περιουςίασ  

-Αξιοποίθςθ  τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ 

του 

-Απαξίωςθ τθσ ακίνθτθσ 
περιουςίασ του Διμου, λόγω 
ανεπαρκοφσ διαχείριςισ τθσ. 
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1.3.3 Καταγραφι ςτάςεων και αντιλιψεων μζςω τθσ διαβοφλευςθσ με τα Τοπικά 

Συμβοφλια  

 

Χτο πλαίςιο τθσ 1θσ ενζργειασ διαβοφλευςθσ για τθν κατάρτιςθ του επιχειρθςιακοφ 

προγράμματοσ του Διμου Χερςονιςου , διανεμικθκε δομθμζνο ερωτθματολόγιο για τθν 

καταγραφι των ςτάςεων, των αντιλιψεων, αλλά και των προςδοκιϊν των τοπικϊν 

ςυμβουλίων ςτισ δθμοτικζσ και τοπικζσ κοινότθτεσ του Διμου.  

 

Θ δθμοτικι αρχι υλοποιϊντασ τθ δζςμευςθ τθσ για τθν προαγωγι του δθμοκρατικοφ 

διαλόγου και τθν κοινωνικι διαβοφλευςθ ςτο πλαίςιο του μεςοπρόςκεςμου αναπτυξιακοφ 

τθσ προγραμματιςμοφ, αξιοποιεί τα υποβλθκζντα απαντθμζνα ερωτθματολόγια, κακϊσ και 

τισ προτάςεισ που αυτά περιλαμβάνουν.  

 

Χτο ςτάδιο αυτό ςυμμετείχαν – μζςω τθσ αποςτολισ ςυμπλθρωμζνων ερωτθματολογίων – 

14 από τισ 22 δθμοτικζσ/ τοπικζσ κοινότθτεσ του νεοςφςτατου Διμου Χερςονιςου. 

Χυγκεκριμζνα, υπζβαλλαν τα κάτωκι ςυμβοφλια Ψοπικϊν & Δθμοτικϊν Ξοινοτιτων: 

1. Αβδοφ 

2. Ξραςίου 

3. Χγουροκεφαλίου 

4. Γωνιϊν 

5. Ανωπόλεωσ 

6. Γαλίφασ 

7. Υοταμιϊν 

8. Χερςονιςου 

9. Οιμιν Χερςονιςου (υπζβαλε ςχετικι απόφαςθ του ςυμβουλίου, υπ’αρικμ 40/2011)  

10. Ποχοφ 

11.  Σικιςμόσ Χταλίδασ 

12. Ξόξαρθσ 

13. Χαράςου 

14. Ξαινοφργιου Χωριοφ 

15. Πάλιων 

 

Ψο δομθμζνο ερωτθματολόγιο εμπεριείχε 5 ερωτιςεισ κλειςτοφ τφπου και τα τοπικά 

ςυμβοφλια καλοφνταν να αξιολογιςουν και να βακμολογιςουν ςτθ αντίςτοιχθ 
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προτεινόμενθ κλίμακα, μια ςειρά από κρίςιμα ηθτιματα, πλεονεκτιματα ι μειονεκτιματα 

τθσ περιοχισ, αλλά και να εκφράςουν τισ προςδοκίεσ και τθ ςθμαντικότθτα ςυγκεκριμζνων 

πολιτικϊν ανάπτυξθσ για τθν περιοχι. Θ απαντιςεισ των τοπικϊν ςυμβουλίων, από κοινοφ 

με τθν ςτρατθγικι τθσ δθμοτικισ αρχισ τθσ τρζχουςασ περιόδου, δφναται να τεκμθριϊςουν 

τθν αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ του Διμου ωσ αναπτυξιακό οργανιςμό, αλλά και ωσ 

φορζα διάχυςθσ τθσ ανάπτυξθσ ςε τοπικό επίπεδο.    

 

Ερϊτθςθ 1: «Αξιολογιςτε τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ τθσ περιοχισ του Διμου 

Ωερςονιςου και εκφράςτε τον βακμό ικανοποίθςισ ςασ ςε ςχζςθ με κάκε ζνα από τουσ 

παρακάτω τομείσ»   

 

Θ πρϊτθ ερϊτθςθ που τζκθκε ςτο ερωτθματολόγιο ιταν να αξιολογιςουν τθν υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ ςε μια ςειρά από τομείσ. Ψα αποτελζςματα δείχνουν ότι ςε ποςοςτό 

μεγαλφτερο του 50% μεταξφ των κετικϊν ςτθν παροφςα κατάςταςθ είναι: 

 θ ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν από τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

 θ ποιότθτα των προϊόντων από τισ τοπικζσ παραγωγικζσ μονάδεσ 

  θ ποιότθτα ηωισ (με τθν ζννοια τθσ κακθμερινότθτασ) 

 θ εικόνα των οικιςμϊν 

 

Χε ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%, ςτα αρνθτικά ςυγκαταλζγονται: 

 θ αξιοποίθςθ των πόρων τθσ ΕΕ κατά τθν τελευταία δεκαετία προσ όφελοσ τθσ 

περιοχισ 

 θ δυνατότθτα εφρεςθσ εργαςίασ ωσ ειδικευμζνοσ 

 θ ποιότθτα των αςτικϊν υποδομϊν 

 θ ςχζςθ τιμισ-ποιότθτασ των τοπικϊν εμπορικϊν επιχειριςεων  
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Σι λοιπζσ δθμοτικζσ και τοπικζσ κοινότθτεσ που δε ςυμμετείχαν με αποςτολι 

ερωτθματολογίου ι υπομνιματοσ, δφναται να το πράξουν κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαβοφλευςθσ του ςχεδίου, ζπειτα από τθν ζγκριςθ τθσ Α Φάςθσ του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ από το Δθμοτικό Χυμβοφλιο.  

 

Ερϊτθςθ 2: Εκφράςτε τισ προςδοκίεσ ςασ για τθν επόμενθ 4ετία ςε ςχζςθ με τουσ 

παρακάτω τομείσ 

 

Χτθ δεφτερθ ερϊτθςθ ηθτικθκε από τα τοπικά ςυμβοφλια να  εκφράςουν τισ προςδοκίεσ 

τουσ για τθν επόμενθ 4ετία ςε ςχζςθ με επιλεγμζνουσ τομείσ.  Από τα αποτελζςματα τθσ 

επεξεργαςία των ερωτθματολογίων προκφπτει ότι οι εκπρόςωποι τθσ τοπικισ κοινωνίασ, 

εκτιμοφν και ζχουν αρνθτικζσ προςδοκίεσ ςε ςχζςθ με τθν πορεία τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ, 

αλλά και το  βιοτικό επίπεδο τθσ χϊρασ. Εντοφτοισ, ςτισ αντίςτοιχεσ μεταβλθτζσ-τομείσ που 

αναφζρονται ςτθν εκτίμθςθ του βιοτικοφ επιπζδου, αλλά και τθ κζςθ του Διμου ςτον 

κρθτικό και εκνικό χϊρο, διαφαίνεται μια αιςιόδοξθσ ςτάςθ και αντίλθψθ ότι θ ανάπτυξθ 

τθσ περιοχισ κα ζχει κετικό ιςοηφγιο. Ψο ςτοιχείο αυτό κρίνεται πολφ ςθμαντικό, εάν κανείσ 

αναλογιςτεί τισ ςθμαντικζσ αλλαγζσ που ζχουν επζλκει και ςυντελοφνται ςτο ςφνολο τθσ 

ελλθνικισ κοινωνίασ και οι  τοπικζσ κοινωνίεσ του Διμου Χερςονιςου, διαφαίνεται να 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 Πνηόηεηα δσήο (κε ηελ έλλνηα ησλ όξσλ δηαβίσζεο θαη θαζεκεξηλόηεηαο) 

Πνηόηεηα αζηηθώλ ππνδνκώλ (δξόκνη, πιαηείεο θιπ)

Πνηόηεηα θνηλσληθώλ ππνδνκώλ (εθπαίδεπζε, πγεία, πξόλνηα, θιπ.)

Δηθόλα ησλ νηθηζκώλ (αηζζεηηθή ησλ θηηξίσλ, ησλ γεηηνληώλ, θιπ.)

Αληαγσληζηηθόηεηα ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ  

Αληαγσληζηηθόηεηα κηθξώλ κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ

Πνηόηεηα πξντόλησλ από ηηο παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο 

ρέζε ηηκήο – πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ ησλ εκπνξηθώλ επηρεηξήζεσλ 

ρέζε ηηκήο – πνηόηεηαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα

Πνηόηεηα παξερόκελσλ ππεξεζηώλ από δεκόζηεο ππεξεζίεο

Γπλαηόηεηα εύξεζεο εξγαζίαο σο αλεηδίθεπηνο (εξγάηεο ή ππάιιεινο)

Γπλαηόηεηα εύξεζεο εξγαζίαο σο εηδηθεπκέλνο (κε ζπνπδέο ή εκπεηξία ή θαη ηα

δύν)

Η Αμηνπνίεζε ησλ πόξσλ ηεο ΔΔ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξνο όθεινο ηεο

πεξηνρήο 

Πνιύ Καιή

Καιή

Μέηξηα

Καθή

Πνιύ Καθή
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ανκίςτανται ςτθν γενικότερθ λογικι θττοπάκειασ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ. Ψο ςτοιχείο αυτό 

με όρουσ αναπτυξιακισ δυναμικισ δίνει ςτθν περιοχι ζνα προβάδιςμα για τθν ανάπτυξθ 

ευνοϊκοφ επενδυτικοφ και ςυνολικά αναπτυξιακοφ περιβάλλοντοσ.  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Σν βηνηηθό επίπεδν ησλ θαηνίθσλ 

Σν βηνηηθό επίπεδν ηεο ρώξαο

Η δπλαηόηεηα ησλ λέσλ λα

εμαζθαιίδνπλ απαζρόιεζε ζηελ

πεξηνρή

Η πνηόηεηα δσήο 

Η ζέζε ηνπ Γήκνπ ζηνλ Διιεληθό θαη

Κξεηηθό ρώξν

Η αληαγσληζηηθόηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ

ηεο πεξηνρήο 

Μεγάιε

Βειηίσζε

Βειηίσζε

Κακία Βειηίσζε

Υεηξνηέξεπζε

Μεγάιε

Υεηξνηέξεπζε

 

 

Ερϊτθςθ 3: Ροια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά κεωρείτε ότι αποτελοφν ιςχυρά 

πλεονεκτιματα του Διμου (ζωσ 3 επιλογζσ) 

 

Χτο τρίτο ερϊτθμα οι ερωτϊμενοι εκπρόςωποι εκλθκθςαν να επιλζξουν μεταξφ  λίςτασ 13 

δυνθτικϊν πλεονεκτθμάτων, τα 3 ιςχυρότερα ςθμεία του Διμου Χερςονιςου. Επι ςυνόλου 

λοιπόν 15 τοπικϊν ςυμβουλίων, θ τοπικι κοινωνία φαίνεται να ςυγκλίνει ότι τα 3 

ιςχυρότερα ςθμεία του Διμου Χερςονιςου είναι: 

1. Θ τουριςτικι κίνθςθ τθσ περιοχισ 

2. Σι τουριςτικζσ μονάδεσ τθσ περιοχζσ 

3. Ψο φυςικό περιβάλλον του Διμου 

 

Εξίςου ςθμαντικό αρικμό επιλογϊν από τουσ τοπικοφσ ςυμβοφλουσ ςυγκζντρωςε ωσ 

ιςχυρό ςθμείο το παράκτιο μζτωπο του Διμου, το οποίο αποτελεί ζνα πλεονζκτθμα που 

ενδυναμϊκθκε με τθ ςυνζνωςθ των 3 ιςχυρότερων τουριςτικά διμων τθσ Υεριφερειακισ 

Ενότθτασ Θρακλείου.  
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Ερϊτθμα 4: Ροια από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά κεωρείτε ότι αποτελοφν ςοβαρά 

μειονεκτιματα του Διμου (ζωσ 3 επιλογζσ) 

 

Χτο ερϊτθμα αυτό, τουσ ηθτικθκε να αξιολογιςουν και αν επιςθμάνουν τα 3 

επικρατζςτερα μειονεκτιματα του Διμου. Ψα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθ των 

ερωτθματολογίων ανζδειξαν τισ επιλογζσ των τοπικϊν εκπροςϊπων οι οποίοι αξιολογοφν 

ότι το μοντζλο ανάπτυξθσ, θ ποιότθτα των αςτικϊν υποδομϊν, αλλά και θ εικόνα των 

οικιςμϊν αποτελοφν ςθμεία αρνθτικά  για τθν εικόνα και τθ δυναμικι τθσ περιοχισ. 

Αξιόλογο ποςοςτό ςυγκζντρωςε και θ άποψθ ότι μειονζκτθμα είναι θ αδυναμία των 

τοπικϊν επιχειριςεων αν εκςυγχρονιςτοφν  και να αναπτυχκοφν, ςτοιχείο που πρζπει να 

λθφκεί ςοβαρά υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό και ο Διμοσ να διαμορφϊςει ζνα ολοκλθρωμζνο 

τοπικό πρόγραμμα ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και ειδικότερα των νζων.  

22,22%

20,00%

17,78%

11,11%

8,89%

6,67%

4,44%

4,44%

2,22%

2,22%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Η ηνπξηζηηθή θίλεζε ηεο πεξηνρήο

Σν θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο

Οη  ηνπξηζηηθέο κνλάδεο ηεο πεξηνρήο

Σν παξάθηην κέησπν ηνπ Γήκνπ

Σν κέγεζνο ηνπ Γήκνπ

Η πνηόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

Η θεληξηθή ζέζε ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο 

Σν αγξνηηθό εηζόδεκα ηεο πεξηνρήο 

Η πνιηηηζηηθή δσή 

Η πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ Τγείαο

Η πνηόηεηα ησλ ππνδνκώλ 

Η πνηόηεηα, πνηθηιία θαη ζρέζε ηηκήο-πνηόηεηαο ηνπ εκπνξηθνύ θιάδνπ ηεο

πεξηνρήο

Η επάξθεηα δεκόζησλ ππεξεζηώλ θαη θνξέσλ



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 408 από 457 

21,74%

17,39%

15,22%

13,04%

8,70%

6,52%

6,52%

4,35%

4,35%

2,17%
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Ο ηξόπνο αλάπηπμεο

Η αηζζεηηθή εηθόλα ησλ νηθηζκώλ θαη νη ειεύζεξνη ρώξνη

Η πνηόηεηα ησλ αζηηθώλ ππνδνκώλ

Η αδπλακία ησλ επηρεηξήζεσλ λα εθζπγρξνληζηνύλ θαη λα αλαπηπρζνύλ

Ο αληαγσληζκόο από ηηο άιιεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο ή θαη ηνπ

εμσηεξηθνύ

Η πνιηηηζηηθή δσή 

Η έιιεηςε επηρεηξεκαηηθώλ ππνδνκώλ 

Η πνηόηεηα θαη ε επάξθεηα ησλ πδαηηθώλ πόξσλ 

Οη παξαδνζηαθέο επηρεηξεκαηηθέο δνκέο

Η εμάξηεζε ηεο νηθνλνκίαο από ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα 

 

 

 

Ερϊτθμα 5: Αξιολογιςτε τθν ςθμαςία των παρακάτω τομζων δράςθσ που πρζπει να 

ακολουκιςει ο Διμοσ Ωερςονιςου ςε μια κλίμακα από το ‘1 = θ λιγότερο ςθμαντικι’ ζωσ 

το ‘5 = θ πιο ςθμαντικι’. – Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του ίδιου αρικμοφ περιςςότερο από 2 

φορζσ 

 

Ψζλοσ, ςτθν πζμπτθ ερϊτθςθ ηθτικθκε από τουσ μετζχοντεσ να αξιολογιςουν τθ 

ςθμαντικότθτα των τομζων δράςθσ του Διμου, ςτοιχείο που είναι χριςιμοι κατά τθ 

διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων και κακοριςμοφ των προτεραιοτιτων που οι τοπικζσ 

κοινωνίεσ αναδεικνφουν ωσ ςθμαντικζσ. Ψα ηθτιματα που ανακφπτουν ωσ ςθμαντικά, κατά 

τθν άποψθ των τοπικϊν ςυμβουλίων και πρζπει να οδθγιςουν ςτθν ανάλθψθ δράςεων και 

πρωτοβουλιϊν από τθ δθμοτικι αρχισ, αφοροφν  τομείσ όπωσ θ χωροταξικι-πολεοδομικι 

οργάνωςθ του Διμου και ο κακοριςμόσ των χριςεων γθσ, θ ολοκλθρωμζνθ ανάπτυξθ των 

οικιςμϊν, θ ανάπτυξθ βαςικϊν υποδομϊν και τζλοσ θ ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ – 

ακλθτιςμοφ.  
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Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε

Υσξνηαμηθή Οξγάλσζε – Πνιενδόκεζε – Υξήζεηο Γεο

Οινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ νηθηζκώλ

Κπθινθνξηαθή νξγάλσζε – ηάζκεπζε

Αλάπηπμε Πνιηηηζκνύ – Αζιεηηζκνύ – Παηδείαο

Κνηλσληθή Πνιηηηθή

Γηαθνξνπνίεζε ηνπ παξερόκελνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο 

Αλάπηπμε Τπνδνκώλ (Γίθηπα κεηαθνξώλ, επέθηαζε βηνινγηθνύ θιπ)

Αλάπηπμε πλεξγαζηώλ ζε πεξηθεξεηαθό επίπεδν κε ηνπο άιινπο Γήκνπο γηα

ηελ πξνώζεζε θνηλώλ αηηεκάησλ

Αλάπηπμε πλεξγαζηώλ ζε Δπξσπατθό επίπεδν κε αληίζηνηρνπο Γήκνπο γηα

ηελ αληαιιαγή εκπεηξηώλ

πλεξγαζία κε ηνπηθνύο θνξείο γηα ηελ πξνώζεζε ησλ ζεκάησλ ηνπ Γήκνπ

 



ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 – 2014  
ΕΡΣΨΘΨΑ 1

Θ
. Χτρατθγικόσ Χχεδιαςμόσ 

 
  

Χελίδα 410 από 457 

ΚΕΨΑΛΑΛΟ 2 Θ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΚΑΛ 

ΑΝΑΡΤΥΞΛΑΚΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΕΣ 

 

2.1 Στρατθγικόσ Σχεδιαςμόσ 

 

Χτθν Ελλάδα ο αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ  ζχει αρχίςει να ειςάγεται με ςθμαντικι 

κακυςτζρθςθ ςε ςχζςθ με τισ άλλεσ χϊρεσ. Αυτό δυςτυχϊσ ζχει δθμιουργιςει τετελεςμζνα 

και πολλά προβλιματα τα οποία κα μποροφςαν να είχαν αποφευχκεί. Τμωσ, ζνα από τα 

πλεονεκτιματα αυτισ τθσ κακυςτζρθςθσ είναι θ δυνατότθτα διδαχισ από τθν εμπειρία των 

άλλων. Πποροφν να εντοπιςτοφν ποια είναι  τα επιτυχθμζνα παραδείγματα ανάπτυξθσ και 

τεχνολογικοφ- διορκωτικοφ μεταςχθματιςμοφ άλλων περιοχϊν οι οποίεσ διακζτουν 

παρόμοια χαρακτθριςτικά με τθν εκάςτοτε υπό μελζτθ περιοχι. 

 

Ζνα ςτρατθγικό ςχζδιο ανάπτυξθσ μπορεί να ςυμβάλει πραγματικά ςτθν ανάπτυξθ μιασ 

περιοχισ όταν ςυνδυάηει δθμιουργικά τθ διάγνωςθ και τθν αξιολόγθςθ των 

χαρακτθριςτικϊν τθσ με ιδζεσ και προτάςεισ οι οποίεσ απορρζουν από τθν υφιςτάμενθ 

εκνικι και διεκνι εμπειρία και ο ςυνδυαςμόσ αυτόσ πραγματικϊν δυνατοτιτων και ιδεϊν 

βρίςκει γόνιμο ζδαφοσ ςτθν τοπικι κοινωνία και διοίκθςθ και μετατρζπεται  ςε όραμα και 

ςυλλογικοφσ ςτόχουσ. 

 

Θ αναπτυξιακι ςταρτθγικι από τθ φφςθ τθσ ζχει δυναμικό χαρακτιρα κακϊσ ςτθρίηεται  

μεν ςτθν κατανόθςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, αλλά θ ζμφαςθ τθσ βρίςκεται ςτθ 

δθμιουργικι παρζμβαςθ και τθ δράςθ . Χε ζνα κόςμο που αλλάηει με γριγορουσ ρυκμοφσ, 

θ αναπτυξιακι ςταρτθγικι μιασ περιοχισ κα πρζπει να ζχει το βλζμμα ςτραμμζνο ςτο 

μζλλον, να κατανοεί εγκαίρωσ τισ νζεσ τάςεισκαι δυναμικζσ και να αποφεφγει τθν 

επανάπαυςθςτισ ςυνταγζσ τθσ πεπατθμζνθσ. Ρα αντιλαμβάνεται ότι το νζο οικονομικό και 

τεχνολογικό περιβάλλον απαιτεί νζουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ και νζεσ πολιτικζσ. Θ 

αναπτυξιακι ςταρτθγικι κα πρζπει να είναι ανοιχτι ςε νζεσ ιδζεσ, να τισ ενκαρρφνει και να 

τισ ενιςχφει  και να προςπακεί να ενςωματϊςει  ςτθν τοπικι  κοινωνία και οικονομία 

μθχανιςμοφσ κατανόθςθσ  και διαχείριςθσ τθσ αλλαγισ.  Θ διάκεςθ για μάκθςθ, θ 

δθμιουργικότθτα, θ ζρευνα, θ εφευρετικότθτα, θ εξωςτρζφεια και θ αναηιτθςθ του 

καινοφργιου πρζπει  να είναι κεντρικά ςτοιχεία τθσ ςτρατθγικισ και να βρίςκουν τθν 

ζκφραςθ τουσ ςε μια ςειρά από ςυγκεκριμζνεσ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ. 
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Θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι, για να είναι  αποτελεςματικι, κα πρζπει να ςτθρίηεται ςε μια 

ευρφτερθ κοινωνικι  ςυναίνεςθ, να διαμορφϊνει ςτόχουσ  και ζνα όραμα για τθν πόλθ οι 

οποίοι να πείκουν και να κινθτοποιοφν ευρφτερα κοινωνικά και οικονομικά τθν περιοχι. Για 

να γίνει αυτό κα πρζπει οι πολιτικζσ τθσ να αποφεφγουν τθ μονομζρεια και να προςφζρουν  

δυνατότθτεσ για αναπτυξιακό μζριςμα ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ ομάδεσ. Αυτό 

δεν ςθμαίνει ότι κα πρζπει να αποφεφγει τισ αναγκαίεσ τομζσ. Χθμαίνει όμωσ, ότι τα κόςτθ 

και τα οφζλθ που κα προκφψουν από ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ κα πρζπει να είναι ιςόρροπα 

κατανεμθμζνα και επιπλζον,αυτι θ κατανομι κα πρζπει να είναι ορατι και μζςα ςτα όρια 

τθσ κοινισ λογικισ. 

  

2.1.1 Αποςτολι, Πραμα, Αρχζσ Λειτουργίασ και Διακυβζρνθςθσ 

 

Θ ςτρατθγικι ανάπτυξθσ του Διμου Χερςονιςουγια τθν επόμενθ μεςοπρόκεςμθ περίοδο 

ζρχεται να υπθρετιςει τισ πολιτικζσ τθσ αειφορίασ και τθσ βιωςιμότθτασ όπωσ αυτζσ 

εφαρμόηονται τθν τελευταία εικοςαετία ςτθν Ευρϊπθ αλλά και διεκνϊσ. Σι αρχζσ τθσ 

βιϊςιμθσ πόλθσ και τθσ αειφορικότθτασ για πρϊτθ φορά διατυπϊκθκαν ςτθ ςχετικι ζκκεςθ 

τθσ Επιτροπισ G.H. Brundtland του ΣΘΕ το 1991 «Ψο κοινό μασ μζλλον»,  που αποτελεί 

ςυνζχεια τθσ «AGENDA 21», κακϊσ και του «Χχεδίου του Γιοχάνεςμπουργκ». 

 

Βιϊςιμθ ανάπτυξθ είναι θ ανάπτυξθ, θ οποία ικανοποιεί τισ ανάγκεσ του παρόντοσ χωρίσ να 

κζτει ςε κίνδυνο τθν ικανότθτα των μελλοντικϊν γενεϊν να ικανοποιιςουν τισ δικζσ τουσ 

ανάγκεσ. 

 

Σι ςτόχοι πολιτικισ του Υλαιςίου Δράςθσ για τθν Αειοφόρο Αςτικι Ανάπτυξθ ςτθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αναφζρεται ςτθ ςχετικι ζκκεςθ του 1998 αφοροφν ςε: 

 Ενδυνάμωςθ τθσ οικονομικισ ευθμερίασ και τθσ απαςχόλθςθσ ςε μικρά και 

μεγάλα αςτικά κζντρα. 

 Υροϊκθςθ τθσ ιςότθτασ, τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ και τθσ ανηωογόνθςθσ των 

υποβακμιςμζνων αςτικϊν ηωνϊν. 

 Υροςταςία και βελτίωςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ: τοπικι και παγκόςμια 

αειφορία. 

 Χυμβολι ςτθν καλι διακυβζρνθςθ των αςτικϊν περιοχϊν και ςτθν 

ενίςχυςθ του τοπικοφ δυναμικοφ. 
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2.1.2 Αποςτολι 

 

«Θ διακυβζρνθςθ των τοπικϊν υποκζςεων και θ παροχι δθμοςίων αγακϊν και υπθρεςιϊν 

για τθν ικανοποίθςθ αναγκϊν των κατοίκων και των τοπικϊν φορζων, με απϊτερο ςκοπό τθ 

βιϊςιμθ κοινωνικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του». 

 

2.1.3 Πραμα 

 

Θ διατφπωςθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ οφείλει να ςυνδζει τθ ςθμερινι πραγματικότθτα 

και τισ μελλοντικζσ επιδιϊξεισ τθσ πόλθσ ςυνεκτιμϊντασ τισ πραγματικζσ δυνατότθτεσ, τισ 

γενικότερεσ τάςεισ και κατευκφνςεισ ςτο περιφερειακό, ςτο εκνικό και ςτο παγκόςμιο 

περιβάλλον και αξιολογϊντασ τθν αναπτυξιακι δυναμικι τθσ. 

 

2.1.4 Κατευκυντιριεσ Αρχζσ 

 

 Ξινθτοποίθςθ όλων των τοπικϊν πόρων και δυνατοτιτων 

 Ωιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων 

 Υροϊκθςθ τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν 

 Ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ φορείσ 

 Χεβαςμόσ των αρχϊν τθσ αειοφόρου ανάπτυξθσ 

 Ξοινωνικι δικαιοςφνθ και αλλθλεγγφθ 

 Υολιτιςτικι ποικιλομορφία 

 Ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και ςτα αιτιματα των πολιτϊν 

 Διαφάνεια και χρθςτι διαχείριςθ 

 Λςόρροπθ ανάπτυξθ των δθμοτικϊν ενοτιτων του Διμου 

 Λςότιμθ εξυπθρζτθςθ όλων των κατοίκων χωρίσ διακρίςεισ 

 

2.2 Διαςφνδεςθ Τοπικοφ και Ρεριφερειακοφ Σχεδιαςμοφ 

 

Σι προκλιςεισ του ςιμερα ςε παγκόςμιο επίπεδο, ςτθν Ευρϊπθ και ειδικότερα ςτθν 

Ελλάδα, απαιτοφν κοινι αντιμετϊπιςθ – βαςιςμζνθ ςτθ ςυνεννόθςθ, ςτθ ςυνεργαςία και 

ςτθν αποφαςιςτικότθτα, όχι μόνο μεταξφ των αρχϊν και των δθμόςιων φορζων αλλά 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιδιωτικζσ παραγωγικζσ δυνάμεισ και τθν κοινωνία των πολιτϊν. 
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Θ άμβλυνςθ των διαφορϊν, των ανιςοτιτων που καταγράφονται ςτα πλαίςια του νζου 

«καλλικρατικοφ» Διμου Ωερςονιςου είναι ο ςτόχοσ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ, ο οποίοσ κα 

επιτευχκεί μζςα από δράςεισ που κα ςυνδζουν τθν ενδοχϊρα με τθν παράκτια ηϊνθ, τον 

πρωτογενι με τον τριτογενι τομζα ενϊ κα δθμιουργθκοφν ευκαιρίεσ για τθν αξιοποίθςθ 

των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων που διακζτει.  

 

Αντίςτοιχα, θ άρςθ των ανιςοτιτων ςε επίπεδο Ρεριφζρειασ Κριτθσ είναι ζνα ηιτθμα ςτο 

οποίο θ ίδια θ Ευρϊπθ εςτιάηει δίνοντασ ιδιαίτερθ βαρφτθτα μζςα από τθν Υολιτικι για τθν 

Υεριφερειακι Ανάπτυξθ που εξειδικεφεται ςτο Υεριφερειακό Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 

Ξριτθσ, προκειμζνου να αντιμετωπίςει αντίςτοιχα τισ εκνικζσ διαφορζσ.   

Χαφϊσ, μζςα από τθν ςτοχευμζνθ αυτι ενζργεια – που ιςχφει για τθν κάκε Υεριφζρεια τθσ 

Ευρϊπθσ χωριςτά – θ Ε.Ε. αποςκοπεί αφενόσ ςτθν μείωςθ των ανιςοτιτων ανάμεςα ςτισ 

περιφζρειεσ τθσ αλλά επίςθσ και ςτθ δικαιότερθ κατανομι των πλεονεκτθμάτων τθσ κοινισ 

αγοράσ ςε όλθ τθσ τθν επικράτεια – ςε ςχζςθ με τα κράτθ μζλθ τθσ.   

 

Ωσ εκ τοφτου, θ ανάδειξθ και θ αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν πλεονεκτθμάτων των 

περιφερειϊν και των τοπικϊν πόρων απαιτεί πολυεπίπεδο ςχεδιαςμό και ιςχυρζσ ςχζςεισ 

ςυνάφειασ και ςυνζργειασ.  

 

Ξρίνεται ςκόπιμο, ςτο ςθμείο αυτό να τονιςτεί ςε επίπεδο πολιτικϊν ςτρατθγικϊν ςτόχων, 

θ ζνταξθ τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Χερςονιςου, ςτο πλαίςιο τθσ περιφερειακισ πολιτικισ 

για τθν ανάπτυξθ τθσ Υεριφζρειασ Ξριτθσ. Αντίςτοιχα, θ περιφερειακι πολιτικι ανάπτυξθσ 

εντάςςεται ςτον Εκνικό Χχεδιαςμό Ανάπτυξθσ που λαμβάνει υπόψθ του τισ Ευρωπαϊκζσ 

Υολιτικζσ. 

 

Ραρακάτω, παρατίκενται ςτοιχεία από το Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 2007 – 2013 τθσ 

χωρικισ ενότθτασ Κριτθσ – Νιςων Αιγαίου όπου εμφαίνεται ο ςυςχετιςμόσ μεταξφ των 

βαςικϊν κεματικϊν – πυλϊνων τθσ ςτρατθγικισ του Διμου Χερςονιςου και των γενικϊν 

ςτρατθγικϊν επιλογϊν του ΡΕΡ Κριτθσ.  

Στθ Βϋ Φάςθ, κατά τθν οποία κα γίνει αναλυτικι εξειδίκευςθ τθσ Στρατθγικισ του 

Ρρογράμματοσ και των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ ςε Μζτρα και Κατθγορίεσ Δράςεων, κα 

τεκμθριϊνεται πλιρωσ και ακριβϊσ θ ιςχυρι ςυνάφεια και ςυνζργεια μεταξφ των πολιτικϊν 

των δφο μερϊν.  
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Η ςτρατθγικι τθσ χωρικισ ενότθτασ Κριτθσ – Νιςων Αιγαίου ςτο πλαίςιο του  

Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ 2007 – 2013 

Θ ςτρατθγικι τθσ Χωρικισ Ενότθτασ Ξριτθσ-Ριςων Αιγαίου ςυνίςταται ςτθ δθμιουργία των 

προχποκζςεων για τθν ποςοτικι και ποιοτικι διεφρυνςθ των αναπτυξιακϊν επιλογϊν, τθν 

ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και τθν ανάδειξθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ χωρικισ 

ενότθτασ «Ξριτθσ και Ριςων Αιγαίου» ςε ςυνκικεσ αειφόρου ανάπτυξθσ. 

Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν περιφερειακι ανάπτυξθ κατά τθν περίοδο 2007-2013, 

ο οποίοσ είναι ςφμφωνοσ με το ΕΣΡΑ 2007-2013 και διαφοροποιείται από τα προθγοφμενα 

Ξοινοτικά Υλαίςια Χτιριξθσ δίνοντασ μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν καινοτομία, ςτθν 

επιχειρθματικότθτα, ςτθ γνϊςθ, ςτθν παιδεία και ςτον πολιτιςμό, ςτο περιβάλλον και ςτθ 

διοικθτικι αναςυγκρότθςθ. Τςον αφορά ςτα ςθμαντικά προβλιματα που ζχουν ιδθ 

διαφανεί (λ.χ. προςπελαςιμότθτα και ανιςότθτεσ, απομόνωςθ, περιβάλλον, παραγωγικι 

διάρκρωςθ κ.λπ.), επιβάλλονται «πολιτικζσ εςτίαςθσ» για τθν ταχφτερθ αντιμετϊπιςθ των 

ςυγκεκριμζνων προβλθμάτων ςτισ Υεριφζρειεσ Ξριτθσ και Βορείου Αιγαίου, μζςω των 

οποίων αναμζνεται να επιταχυνκεί θ ανάπτυξι τουσ, ενϊ ταυτόχρονα, θ «επιβραδυντικι 

δράςθ» των παραμζτρων που μειϊνουν τθν αποτελεςματικότθτα των αςκοφμενων 

αναπτυξιακϊν πολιτικϊν, κα περιοριςκεί. Θ ςυγκεκριμζνθ χωρικι ςτόχευςθ ςτο επίπεδο 

τθσ Ωωρικισ Ενότθτασ ςυνδυάηεται με τθν γενικότερθ ςτρατθγικι του ΕΣΡΑ 2007-2013, 

ςφμφωνα με τθν οποία, ςτισ ταχφτερα αναπτυςςόμενεσ Υεριφζρειεσ τθσ χϊρασ κα δοκεί 

ζμφαςθ ςτθν εξαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ των δυναμικϊν κλάδων, με τθν ενίςχυςθ των 

υποδομϊν, των κεςμικϊν μθχανιςμϊν και των οργανωτικϊν καινοτομιϊν που κρίνονται 

αναγκαίεσ για τθν περαιτζρω ςτιριξθ τθσ ανάπτυξθσ. Χτισ Υεριφζρειεσ με μθ ικανοποιθτικό 

αναπτυξιακό δυναμιςμό, ο ςχεδιαςμόσ τθσ πολιτικισ για τθν νζα περίοδο επικεντρϊνεται 

ςε παρεμβάςεισ με ουςιωδζςτερο αναπτυξιακό περιεχόμενο με βάςθ τα πλεονεκτιματα 

και ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται κακϊσ και τισ εκτιμιςεισ τθσ οικονομικισ απόδοςθσ των 

μζτρων και δράςεων που εντάςςονται ςε αυτζσ. 

 

Εξειδίκευςθ των γενικών ςτρατθγικών επιλογών του ΠΕΠ Κριτθσ  

Ρεριφζρεια Κριτθσ: Σ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ - όραμα «Κριτθ Κζντρο Οικονομίασ και 

Ζρευνασ ςτθ Ν.Α. Μεςόγειο» που είχε τεκεί ςτισ προθγοφμενεσ προγραμματικζσ περιόδουσ 

επαναπροςδιορίηεται ςε «Ανάδειξθ του ρόλου τθσ Κριτθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ν.Α. 

Μεςογείου ςτθ βάςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ τθσ, τθσ χριςθσ 
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προθγμζνων τεχνολογιϊν και καινοτομίασ και τθσ βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

κατοίκων τθσ» λαμβάνοντασ υπόψθ: 

• τισ διεκνείσ εξελίξεισ, 

• τισ δυνατότθτεσ τθσ τοπικισ οικονομίασ, 

• τθ ςτρατθγικι τθσ Οιςςαβόνασ και τισ πολιτικζσ Χυνοχισ, 

• τισ τρεισ βαςικζσ αρχζσ του ΕΧΥΑ: ανταγωνιςτικότθτα, εξωςτρζφεια, ανάπτυξθ του 

ανκρϊπινου δυναμικοφ.  

 

Ο παραπάνω αυτόσ ςτόχοσ ωσ προσ το ρόλο τθσ Κριτθσ ςτθ Ν. Α. Μεςόγειο, μετά και τθν 

ζνταξθ τθσ Ξφπρου και τθσ Πάλτασ ςτθν Ε.Ε., επαναπροςδιορίηεται ςε ςχζςθ με 

ςυγκεκριμζνουσ πλζον άξονεσ ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ τουσ οποίουσ θ νζα 

ςτρατθγικι τθσ Ξριτθσ κα κλθκεί να εξυπθρετιςει. Ενδεικτικά αναφζρονται οι υπάρχουςεσ 

ςυνεργαςίεσ με τθν Ξφπρο ςτο πλαίςιο και τθσ Ξ.Υ. INTERREG. Τμωσ και ςε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο νζοσ ςτόχοσ ςτθρίηεται ςε εδραιωμζνουσ τομείσ τθσ τοπικισ οικονομίασ και 

εξυπθρετείται από καλά προγραμματιςμζνεσ υποδομζσ και δράςεισ που εξαςφαλίηουν 

λειτουργικζσ ςυνδζςεισ. (τθλεπικοινωνιακζσ – ςυγκοινωνιακζσ – οικονομικζσ – 

πολιτιςμικζσ). 

Τα μεγαλφτερα περικϊρια αξιοποίθςθσ ανταγωνιςτικϊν πλεονεκτθμάτων εκτιμάται ότι 

υπάρχουν: 

• Στον τουριςμό και τον πολιτιςμό, με βελτίωςθ των πυλϊν ειςόδου-εξόδου, ανάδειξθ του 

φυςικοφ, πολιτιςμικοφ και ιςτορικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και με τθν εφαρμογι των νζων 

τεχνολογιϊν για τθν αναβάκμιςθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Χτον τομζα του τουριςμοφ, 

θ διαςφάλιςθ κρίςιμου βιϊςιμου μεγζκουσ και δικτυϊςεων αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

περεταίρω ανάπτυξι του. Ψαυτόχρονα προωκείται με επιτυχία το άνοιγμα νζων αγορϊν 

ςτον τομζα του τουριςμοφ. Επιπλζον , προχποκζςεισ ανάπτυξθσ του τουριςτικοφ τομζα 

είναι θ δθμιουργία τουριςτικϊν προϊόντων που απευκφνονται ςε ειδικζσ κατθγορίεσ 

καταναλωτϊν (ειδικζσ μορφζσ τουριςμοφ), ο ςαφισ προςδιοριςμόσ του επιδιωκόμενου 

ρόλου τθσ Υεριφζρειασ ςτο ενιαίο Ευρωπαϊκό και ευρφτερο Πεςογειακό χϊρο και θ 

μζγιςτθ δυνατι αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν τθσ Ξοινωνίασ τθσ Υλθροφορίασ. 

• Στισ προθγμζνεσ υπθρεςίεσ, ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν και επικοινωνιϊν κακϊσ 

και ςτθ βιοτεχνολογία. 

• Στισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. Τπωσ αναφζρεται και ςτθν Οευκι Βίβλο τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ «Ενζργεια για το Πζλλον: Ανανεϊςιμεσ Υθγζσ Ενζργειασ», θ Ξριτθ 

κα μποροφςε να χρθςιμεφςει ωσ «πιλοτικι» Υεριφζρεια, κζντρο ανταλλαγισ εμπειριϊν και 
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μεταφοράσ τεχνολογίασ και τεχνογνωςίασ για εκτεταμζνεσ εφαρμογζσ Ανανεϊςιμων Υθγϊν 

Ενζργειασ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Πεςόγειο. 

• Στθ γεωργία, εφόςον εξαςφαλιςκοφν εφαρμογζσ ςυςτθμάτων ειδικισ ποιότθτασ ςε 

επιλεγμζνα τοπικά προϊόντα και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ τυποποίθςθσ, διακίνθςθσ και 

προϊκθςθσ των προϊόντων. Πε δεδομζνεσ τισ διαφοροποιιςεισ ςτα καταναλωτικά 

πρότυπα αλλά και ςτισ κατευκφνςεισ τθσ ΞΑΥ, θ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί κατά κφριο λόγο 

ςτθν ςτακερότθτα τθσ ποιότθτασ ςτθν τυποποίθςθ, ςτθν εκμετάλλευςθ του κεςμοφ τθσ 

«ονομαςίασ προζλευςθσ», ςτθν βιολογικι γεωργία και ςτθν επικετικι πολιτικι προϊκθςθσ 

με τθ δθμιουργία αποτελεςματικϊν δικτφων διανομισ ςτο εςωτερικό και το εξωτερικό. 

 Πςον αφορά ςτθν αειφορικι διαχείριςθ του περιβάλλοντοσ, προτεραιότθτα τθσ 

Ρεριφζρειασ Κριτθσ είναι θ ολοκλιρωςθ των βαςικϊν ζργων υποδομισ ςε ςχζςθ με τθ 

διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων και των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων, κακϊσ και θ 

προςταςία και ανάδειξθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Ειδικότερα, κα λθφκεί μζριμνα για 

τθν αςφαλι διάκεςθ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων για το ςφνολο του πλθκυςμοφ τθσ 

Υεριφζρειασ, και κα διαμορφωκοφν οι προχποκζςεισ για το «κλείςιμο» και τθν 

αποκατάςταςθ όλων των ανεξζλεγκτων χϊρων διάκεςθσ (ΧΑΔΑ) που υπάρχουν. 

Χθμειϊνεται, τζλοσ, ότι για τθν εφαρμογι όλων των προαναφερομζνων,  είναι απαραίτθτοσ 

ο ςχεδιαςμόσ και θ άςκθςθ ενεργοφ πολιτικισ για το ανκρϊπινο δυναμικό τθσ 

Ρεριφζρειασ . 
 

2.3 Διατφπωςθ του αναπτυξιακοφ οράματοσ 

 

Χτθν ανάλυςθ που προθγικθκε ζγινε ο εντοπιςμόσ των κρίςιμων ηθτθμάτων  τοπικισ  και 

εςωτερικισ ανάπτυξθσ που κα πρζπει να αντιμετωπίςει ο Διμοσ  Χερςονιςου  τθν επόμενθ 

περίοδο. Χτο κεφάλαιο αυτό διατυπϊνεται το όραμα και θ αρχι λειτουργίασ και 

διακυβζρνθςθσ του Διμου Χερςονιςου ςαν ςυνοπτικι διατφπωςθ του πωσ βλζπει θ 

πολιτικι θγεςία τον Διμο τα επόμενα χρόνια. Διατυπϊνονται οι κατευκυντιριεσ αρχζσ, με 

τθ μορφι γενικότερθσ φιλοςοφίασ για τον τρόπο διαχείριςθσ των ςχζςεων με τουσ πολίτεσ, 

για τον τρόπο διοίκθςθσ και εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων και για τον τρόπο διαχείριςθσ 

των πόρων του Διμου. 

 

Χτθ ςυνζχεια κα γίνει προςζγγιςθ τθσ ςτρατθγικισ  που κα ακολουκιςει ο Διμοσ για τθν 

αντιμετϊπιςθ των κρίςιμων ηθτθμάτων που ζχουν εντοπιςτεί.  Θ ςτρατθγικι που κα 
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ακολουκιςει ο Διμοσ κα γίνει μζςω του κακοριςμοφ των γενικϊν ςτόχων και πολιτικϊν 

δράςθσ οι οποίοι κα ομαδοποιθκοφν ςε άξονεσ και μζτρα. 

 

Χε γενικζσ γραμμζσ τα κρίςιμα ςθμεία τοπικισ ανάπτυξθσ αφοροφν τουσ κεματικοφσ τομείσ: 

 Ψου περιβάλλοντοσ και τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων αλλά και των επιςκεπτϊν, 

με ζμφαςθ ςε κζματα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ 

 Ψθσ κοινωνικισ πολιτικισ, παιδείασ, πολιτιςμοφ και ακλθτιςμοφ με ζμφαςθ ςτα 

κζματα πρόνοιασ και ςτιριξθσ των ευπακϊν ομάδων  

 Ψθσ τοπικισ οικονομίασ και απαςχόλθςθσ με ζμφαςθ ςτο τουριςτικό προϊόν αλλά 

και ςτα γενικότερα κζματα απαςχόλθςθσ    

 

Υαράλλθλα θ ανάλυςθ τθσ εςωτερικισ οργάνωςθσ του Διμου ανζδειξε κρίςιμα ςθμεία 

ςτθν εςωτερικι λειτουργία του Διμου τα οποία καλείται να επιλφςει, ϊςτε να 

δρομολογιςει τισ βάςεισ για τθν επιτυχι προςζγγιςθ των γενικϊν ςτόχων τοπικισ 

ανάπτυξθσ που κα κζςει.  

 

Θ αποςτολι ενόσ Διμου όπωσ ορίηεται από το Χφνταγμα τθσ χϊρασ, τον Ευρωπαϊκό Χάρτθ 

Ψοπικισ Αυτονομίασ (ΕΧΨΑ) και τον Ξϊδικα Διμων και Ξοινοτιτων είναι «Η διακυβζρνθςθ 

των τοπικών υποκζςεων και θ παροχι δθμόςιων αγακών και υπθρεςιών για τθν 

ικανοποίθςθ αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορζων, με απώτερο ςκοπό τθ 

βιώςιμθ αειφόρο ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του». 

 

Πε βάςθ τα παραπάνω το αναπτυξιακό όραμα για τθν περιοχι ςυνοψίηεται ωσ εξισ: 

 

«Το Πραμα του Διμου Ωερςονιςου είναι θ Ανάδειξθ του ςε 

Οικονομικό, Τουριςτικό & Ρολιτιςτικό πόλο ανάπτυξθσ υιοκετϊντασ 

και εφαρμόηοντασ τισ βαςικζσ αρχζσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ». 

 

To όραμα περιγράφει με ςυνοπτικό τρόπο τθν μελλοντικι επικυμθτι κατάςταςθ και εικόνα 

του Διμου, ωσ περιοχι αλλά και ωσ οργανιςμοφ, για τθν επόμενθ μεςο-μακροπρόκεςμθ 

περίοδο. Επιτυγχάνεται με τθν εφαρμογι τθσ ςτρατθγικισ και με τθν ευρφτερθ δυνατι 

κοινωνικι ςυναίνεςθ. Απαιτεί τθν ενεργοποίθςθ όλων των παραγωγικϊν δυνάμεων τθσ 

περιοχισ για τθν ουςιαςτικι ςυμβολι τουσ ςτθ ςχεδιαηόμενθ προςπάκεια και τθν 
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υλοποίθςθ  τθσ. Ωςτόςο, θ ςθμαςία τθσ ενεργοποίθςθσ και τθσ ςυμμετοχισ δεν αφορά 

μόνο τθν υποςτιριξθ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ. Θ ςυμμετοχι όλων των τοπικϊν 

πόρων κα ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου χαρακτιρα ο οποίοσ είναι 

καταλυτικό ςτοιχείο για τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ. Θ ιςόρροπθ ανάπτυξθ κα εξαςφαλίςει τθν 

αλλθλουχία δράςεων και τθ ςυνζχεια τθσ ανατροφοδότθςθσ τθσ ανάπτυξθσ ςτο διθνεκζσ. 

 

Ψο όραμα του Διμου Χερςονιςου είναι ρεαλιςτικό, δυναμικό, ςφνκετο, πολυλειτουργικό 

και κοινωνικά αποδεκτό. 

 

Ξατευκυντιριεσ Αρχζσ που αφοροφν τον τρόπο προςζγγιςθσ τθσ αποςτολισ και του 

οράματοσ, τον τρόπο διαχείριςθσ των ςχζςεων με τουσ πολίτεσ, τον τρόπο διοίκθςθσ και 

εκτζλεςθσ των δραςτθριοτιτων και των πόρων του Διμου,  ςτισ οποίεσ κα βαςιςτεί ο 

Διμοσ  Χερςονιςου  για τθν προςζγγιςθ του Σράματόσ του είναι  μεταξφ άλλων, όπωσ 

παραπάνω διατυπϊκθκαν και οι εξισ:  

 Θ επίτευξθ τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ μζςα από τθν κινθτοποίθςθ των τοπικϊν 

πόρων και δυνατοτιτων με ςεβαςμό ςτισ αρχζσ τθσ αειοφόρου ανάπτυξθσ. 

 Θ υιοκζτθςθ ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων πολφπλευρθσ ανάπτυξθσ με ςεβαςμό 

ςτον άνκρωπο. 

 Θ διαφάνεια και χρθςτι διακυβζρνθςθ κακϊσ επίςθσ και προϊκθςθ τθσ ενεργοφ 

ςυμμετοχισ πολιτϊν. 

 Θ κοινωνικι αλλθλεγγφθ και δικαιοςφνθ. 

 Θ ανάπτυξθ ςχζςεων ςυνεργαςίασ με τοπικοφσ φορείσ. 

 Θ ανταπόκριςθ ςτισ ανάγκεσ και ςτα αιτιματα των πολιτϊν.  

 

2.4 Ρροςδιοριςμόσ τθσ ςτρατθγικισ  

 

Θ ςυνολικι προςπάκεια του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ του Διμου Χερςονιςου είναι θ 

αξιοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων χαρακτθριςτικϊν του και θ χριςθ μεκόδων και 

διαδικαςιϊν  με τρόπο τζτοιο που να προςδϊςουν νζα αναπτυξιακι προοπτικι. Σ τρόποσ 

αυτόσ ςυνίςταται ςτθν λιψθ καινοτόμων ςτρατθγικϊν αποφάςεων ςε κάκε φάςθ 

υλοποίθςθσ του ςχεδιαςμοφ , ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ςυνεχισ ανατροφοδότθςθ του 

ςχεδιαςμοφ μζςω διορκωτικϊν και βελτιωτικϊν κινιςεων. Για το λόγο αυτό ελιφκθςαν 

υπόψθ κατά τθ διαδικαςία κατάρτιςθσ του, προθγοφμενα ςχζδια και προγράμματα και 
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αξιοποιικθκαν ωσ πλθροφοριακά μζςα ενιςχφοντασ τθν ςφγχρονθ οπτικι καινοτομίασ και 

ανάπτυξθσ που οφείλει να ζχει  το Ε.Υ. 

 

Χυγχρόνωσ,  θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι του Διμου, προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι, 

ςτθρίηεται ςτισ αρχζσ: 

 Ψθσ ςυμβατότθτασ και τθσ άμεςθσ ςυςχζτιςθσ με το αναπτυξιακό όραμα. Δθλαδι 

κα πρζπει να περιλαμβάνει όλουσ εκείνουσ τουσ γενικοφσ ςτόχουσ, θ υλοποίθςθ 

των οποίων κα οδθγιςει τθν περιοχι ςτθν κοινωνικά επικυμθτι κατάςταςθ. Χτθν 

ουςία πρόκειται για τθ ςτρατθγικι εξειδίκευςθσ του οράματοσ, μζςω τθσ 

διατφπωςθσ εξειδικευμζνων ςτόχων. 

 Ψθσ εςωτερικισ ςυνοχισ, που ςθμαίνει ότι οι επιμζρουσ ςτόχοι κα πρζπει να 

λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά, χωρίσ επικαλφψεισ ι ςυγκροφςεισ και 

αλλθλοαναιρζςεισ. 

 Ψθσ κεματικισ εξειδίκευςθσ, δθλαδι του ςυγκεκριμζνου προςανατολιςμοφ και 

διακριτοφ περιεχομζνου κάκε ςτόχου και τθσ προϊκθςθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου 

τομζα τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ηωισ. 

 Ψθσ εφικτότθτασ, δθλαδι τθσ διατφπωςθσ ςτόχων που είναι ρεαλιςτικοί και 

υλοποιιςιμοι. 

 Ψθσ κοινωνικισ αποδοχισ, που ςθμαίνει ότι οι ςτρατθγικοί ςτόχοι κα πρζπει να 

είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν τθσ κοινωνικισ ςυναίνεςθσ από τουσ κατοίκουσ 

τθσ περιοχισ. 

 Ψθσ ςυνάφειασ με τισ νομαρχιακζσ, περιφερειακζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ 

αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ, ϊςτε αφενόσ να ζχουν μεγάλθ πικανότθτα 

χρθματοδότθςθσ και αφετζρου να ςυνεργοφν με αυτζσ ϊςτε να υπάρχει 

πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα. 

 

Πε βάςθ τα παραπάνω οι ςτρατθγικοί ςτόχοι για το Διμο Χερςονιςου ζχουν ωσ εξισ:  

 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 1: Ειςαγωγι και  Κακιζρωςθ  των αρχϊν βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ ςτο 

ςχεδιαςμό των πολιτικϊν του Διμου 

 

Θ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ αποτελεί τθ μεγάλθ πρόκλθςθ για τα επόμενα χρόνια, παρζχοντασ μια 

μοναδικι ευκαιρία για τθν υπζρβαςθ των αδυναμιϊν του παρελκόντοσ και για τθ 
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διαςφάλιςθ κοινωνικισ ευθμερίασ και υψθλισ ποιότθτασ ηωισ ςτουσ ςθμερινοφσ πολίτεσ 

αλλά και ςτισ επερχόμενεσ γενιζσ.  

 

Ιδθ, οι πολιτικζσ και τα προγράμματα δράςθσ που καταρτίηονται και με τθν ευκαιρία τθσ 

αξιοποίθςθσ των κονδυλίων των ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων  κινοφνται ςτακερά προσ 

αυτι τθν κατεφκυνςθ. Θ Χτρατθγικι του Διμου  Χερςονιςου κα πρζπει να αποςκοπεί ςτο 

ςχεδιαςμό, ςυντονιςμό και ολοκλιρωςθ πολιτικϊν εντάςςοντασ τισ ςε ζνα μακροπρόκεςμο 

και αποτελεςματικό ςχεδιαςμό, βαςιςμζνο ςε όρουσ και αρχζσ βιωςιμότθτασ.  

 

Κα πρζπει να υιοκετιςει μια Χτρατθγικι Βιϊςιμθσ Ανάπτυξθσ για το ςφνολο των πολιτικϊν 

και δράςεων που ςχεδιάηει, που αποςκοπεί ςτθν ιςόρροπθ εξυπθρζτθςθ όλων εκείνων των 

παραμζτρων που κακορίηουν τθν κοινωνικι ευθμερία ςε αρμονία με το φυςικό 

περιβάλλον:  

 Τθν οικονομικι παράμετρο, με ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθν ορκολογικι αξιοποίθςθ των φυςικϊν και 

ανκρωπογενϊν πόρων.  

 Τθν κοινωνικι παράμετρο, με ζμφαςθ ςτθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και τθν 

ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ και αλλθλεγγφθσ.  

 Τθν περιβαλλοντικι παράμετρο, με ζμφαςθ ςτθν προςταςία των φυςικϊν 

αποκεμάτων τθσ χϊρασ και ςτθ μείωςθ των πιζςεων από τισ ανκρϊπινεσ 

δραςτθριότθτεσ.  

 

Σ ςεβαςμόσ και θ προςταςία του περιβάλλοντοσ, ο ςεβαςμόσ ςτουσ δθμότεσ και ςτουσ 

πολίτεσ κακϊσ και θ διατιρθςθ και προςταςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ του τόπου μασ 

αποτελοφν τισ βαςικζσ αρχζσ που λειτουργοφν ωσ οδθγόσ  για τθ χάραξθ τθσ  ςτρατθγικισ 

για τα επόμενα χρόνια.  

 

Χτρατθγικόσ ςτόχοσ 2: Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ επιχειρθματικότθτασ. Διαφοροποίθςθ του 

τοπικοφ παραγωγικοφ ςυςτιματοσ με ζμφαςθ ςτθν Αναβάκμιςθ και Διαφοροποίθςθ του 

τουριςτικοφ προϊόντοσ.  

 

Θ τόνωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ και θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι κφριο 

ηθτοφμενο για τθν ανάπτυξθ, τθ βελτίωςθ του ειςοδιματοσ, τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ 

ηωισ και κυρίωσ τθν αφξθςθ τθσ απαςχόλθςθσ. Θ ανάπτυξθ τθσ ποιοτικισ και εξωςτρεφοφσ 
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επιχειρθματικότθτασ με ςτόχο τθν παραγωγικι αναβάκμιςθ τθσ περιοχισ προσ αγακά και 

υπθρεςίεσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ, με ποιότθτα, περιβαλλοντικι ευαιςκθςία, 

ενςωμάτωςθ γνϊςθσ και καινοτομίασ και εξωςτρεφι προςανατολιςμό μπορεί να 

αποτελζςει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα για τθν περιοχι. 

 

Θ ςτρατθγικι  κζτει τισ βάςεισ για μια ολοκλθρωμζνθ ενδογενι ανάπτυξθ, ςτθν οποία κα 

πρζπει να λειτουργιςουν ςυμπλθρωματικά θ τουριςτικι ηϊνθ από τθ μια και θ αγροτικι 

ηϊνθ τθσ ενδοχϊρασ από τθν άλλθ, με ςκοπό τθ διάχυςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων 

που κα προζλκουν από μια τζτοια ολοκλθρωμζνθ λειτουργία, τθν εξιςορρόπθςθ των 

τοπικϊν οικονομιϊν και τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ.  

 

Ειδικότερα κα πρζπει  ο ςχεδιαςμόσ να κινθκεί ςε 3 ειδικοφσ ςτόχουσ: 

 

Ψθν  ποιοτικι αναβάκμιςθ του τουριςμοφ και των προςφερόμενων υπθρεςιϊν με 

παράλλθλθ προςπάκεια επιμικυνςθσ τθσ τουριςτικισ περιόδου και τθν φπαρξθ ςοβαρισ 

και υπεφκυνθσ πολιτιςτικισ κίνθςθσ ωσ αντίρροπθσ δφναμθσ ςτισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ του 

τουριςμοφ. 

 

Ψθν τόνωςθ τθσ γεωργικισ  και κτθνοτροφικισ δραςτθριότθτασ τθσ ενδοχϊρασ και τθν 

διοχζτευςθ με ςυςτθματικό τρόπο προϊόντων ςτθν τουριςτικι αγορά ϊςτε να 

δθμιουργθκεί ζνα ολοκλθρωμζνο παραγωγικό κφκλωμα μεταξφ πρωτογενοφσ και  

τριτογενοφσ τομζα προςαρμοςμζνο απόλυτα και με πλιρθ ςυςχζτιςθ ςτισ ανάγκεσ τθσ 

τουριςτικισ αγοράσ. 

 

Ψθν τουριςτικι ροι προσ το εςωτερικό του Διμου με ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ μορφϊν 

ορεινοφ και εναλλακτικοφ τουριςμοφ ι και μικτισ μορφισ που ο διμοσ μπορεί να 

προωκιςει αποτελεςματικά. Χτθν προςπάκεια αυτι κα πρζπει να  αξιοποιθκοφν φυςικά 

τοπία αλλά και παραδοςιακά και ιςτορικά μνθμεία τθσ ενδοχϊρασ.   

 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 3: Ανάδειξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ αποκζματοσ τθσ περιοχισ 

 

Θ ανάγκθ προςταςίασ τθσ βιοποικιλότθτασ προκφπτει και από τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ, 

λόγω τθσ περιπλοκότθτασ των αλλθλεπιδράςεων των οικοςυςτθμάτων με τουσ πόρουσ που 

είναι απαραίτθτοι για τθν ανκρϊπινθ επιβίωςθ. Ψα τελευταία χρόνια ζχει εκτιμθκεί θ 
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μζγιςτθ οικονομικι αξία των «δωρεάν» υπθρεςιϊν και αγακϊν που προςφζρουν τα φυςικά 

οικοςυςτιματα ςτισ ανκρϊπινεσ κοινωνίεσ. 

 

Ψο πλοφςιο φυςικό και πολιτιςτικό υπόβακρο του διευρυμζνου καλλικρατικοφ Διμου, 

όπωσ αυτό παρουςιάςτθκε εκτενϊσ ςτο πρϊτο κεφάλαιο του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ , πόροι οι οποίοι δεν ζχουν πλθγεί από τισ μζχρι ςιμερα ανκρωπογενείσ 

παρεμβάςεισ, δθμιουργοφν προχποκζςεισ για διεφρυνςθ, εμπλουτιςμό και διαφοροποίθςθ 

κυρίωσ του τουριςτικοφ προϊόντοσ, αλλά και τθν εν γζνει αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ 

τθσ περιοχισ. Σ διμοσ χαρακτθρίηεται από ποικίλα τοπία φυςικοφ κάλλουσ, τα οποία 

μποροφν να αποτελζςουν πόλο προςζλκυςθσ τουριςτϊν ειδικοφ ενδιαφζροντοσ, 

αναπτφςςοντασ νζεσ μορφζσ πολιτιςτικοφ, κρθςκευτικοφ και περιβαλλοντικοφ 

(πεηοπορικόσ- φυςιολατρικόσ) τουριςμοφ ςτον οποίο πρζπει να δοκεί ζμφαςθ, και του 

οποίου κφριοσ ςτόχοσ είναι θ ςφνδεςθ των ςτοιχείων του φυςικοφ περιβάλλοντοσ με τθν 

γεωλογικι κλθρονομιά, τα πολιτιςτικά μνθμεία και τισ παραδόςεισ του Διμου.  

 

Στρατθγικόσ ςτόχοσ 4: Αναβάκμιςθ τθσ Διοικθτικισ Λκανότθτασ του Διμου. 

 

Θ εςωτερικι ανάπτυξθ του Διμου Χερςονιςου και των νομικϊν του προςϊπων, κα πρζπει 

να βελτιωκεί και να ςυμβάλει μζςω του ρόλου του ςαν οργανιςμόσ ςτθ βελτίωςθ τθσ 

ςυνολικισ ευθμερίασ και ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν, αλλά και ςτθν ενίςχυςθ τθσ  χωρικισ 

και κοινωνικισ ςυνοχισ. Θ επικυμθτι μελλοντικι κατάςταςθ αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ 

αποτελεςματικοφ και αποδοτικοφ Διμου, εξωςτρεφι και ικανοφ να αναπτφςςει 

ςυνεργαςίεσ και με άλλουσ φορείσ ςε ελλθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ολοκλθρωμζνεσ 

και ευζλικτεσ, ςυςτθματικζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ προγραμματιςμοφ και λειτουργίασ, 

κακϊσ επίςθσ και με εξειδικευμζνο προςωπικό και ςφγχρονθ υλικοτεχνικι υποδομι.  

 

2.5 Ρροςδιοριςμόσ των αναπτυξιακϊν προτεραιοτιτων 

 

Θ αναπτυξιακι ςτρατθγικι του Διμου Χερςονιςου, όπωσ προςδιορίηεται ςτθν 

προθγοφμενθ ενότθτα, διακζτει ςυνοχι μεταξφ αναπτυξιακοφ οράματοσ και γενικϊν 

ςτόχων (μζςων) και ςυνιςτά μια ενιαία και αδιάςπαςτθ αναπτυξιακι ςτρατθγικι. 

Κεωρείται βζβαιο πωσ θ ςυνεπισ εφαρμογι τθσ, μετά τθν εξειδίκευςι τθσ ςε 

ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, κα ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ περιοχισ 

και ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των κατοίκων τθσ.  
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Θ εφαρμογι τθσ ωσ άνω ςτρατθγικισ ζχει μακροπρόκεςμο ορίηοντα και ωσ βαςικό 

προοριςμό τθ διακεςιμότθτα των πόρων. Για το λόγο αυτό και ςτθ βάςθ των όρων που 

κζτει ο περιφερειακόσ, εκνικόσ και ευρωπαϊκόσ προγραμματιςμόσ προςδιορίηονται 

παρακάτω οι άξονεσ προτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ Υρογράμματοσ, κακϊσ και τα 

μζτρα παρζμβαςθσ με ορίηοντα τθν επόμενθ τριετία. Ψόςο οι άξονεσ προτεραιότθτασ όςο 

και οι δράςεισ του προγράμματοσ φιλοδοξοφν να ςυμβάλουν ςτθν επίτευξθ των 

αναπτυξιακϊν ςτόχων τθσ νζασ ςτρατθγικισ. Χυνεπϊσ, οι άξονεσ προτεραιότθτασ, οι κορμοί 

παρζμβαςθσ και οι δράςεισ τουσ ςυνιςτοφν μζςα για τθν επίτευξθ τθσ αναπτυξιακισ 

ςτρατθγικισ, θ οποία είναι πιο γενικι και πιο μακροπρόκεςμθ.  

 

Χτθ βάςθ των αναπτυξιακϊν αναγκϊν και των ςτόχων τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ αλλά 

και των ςχετικϊν οδθγιϊν του ΩΥΕΧΔΔΑ, οι άξονεσ προτεραιότθτασ του Επιχειρθςιακοφ 

Υρογράμματοσ Διμου Χερςονιςου ζχουν ωσ εξισ:  

 

 

Υίνακασ 59 Άξονεσ Υροτεραιότθτασ και Πζτρα Υαρζμβαςθσ ανά άξονα, του Επιχειρθςιακοφ 
Υρογράμματοσ Διμου Χερςονιςου 

ΑΞΟΝΕΣ ΡΟΤΕΑΛΟΤΘΤΑΣ ΜΕΤΑ ΡΑΕΜΒΑΣΕΫΝ 

1. Φυςικό και Σικιςτικό Υεριβάλλον 

- Ψεχνικζσ υποδομζσ 

 

 

Πζτρο 1.1: Σικιςτικό Υεριβάλλον 

Πζτρο 1.2 : Πεταφορικι υποδομι/ κυκλοφορία/ 

ςτάκμευςθ/ςυγκοινωνία 

 Πζτρο 1.3 : Ϊδρευςθ / Αποχζτευςθ 

Πζτρο 1.4 : Ξακαριότθτα και Διαχείριςθ ςτερεϊν 

αποβλιτων 

Πζτρο 1.5 : Φυςικό Υεριβάλλον – Υρόλθψθ κινδφνων 

Πζτρο 1.6 : Χωροταξικόσ- Υολεοδομικόσ Χχεδιαςμόσ 

2. Ξοινωνικι Υολιτικι, Υαιδεία και 

Υολιτιςμόσ 

 

 

Πζτρο 2.1: Ωγεία και Ξοινωνικι Πζριμνα 

Πζτρο 2.2 : Υαιδεία/ Ρεολαία 

Πζτρο 2.3 : Ακλθτιςμόσ 

Πζτρο 2.4 : Υολιτιςμόσ 

Πζτρο 2.5 : Εξωςτρζφεια και Χυνεργαςίεσ 

Πζτρο 2.6: Λςότθτα και Ξοινωνικι Ενςωμάτωςθ 

3. Ψοπικι Σικονομία και 

Απαςχόλθςθ 

Πζτρο 3.1: Ενίςχυςθ Απαςχόλθςθσ και Ανάπτυξθ 

Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

Πζτρο 3.2: Αναδιάρκρωςθ τοπικοφ παραγωγικοφ 
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προτφπου  

Πζτρο 3.3 : Υολιτιςτικι και τουριςτικι ανάπτυξθ 
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04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Επιςκοπισ 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Γωνιϊν Υεδιάδοσ  

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Γωνιζσ 

16/10/1940 
Θ ονομαςία του οικιςμοφ Γωνιζσ τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε 
Γωνίαι 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Χερςονιςου 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Επάνω Βακείασ  

162Α - 
15/05/1930 

Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Επάνω 
Βάκεια από τθν Ξοινότθτα Ελθάσ και τον οριςμό του ωσ ζδρα τθσ 
Ξοινότθτασ 

162Α - 
15/05/1930 

Σ οικιςμόσ Ξάτω Βάκεια αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Ελθάσ και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

396Α - 
07/09/1935 

Σ οικιςμόσ Ξάτω Βάκεια αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται 
ζδρα τθσ Ξοινότθτασ Ξάτω Βακείασ 

7/4/1951 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Άγιοσ Λωάννθσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ξαινοφργιου Χωριοφ 
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328Α - 
27/09/1930 

Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Ξαινοφργιο 
Χωριό από τθν Ξοινότθτα Ανωπόλεωσ και τον οριςμό του ωσ ζδρα τθσ 
Ξοινότθτασ 

328Α - 
27/09/1930 

Σ οικιςμόσ Γάλυπε αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Γαλφφασ και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Επιςκοπισ 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ξεράσ 

350Α - 
14/10/1930 

Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Ξερά από τθν 
Ξοινότθτα Ξραςίου και τον οριςμό του ωσ ζδρα τθσ Ξοινότθτασ 

350Α - 
14/10/1930 

Σ οικιςμόσ Πονι Ξαρδιϊτιςςα αποςπάται από τθν Ξοινότθτα 
Ξραςίου και προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

350Α - 
14/10/1930 

Σ οικιςμόσ Πθνυτισ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Ξραςίου και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

16/10/1940 Σ οικιςμόσ Πθνυτισ καταργείται 

19/3/1961 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Άνω Ξερά και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Χερςονιςου 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ξόξαρθσ 

175Α - 
28/08/1928 

Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Επάνω 
Ξόξαρθ από τθν Ξοινότθτα Γουβϊν και τον οριςμό του ωσ ζδρα τθσ 
Ξοινότθτασ 

175Α - 
28/08/1928 

Σ οικιςμόσ Άγιοσ Γεϊργιοσ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Γουβϊν και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

175Α - 
28/08/1928 

Σ οικιςμόσ Ξάτω Ξόξαρθ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Γουβϊν και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

16/10/1940 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Ξόξαρθ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

16/10/1940 
Πεταφζρεται θ ζδρα τθσ Ξοινότθτασ από τον οικιςμό Επάνω Ξόξαρθ 
ςτον οικιςμό Ξόξαρθ 

16/10/1940 Σ οικιςμόσ Άγιοσ Γεϊργιοσ καταργείται 

16/10/1940 Σ οικιςμόσ Ξάτω Ξόξαρθ καταργείται 

16/10/1940 Σ οικιςμόσ Επάνω Ξόξαρθ καταργείται 

7/4/1951 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Άγιοσ Γεϊργιοσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

19/3/1961 Σ οικιςμόσ Άγιοσ Γεϊργιοσ καταργείται 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ελθάσ 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Ελθά 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Επάνω Βάκεια προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ελθάσ 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Βακφ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ελθάσ 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Ξάτω Βάκεια προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ελθάσ 

16/5/1928 Σ οικιςμόσ Βακφ καταργείται 
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162Α - 
15/05/1930 

Σ οικιςμόσ Επάνω Βάκεια αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται 
ζδρα τθσ Ξοινότθτασ Επάνω Βακείασ 

162Α - 
15/05/1930 

Σ οικιςμόσ Ξάτω Βάκεια αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Επάνω Βακείασ 

16/10/1940 Θ ονομαςία του οικιςμοφ Ελθά τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε Ελαία 

16/10/1940 Θ ονομαςία τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε Ξοινότθτα Ελαίασ 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ελαίασ 

16/10/1940 
Θ Ξοινότθτα προιλκε από τθ διόρκωςθ του ονόματοσ τθσ Ξοινότθτασ 
Ελθάσ 

14/3/1971 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Ξαρτερόσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

5/4/1981 Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Δία και προςάρτθςι του ςτθν Ξοινότθτα 

5/4/1981 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Χταυρωμζνο και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Επιςκοπισ 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Επιςκοπι 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Πετόχι Χοχλακιζσ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Επιςκοπισ 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Χκόπελα προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Επιςκοπισ 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Πετόχι Χωμαρά προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Επιςκοπισ 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Πετόχι Αγίασ Ψριάδοσ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 
Επιςκοπισ 

356Α - 
14/11/1925 

Σ οικιςμόσ Χταμνοί αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Χγουροκεφαλίου 
και προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

361Α - 
18/11/1925 

Σ οικιςμόσ Αϊτάνια αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Χκαλανίου και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

197Α - 
17/09/1927 

Σ οικιςμόσ Αϊτάνια αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται ζδρα 
τθσ Ξοινότθτασ Αϊτανίων 

16/5/1928 Σ οικιςμόσ Πετόχι Αγίασ Ψριάδοσ καταργείται 

16/10/1940 Σ οικιςμόσ Πετόχι Χωμαρά καταργείται 

244Α - 
04/12/1997 

Σ οικιςμόσ Επιςκοπι αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται ζδρα 
του Διμου Επιςκοπισ 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Επιςκοπισ 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ξαλοφ Χωρίου  

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Ξαλό Χωριό 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Βορόσ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξαλοφ Χωρίου 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Χαραςςό προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξαλοφ Χωρίου 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Χκοτεινό προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξαλοφ Χωρίου 

213Α - Σ οικιςμόσ Χκοτεινό αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και προςαρτάται 
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17/08/1925 ςτθν Ξοινότθτα Γουβϊν 

43Α - 
08/02/1930 

Σ οικιςμόσ Χαραςςό αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται ζδρα 
τθσ Ξοινότθτασ Χαραςςοφ 

43Α - 
08/02/1930 

Σ οικιςμόσ Βορόσ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και προςαρτάται 
ςτθν Ξοινότθτα Χαραςςοφ 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ξάτω Βακείασ  

396Α - 
07/09/1935 

Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Ξάτω Βάκεια 
από τθν Ξοινότθτα Επάνω Βακείασ και τον οριςμό του ωσ ζδρα τθσ 
Ξοινότθτασ 

19/3/1961 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Βακειανόσ Ξάμποσ και προςάρτθςι του 
ςτθν Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ξράςιου 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Ξράςι 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Ξερά προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξραςίου 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Πθνυτισ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξραςίου 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Πονι Ξαρδιϊτιςςα προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξραςίου 

350Α - 
14/10/1930 

Σ οικιςμόσ Ξερά αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται ζδρα τθσ 
Ξοινότθτασ Ξεράσ 

350Α - 
14/10/1930 

Σ οικιςμόσ Πονι Ξαρδιϊτιςςα αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξεράσ 

350Α - 
14/10/1930 

Σ οικιςμόσ Πθνυτισ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και προςαρτάται 
ςτθν Ξοινότθτα Ξεράσ 

123Α - 
19/08/1986 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Παλίων 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Υοταμιϊν 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Υοταμιζσ 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Πετόχι Υαναγίου Ψάφου προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 
Υοταμιϊν 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Χφενδιλι προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Υοταμιϊν 

16/5/1928 Σ οικιςμόσ Πετόχι Υαναγίου Ψάφου καταργείται 

16/10/1940 
Θ ονομαςία του οικιςμοφ Υοταμιζσ τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε 
Υοταμιαί 

16/10/1940 
Θ ονομαςία του οικιςμοφ Χφενδιλι τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε 
Χφενδφλιον 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Χερςονιςου 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Χγουροκεφαλίου 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Χγουροκεφάλι 
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27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Φουρνάροι προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χγουροκεφαλίου 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Χταμνοί προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χγουροκεφαλίου 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Πονι Αγκαράκου προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 
Χγουροκεφαλίου 

356Α - 
14/11/1925 

Σ οικιςμόσ Χταμνοί αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και προςαρτάται 
ςτθν Ξοινότθτα Επιςκοπισ 

187Α - 
06/09/1927 

Σ οικιςμόσ Πονι Αγκαράκου αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χαμπά 

16/5/1928 Σ οικιςμόσ Φουρνάροι καταργείται 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Επιςκοπισ 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Χαραςςοφ 

43Α - 
08/02/1930 

Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Χαραςςό από 
τθν Ξοινότθτα Ξαλοφ Χωρίου και τον οριςμό του ωσ ζδρα τθσ 
Ξοινότθτασ 

43Α - 
08/02/1930 

Σ οικιςμόσ Βορόσ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Ξαλοφ Χωρίου και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ανωπόλεωσ 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Ανϊπολισ 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Γοφρνεσ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ανωπόλεωσ 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Πονι Αγίου Λωάννου Κεολόγου προςαρτάται ςτθν 
Ξοινότθτα Ανωπόλεωσ 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Ξαινοφργιο Χωριό προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 
Ανωπόλεωσ 

328Α - 
27/09/1930 

Σ οικιςμόσ Ξαινοφργιο Χωριό αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
ορίηεται ζδρα τθσ Ξοινότθτασ Ξαινοφργιου Χωριοφ 

16/10/1940 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Χάνιον του Ξοκκίνθ και προςάρτθςι του 
ςτθν Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Γουβϊν 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Γοφβεσ 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Ξάτω Ξόξαρθ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Γουβϊν 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Επάνω Ξόξαρθ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Γουβϊν 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Άγιοσ Γεϊργιοσ προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Γουβϊν 

213Α - 
17/08/1925 

Σ οικιςμόσ Χκοτεινό αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Ξαλοφ Χωρίου και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

175Α - 
28/08/1928 

Σ οικιςμόσ Επάνω Ξόξαρθ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται 
ζδρα τθσ Ξοινότθτασ Ξόξαρθσ 
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175Α - 
28/08/1928 

Σ οικιςμόσ Άγιοσ Γεϊργιοσ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξόξαρθσ 

175Α - 
28/08/1928 

Σ οικιςμόσ Ξάτω Ξόξαρθ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξόξαρθσ 

14/3/1971 Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Φοίνιξ και προςάρτθςι του ςτθν Ξοινότθτα 

86Α - 
14/04/1976 Σ οικιςμόσ Φοίνιξ τθσ Ξοινότθτασ μετονομάηεται ςε Ξάτω Γοφβαι 

48Α - 
02/04/1990 

Σ οικιςμόσ Γοφβεσ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται ζδρα 
του Διμου Γουβϊν 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Γουβϊν 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Χερςονιςου 

244Α - 
22/11/1928 

Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Χερςόνθςοσ 
από τθν Ξοινότθτα Χερςονιςου και τον οριςμό του ωσ ζδρα τθσ 
Ξοινότθτασ 

244Α - 
22/11/1928 

Σ οικιςμόσ Οιμιν Χερςονιςου αποςπάται από τθν Ξοινότθτα 
Χερςονιςου και προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

412Α - 
30/12/1933 

Σ οικιςμόσ Οιμιν Χερςονιςου αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Ξουτουλουφαρίου 

16/10/1940 
Σ οικιςμόσ Χβοφρου Πετόχιον αποςπάται από τθν Ξοινότθτα Οιμζνοσ 
Χερςονιςου και προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

19/3/1961 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Χατηανϊν Πετόχια και προςάρτθςι του 
ςτθν Ξοινότθτα 

91Α - 
13/06/1963 

Σ οικιςμόσ Χατηανϊν Πετόχια τθσ Ξοινότθτασ μετονομάηεται ςε 
Χατηανά 

157Α - 
04/09/1972 

Σ οικιςμόσ Χβοφρου Πετόχιον τθσ Ξοινότθτασ μετονομάηεται ςε 
Ανάλθψισ 

17/3/1991 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Αποςελζμθσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

17/3/1991 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Άγιοσ Λωάννθσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

17/3/1991 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Αγκιςαράσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Χερςονιςου 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Χερςονιςου 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Χερςόνθςοσ 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Πετόχια Αγριανά προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 
Χερςονιςου 

27Α - 
31/01/1925 Σ οικιςμόσ Ξουτουλουφάρι προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χερςονιςου 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Οιμιν Χερςονιςου προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 
Χερςονιςου 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Πετόχι Χγοφρου προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χερςονιςου 

27Α - 
31/01/1925 

Σ οικιςμόσ Επιςκοπιανό προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χερςονιςου 

16/5/1928 
Θ ονομαςία του οικιςμοφ Πετόχι Χγοφρου τθσ Ξοινότθτασ 
διορκϊνεται ςε Χβοφρου Πετόχιον 
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244Α - 
22/11/1928 

Σ οικιςμόσ Χερςόνθςοσ αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται 
ζδρα τθσ Ξοινότθτασ Χερςονιςου 

244Α - 
22/11/1928 

Σ οικιςμόσ Οιμιν Χερςονιςου αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χερςονιςου 

244Α - 
22/11/1928 

Πεταφζρεται θ ζδρα τθσ Ξοινότθτασ από τον οικιςμό Χερςόνθςοσ 
ςτον οικιςμό Ξουτουλουφάρι 

244Α - 
22/11/1928 Θ Ξοινότθτα μετονομάηεται ςε Ξοινότθτα Ξουτουλουφαρίου 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ξουτουλουφαρίου  

244Α - 
22/11/1928 

Θ Ξοινότθτα προιλκε από τθ μετονομαςία τθσ Ξοινότθτασ 
Χερςονιςου 

412Α - 
30/12/1933 

Σ οικιςμόσ Οιμιν Χερςονιςου αποςπάται από τθν Ξοινότθτα 
Χερςονιςου και προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα 

412Α - 
30/12/1933 

Πεταφζρεται θ ζδρα τθσ Ξοινότθτασ από τον οικιςμό Ξουτουλουφάρι 
ςτον οικιςμό Οιμιν Χερςονιςου 

412Α - 
30/12/1933 Θ Ξοινότθτα μετονομάηεται ςε Ξοινότθτα Οιμζνοσ Χερςονιςου 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Οιμζνοσ Χερςονιςου  

412Α - 
30/12/1933 

Θ Ξοινότθτα προιλκε από τθ μετονομαςία τθσ Ξοινότθτασ 
Ξουτουλουφαρίου 

16/10/1940 
Θ ονομαςία του οικιςμοφ Επιςκοπιανό τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε 
Υιςκοπιανόν 

16/10/1940 
Σ οικιςμόσ Χβοφρου Πετόχιον αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
προςαρτάται ςτθν Ξοινότθτα Χερςονιςου 

17/3/1991 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Χαραντάρθσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

17/3/1991 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Ανιςςαράσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

17/3/1991 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Υαναγία και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 

Σ οικιςμόσ Οιμιν Χερςονιςου αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και 
ορίηεται ζδρα του Διμου Χερςονιςου 

244Α - 
04/12/1997 

Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Χερςονιςου 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Παλλίων  

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Πάλλια 

16/10/1940 
Θ ονομαςία του οικιςμοφ Πάλλια τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε 
Πάλια 

16/10/1940 Θ ονομαςία τθσ Ξοινότθτασ διορκϊνεται ςε Ξοινότθτα Παλίων 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Παλίων  

16/10/1940 
Θ Ξοινότθτα προιλκε από τθ διόρκωςθ του ονόματοσ τθσ Ξοινότθτασ 
Παλλίων 

14/3/1971 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Άγιον Υνεφμα και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

14/3/1971 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Πεταμόρφωςισ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

5/4/1981 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Αγία Υελαγία και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 
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5/4/1981 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Άγιοσ Δθμιτριοσ και προςάρτθςι του ςτθν 
Ξοινότθτα 

5/4/1981 Σ οικιςμόσ Πεταμόρφωςισ καταργείται 

123Α - 
19/08/1986 

Σ οικιςμόσ Πάλια αποςπάται από τθν Ξοινότθτα και ορίηεται ζδρα 
του Διμου Παλίων 

123Α - 
19/08/1986 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Παλίων 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Ξ. Ποχοφ 

27Α - 
31/01/1925 Χφςταςθ τθσ Ξοινότθτασ με ζδρα τον οικιςμό Ποχόσ 

16/10/1940 Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Χταλίσ και προςάρτθςι του ςτθν Ξοινότθτα 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο Παλίων 

    

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Διμου Γουβϊν 

48Α - 
02/04/1990 

Χφςταςθ του Διμου με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Γοφβεσ από τθν 
Ξοινότθτα Γουβϊν και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα Γουβϊν καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα Ξόξαρθσ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα Χαραςςοφ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

48Α - 
02/04/1990 Θ Ξοινότθτα Ξαλοφ Χωρίου καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

17/3/1991 Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Υελεκθτά και προςάρτθςι του ςτο Διμο 

17/3/1991 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Αγία Υελαγία και προςάρτθςι του ςτο 
Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Ελαίασ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Ανωπόλεωσ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Επάνω Βακείασ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Ξάτω Βακείασ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

18/3/2001 
Αναγνϊριςθ του οικιςμοφ Βραχόκθποσ και προςάρτθςι του ςτο 
Ψοπικό Διαμζριςμα Ξάτω Βακείασ 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Διμου Επιςκοπισ 

244Α - 
04/12/1997 

Χφςταςθ του Διμου με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Επιςκοπι από τθν 
Ξοινότθτα Επιςκοπισ και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου 

44Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Χγουροκεφαλίου καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 

Θ Ξοινότθτα Ξαινοφργιου Χωριοφ καταργείται και ςυνενοφται με το 
Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Επιςκοπισ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Αϊτανίων καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 
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244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Γαλίφασ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Διμου Παλίων 

123Α - 
19/08/1986 

Χφςταςθ του Διμου με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Πάλια από τθν 
Ξοινότθτα Παλίων και τον οριςμό του ωσ ζδρα του Διμου 

123Α - 
19/08/1986 Θ Ξοινότθτα Παλίων καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

123Α - 
19/08/1986 Θ Ξοινότθτα Ξραςίου καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

17/3/1991 Σ οικιςμόσ Άγιοσ Δθμιτριοσ καταργείται 

17/3/1991 Σ οικιςμόσ Άγιον Υνεφμα καταργείται 

17/3/1991 Σ οικιςμόσ Αγία Υελαγία καταργείται 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Ποχοφ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

  Διοικθτικζσ Πεταβολζσ Διμου Χερςονιςου  

244Α - 
04/12/1997 

Χφςταςθ του Διμου με τθν απόςπαςθ του οικιςμοφ Οιμιν 
Χερςονιςου από τθν Ξοινότθτα Οιμζνοσ Χερςονιςου και τον οριςμό 
του ωσ ζδρα του Διμου 

244Α - 
04/12/1997 

Θ Ξοινότθτα Υοταμιϊν καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 

Θ Ξοινότθτα Οιμζνοσ Χερςονιςου καταργείται και ςυνενοφται με το 
Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Χερςονιςου καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Γωνιϊν Υεδιάδοσ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 Θ Ξοινότθτα Ξεράσ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

244Α - 
04/12/1997 

Θ Ξοινότθτα Αβδοφ καταργείται και ςυνενοφται με το Διμο 

18/3/2001 Σ οικιςμόσ Υαναγία καταργείται 

18/3/2001 Σ οικιςμόσ Χαραντάρθσ καταργείται 
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Πίνακας Οικοδομικών υνεταιρισμών 

 

Α/Α 
ΑΣΤΛΚΟΣ ι 

ΡΑΑΚΕΛΣΤΛΚΟΣ 
ΨΟΕΑΣ ΚΕΣΘ ΕΚΤΑΣΘ ΜΕΛΘ 

Α. 

ΜΕΛΫΝ 

*3 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

1      ΑΧΨΛΞΣΧ  ΞΑΚΘΓΘΨΩΡ 

Υαλαιοχϊρα, 

Ελιά,  

Δ.Ε. Γουβϊν 

42 ςτρ 102 306  

2 

 
ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ ΚΕΧΑΟΟΣΦΣΩΠΕΟΛΩΨΩΡ 

Υαχειά Άμμοσ, 

Ελιά, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

66.470τ.μ. 80 240  

3 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ ΘΟΕΞΨΦΣΟΣΓΩΡ 
Υλατφβολα, 

Δ.Ε. Γουβϊν  
53.633,64 τ.μ. 45 135  

4 ΑΧΨΛΞΣΧ ΕΞΥΑΛΔΕΩΨΛΞΪΡ 

Ξακό Τροσ, 

Ελιά, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

77 ςτρ. 132 396 

ΦΕΞ 

273/Δ/5.3.2004 

 

 

5 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΔΕΘ 

Ξακό Τροσ, 

Ελιά, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

279 ςτρ. 277 831  

6 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ ΛΑΨΦΩΡ 

Αςπαλακιά, 

Ελιά, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

290 ςτρ. 290 870 

ΦΕΞ 

249/Δ/5.3.2004 

ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΘ 

ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΞΘ 

ΠΕΟΕΨΘ 

 

7 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ 

ΕΦΣΦΛΑΧ (1) 

Ξαρτερόσ, 

Ελιά, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

316 ςτρ. 304 912  

8 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ 

ΕΦΣΦΛΑΧ (2) 

Υλατφβολα και 

υκεφάλι, 

Ελιά, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

293.230,41τ.μ. 280 840  

9 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ 
ΔΑΧΞΑΟΩΡ ΞΑΛ 

ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ (2) 

Υελεθτά, 

Γοφρνεσ, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

931 ςτρ. 923 2769 

ΦΕΞ 280/Δ/5-3-

2004 

ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΘ 

ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΞΘ 

ΠΕΟΕΨΘ 
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Α/Α 
ΑΣΤΛΚΟΣ ι 

ΡΑΑΚΕΛΣΤΛΚΟΣ 
ΨΟΕΑΣ ΚΕΣΘ ΕΚΤΑΣΘ ΜΕΛΘ 

Α. 

ΜΕΛΫΝ 

*3 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

10 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ 
ΔΑΧΞΑΟΩΡ ΞΑΛ 

ΡΘΥΛΑΓΩΓΩΡ (1) 

Υλατφβολα, 

Ξ.Βάκεια, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

448 ςτρ. 444 1332 

ΦΕΞ 55Δ/2-2-

1989 

ΕΓΞΕΞΦΛΠΕΡΘ 

ΥΣΟΕΣΔΣΠΛΞΘ 

ΠΕΟΕΨΘ 

11 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ 

ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ 

ΩΥ. ΕΧΩΨΕΦΛΞΩΡ Ρ. 

ΘΦΑΞΟΕΛΣΩ 

Ξόψασ, 

Ανϊπολθ, Δ.Ε. 

Γουβϊν 

80 ςτρ. 80 240  

12 ΥΑΦΑΚΕΦΛΧΨΛΞΣΧ 
ΩΥΑΟΟΘΟΩΡ ΩΥΕΧΩΔΕ 

ΞΑΛ ΠΕΟΘ ΨΕΕ/ΨΑΞ 

Kαλαμαφκα-

Aράπθ Kεφάλι,  

Αγριανά, 

Δ.Ε.Χερςονιςου 

127.2 ςτρ. 126   
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Πίνακας Πολιτιστικών υλλόγων  

 

Α/Α ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟΛ ΣΥΛΛΟΓΟΛ  Δ.Ε. ΓΟΥΒΫΝ  A/A ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟΛ ΣΥΛΛΟΓΟΛ Δ.Ε. ΜΑΛΛΫΝ 

1 ΕΞΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ & ΕΩΦΑΝΧΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΣΩΒΩΡ «Σ ΑΓΛΣΧ 
ΞΩΡ/ΡΣΧ»   

24 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΞΑΛ ΟΑΣΓΦΑΦΛΞΣΧ  
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΠΑΟΛΩΡ 

2 ΕΩΦΑΝΧΨΛΞΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ    ΕΟΛΑΧ «ΑΓ. ΦΩΠΑΡΣΧ Σ 
ΠΕΟΩΔΣΧ» 

25 ΕΥΛΠΣΦΦΩΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ 
ΓΩΡΑΛΞΩΡ 

3 ΕΞΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ & ΕΩΦΑΝΧΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΡΩΥΣΟΕΩΧ 

26 ΠΑΟΛΩΨΕΧ ΧΨΘΡ ΥΦΑΘ 
"SARPIDONISTAS" 

4 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΡΩ 
ΒΑΚΕΛΑΧ  ΥΕΔΛΑΔΣΧ 

27 ΣΠΑΔΑ ΕΡΕΦΓΩΡ ΥΣΟΛΨΩΡ ΠΑΟΛΩΡ 

5 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΣΩΦΡΩΡ  
ΥΕΔΛΑΔΣΧ «Θ ΥΦΣΣΔΣΧ» 

28 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΠΣΧΣΩ "Θ 
ΥΦΣΣΔΣΧ" 

6 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΑΟΣΩ 
ΧΩΦΛΣΩ ΥΕΔΛΑΔΣΧ «Σ ΠΑΗΑΧ» 

29 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣ ΧΩΠΑΨΕΛΣ 
ΩΡΣΧΣΡΔΦΣΧ ΞΑΛ ΠΣΩΗΣΩΔΛΑ 
"ΠΣΧΛΑΡΘ ΑΥΣΞΦΑ" 

7 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΣΑΦΘΧ  
«Σ ΑΓΛΣΧ ΞΘΦΩΞΑΧ» 

30 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΦΑΧΛΣΩ 

8 ΠΣΦΦΩΨΛΞΣΧ – ΕΩΦΑΝΧΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ  ΧΑΦΑΧΣΩ «Σ ΑΓΛΣΧ 
ΕΩΧΨΑΚΛΣΧ» 

 ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟΛ ΣΥΛΛΟΓΟΛ Δ. Ε. 
ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ 

9 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΒΣΦΛΨΧΛΣΩ  
«Θ ΑΓΛΑ ΠΑΦΛΡΑ» 

31 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ 
ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

10 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΧΞΣΨΕΛΡΣΩ 
ΥΕΔΛΑΔΣΧ «Θ ΑΓΛΑ ΥΑΦΑΧΞΕΩΘ» 

32 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ Ο. 
ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

11 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ – ΕΩΦΑΝΧΨΛΞΣΧ  
ΧΩΟΟΣΓΣΧ «ΒΦΑΧΣΞΘΥΣΧ» 

33 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΡΑΟΘΨΘΧ 

12 ΕΩΦΑΝΧΨΛΞΣΧ – ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΑΨΩ ΓΣΩΒΩΡ 

34 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΓΦΛΑΡΩΡ 

13 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΑΨΩ 
ΒΑΚΕΛΑΧ  «ΡΛΦΣΧ» 

35 ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΕΡΣΦΛΑΧ ΟΛΠ.  
ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

14 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΣΧ 
ΧΩΟΟΣΓΣΧ ''ΞΣΞΞΛΡΘ ΧΑΡΛ'' 

36 ΥΡΕΩΠΑΨΛΞΣ ΞΕΡΨΦΣ ΕΡΣΦΛΑΧ 
ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

15 ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΩΡΑΛΞΩΡ "ΛΦΛΔΑ" 37 ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΥΦΣΧΨΑΧΛΑΧ 
ΥΕΦΛΒΑΟΟΣΡΨΣΧ & ΥΑΦΑΔΣΧΛΑΞΩΡ 
ΣΛΞΛΧΠΩΡ Δ.Ε. ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 

 ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟΛ ΣΥΛΛΟΓΟΛ Δ.Ε. 
ΕΡΛΣΚΟΡΘΣ 

38 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΡΛΧΧΑΦΑ 

16 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΝΨΑΡΛΑ 39 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΥΣΨΑΠΛΩΡ 

17 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΑΟΩΥΕ 40 ΣΦΓΑΡΛΧΠΣΧ ΥΣΟΛΨΛΧΠΣΩ & 
ΑΡΑΥΨΩΘΧ "Θ ΓΞΣΩΒΕΦΡΛΩΨΛΧΧΑ" 
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18 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΑΟΩΦΑΧ 41 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΩΡΛΩΡ 

 ΡΟΛΛΤΛΣΤΛΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΛΣΚΟΡΘΣ 42 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΑΒΔΣΩ 

19 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ 
ΞΑΛΡΣΩΦΓΛΣΩ ΧΩΦΛΣΩ 

43 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΞΕΦΑΧ 

20 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ 
ΧΓΣΩΦΣΞΕΦΑΟΛΣΩ 

  

21 ΥΣΟΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΧΞΣΥΕΟΩΡ   

22 ΥΣΟΛΨΛΧΨΛΞΣΧ ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΧΨΑΡΛΩΡ   

23 ΧΩΟΟΣΓΣΧ ΓΩΡΑΛΞΩΡ "Θ ΕΦΓΑΡΘ"   
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Παράρτημα ΙΙ 

Ρίνακασ ζργων ΚΘΣΕΑ που ζχουν υλοποιθκεί από τουσ 4 πρϊθν Καποδιςτριακοφσ 

Διμουσ 

Ρομόσ και φορζασ Ψίτλοσ ζργου Εγκεκριμζνο Ρομ  Δεςμ.  ΚΘΧΕΑ 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Αντικατάςταςθ και επζκταςθ δικτφου αποχζτευςθσ 
ακακάρτων Δ. Γουβϊν 

193.123,98 193.123,98 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Αποτφπωςθ, κτθματογράφθςθ και ςφνταξθ πράξθσ 
εφαρμογισ Γουρνϊν 

306.446,56 306.446,56 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Διάκεςθ λυμάτων Ανϊπολθσ, Άνω Βάκειασ, Ξάτω 
Βάκειασ, Ελιάσ ςτο βιολογικό Βραχόκθποσ"" 

223.378,43 223.378,43 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Ξαταςκευι δικτφου φδρευςθσ ςτο Ψοπικό 
Διαμζριςμα Ξάτω Βάκειασ 

40.000,00 30.968,28 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Ξαταςκευι πεηοδρομίων και τοποκζτθςθ 
φωτιςτικϊν ςωμάτων ςε δθμοτικοφσ δρόμουσ 
Διμου Γουβϊν 

356.000,21 350.450,47 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Πελζτθ ανάδειξθσ παραδοςιακοφ κτιρίου Ανϊπολθσ 18.889,00 0,00 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Πελζτθ αποχζτευςθσ και διάκεςθσ λυμάτων 
δυτικϊν παραλιακϊν οικιςμϊν Δ. Γουβϊν 

285.645,00 285.645,00 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου Πελζτθ-Ανακαταςκευι-ανακαίνιςθ παραχωρθμζνου 
κτιρίου (202) γθσ πρϊθν Αμ. Βάςθσ Γουρνϊν για 
εγκατάςταςθ δθμοτικϊν υπθρεςιϊν 

250.000,00 249.685,00 

Δ. Γουβϊν Θρακλείου ΨΕΧΡΣΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΠΕΟΕΨΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΕΥΕΞΨΑΧΘ 
ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΞΕΡΨΦΣΩ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ ΟΩΠΑΨΩΡ 
ΞΑΛ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘ ΞΑΛ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑ ΔΛΞΨΩΩΡ 
ΑΥΣΧΕΨΕΩΧΘΧ ,ΩΔΦΕΩΧΘΧ,ΑΦΔΕΩΧΘΧ, ΠΣΡΑΔΑΧ 
ΑΦΑΟΑΨΩΧΘΧ ΞΑΛ ΠΣΡΑΔΑΧ ΕΥΕΕΦΓΑΧΛΑΧ 
ΟΩΠΑΨΩΡ 

250.000,00 225.000,00 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Αγορά κτιρίου ι οικοπζδου για δθμιουργία ΞΑΥΘ 50.000,00 50.000,00 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Αγορά χϊρου για εγκατάςταςθ βιολογικοφ 
κακαριςμοφ λυμάτων οικιςμοφ Χταμνιϊν 

15.000,00 0,00 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Αναπλάςεισ - διαμορφϊςεισ πλατειϊν οικιςμϊν 
Επιςκοπισ - Αιτάνια - Γαλίφασ - Χγουροκεφαλίου 

162.670,19 162.670,19 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Αποχετευτικά δίκτυα ςφνδεςθσ με βιολογικό 
κακαριςμό, Δ.Επιςκοπισ 

170.000,00 71.400,00 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Ξαταςκευι Υαιδικοφ Χτακμοφ Επιςκοπισ 222.162,80 212.089,77 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Υρομικεια λεωφορείου 13 κζςεων 31.320,00 31.320,00 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Χφνταξθ μελετϊν βιολογικϊν Δ.Δ. Γαλίφασ-Δ.Δ. Ξαιν. 
Χωριοφ -Γάλιπε-Δ.Δ. Αιτανίων 

254.138,00 49.992,00 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Χυντθριςεισ - αναπλάςεισ - διαμορφϊςεισ χϊρων 
πρϊθν δθμοτικϊν ςχολείων Ξαιν. Χωριοφ και Γάλιπε 
και διαμόρφωςθ περιβάλλοντοσ χϊρου εκκλθςίασ 
Χωτιροσ Χριςτοφ 

159.850,01 159.850,01 

Δ. Επιςκοπισ 
Θρακλείου 

Ψςιμεντοςτρϊςεισ αγροτικϊν δρόμων 44.329,88 44.329,88 

Δ. Παλλίων Θρακλείου Ανάπλαςθ δθμοτικϊν οδϊν ςτα Πάλια 142.066,28 142.066,28 

Δ. Παλλίων Θρακλείου Ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων Ξραςίου 122.039,67 122.039,67 

Δ. Παλλίων Θρακλείου Ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων Ποχοφ 40.000,00 40.000,00 

Δ. Παλλίων Θρακλείου Ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων οικιςμοφ Χταλίδασ 142.066,28 142.066,28 

Δ. Παλλίων Θρακλείου Ανάπλαςθ κοινοχριςτων χϊρων παλαιάσ πόλθσ 
οικιςμοφ Παλίων 

145.370,30 145.370,30 
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Δ. Παλλίων Θρακλείου Αςφαλτοςτρϊςεισ ςτα δθμοτικά διαμερίςματα του 
Διμου Παλίων 

142.066,29 142.066,29 

Δ. Παλλίων Θρακλείου Υρομικεια απορριμματοφορου τφπου πρζςςασ 16 
κυβικϊν 

74.041,00 74.041,00 

Δ. Παλλίων Θρακλείου Υρομικεια ςάρωκρου 115.689,00 115.689,00 

Δ. Παλλίων Θρακλείου ΩΥΣΔΣΠΕΧ ΥΦΣΧΒΑΧΘΧ ΑΠΕΑ ΧΨΛΧ ΥΑΦΑΟΛΕΧ ΨΣΩ 
Δ. ΠΑΟΛΩΡ 

45.000,00 44.730,32 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

  Επζκταςθ δικτφου αποχζτευςθσ ακακάρτων ςτθν 
οδό Ακροπόλεωσ του οικιςμοφ Υιςκοπιανοφ του 
Διμου Χερςονιςου 

71.871,40 71.871,40 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

Ανάπλαςθ παραλιακισ οδοφ 25θσ Παρτίου ςτο Ο. 
Χερςονιςου 

434.802,04 187.889,48 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

Διαμόρφωςθ πεηοδρομίων και φωτιςμόσ επί τθσ 
οδοφ Ελ. Βενιηζλου (τμιμα 2) ςτο Ο. Χερςονιςου 

470.422,96 470.422,96 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

Διαμόρφωςθ χϊρου ςτάκμευςθσ ςτθν πλατεία 
Υετράκθ 

217.401,02 217.401,02 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

ιαμόρφωςθ πλατειασ Υετράκθ και περιβαλλοντα 
χϊρου αυτισ 

56.368,19 56.368,19 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

Μδρυςθ παραρτιματοσ Υαιδικοφ Χτακμοφ Δ.Δ. 
Γωνιϊν 

103.435,64 103.405,28 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

Ξαταβολι αποηθμιϊςεων, των υποχρεϊςεων του 
Διμου για τθν διάνοιξθ τθσ οδοφ Δαιδάλου εντοσ 
του εγκεκριμζνου ςχεδίου Ο. Χερςονιςου 

203.031,32 203.031,32 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

Ξαταβολι αποηθμιϊςεων, των υποχρεϊςεων του 
Διμου, για τθν διάνοιξθ τθσ οδοφ Ξαςτρίου, εντόσ 
του εγκεκριμζνου ςχεδίου του Οιμ. Χερςονιςου 

151.793,60 151.793,60 

Δ. Χερςονιςου 
Θρακλείου 

Ξαταςκευι δφο δεξαμενϊν φδρευςθσ ςυνολικισ 
χωρθτικότθτασ χιλίων κυβικϊν ςτο Διμο 
Χερςονιςου 

110.000,00 110.000,00 

  5.820.419,05 5.186.601,96 
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Ρίνακασ με υλοποιθμζνα Ανταγωνιςτικά-  Ευρωπαϊκά προγράμμα από το Διμο Ωερςονιςου 

"ΥΛΟΡΟΛΘΜΕΝΑ" ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΘΜΟΥ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ 

ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΘΣ 

ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 

ΟΝΟΜΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΕΜΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 
ΕΤΑΛΟΛ 

MEDOCC RITMO ΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑ ΣΕ 
ΤΟΥΛΣΤΛΚΕΣ ΝΘΣΛΫΤΛΚΕΣ 

ΡΕΛΟΩΕΣ 

159.966,21 ΔΘΜΟΣ IBIZA, ΛΣΡΑΝΛΑ 
ΡΕΛΨΕΕΛΑ ΝΟΤΛΟΥ ΑΛΓΑΛΟΥ 

ΡΕΛΨΕΕΛΑ ΣΑΔΘΝΛΑΣ 

MEDOCC AEM-MED 
(ΔΛΚΑΛΟΥΩΟΣ: ΔΘΜΟΤΛΚΟ 

ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ 
ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ) 

ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΛ ΚΑΛΑΣΣΛΟΛ 
ΟΔΟΛ ΣΤΘ ΜΕΣΟΓΕΛΟ 

366.500,00 ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΕΜΡΟΛΚΘΣ ΝΑΥΤΛΛΛΑΣ, ΑΛΓΑΛΟΥ & 
ΝΘΣΛΫΤΛΚΘΣ ΡΟΛΛΤΛΚΘΣ 

BIC of ATTICA, ΛΔ. ΕΤΑΛΕΛΑ, ΕΛΛΑΣ 
ΔΘΜΟΣ ΒΑΛΕΝΣΛΑ, ΛΣΡΑΝΛΑ 

MEDSOS, ΜΚΟ, ΕΛΛΑΣ 
ΡΕΛΨΕΕΛΑ ΛΛΓΟΥΛΑΣ, ΛΤΑΛΛΑ 

ΕΜΡΟΟΒΛΟΜΘΩΑΝΛΚΟ ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΜΑΣΣΑΛΛΑΣ, 
ΓΑΛΛΛΑ 

ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ ΕΛΕΥΣΛΝΑΣ, ΕΛΛΑΣ 

"ENEA" ELDERLY FLYERS ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΘΣ 
ΚΑΛ ΚΛΝΘΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 

ΡΟΛΛΤΫΝ ΤΛΤΘΣ ΘΛΛΚΛΑΣ 

152.000,00 ΔΘΜΟΣ ΒΕΟΝΑ, ΛΤΑΛΛΑ 
 

RETURN (DIR. GEN. 
JUSTICE FREEDOM & 

SECURITY) 

LEND@HAND TRAFFICKING, ΔΛΕΚΝΛΔΛΚΘ 
ΣΫΜΑΤΕΜΡΟΕΛΑ 

23.703,00 TAMPEP ONLUS, ΜΚΟ,ΛΤΑΛΛΑ 
SEX EDUCATION FOUNDATION, ΜΚΟ, ΟΥΓΓΑΛΑ 

ANTISLAVERY,ΜΚΟ, ΘΝ.ΒΑΣΛΛΕΛΟ 
ANIMUS ASSOCIATION, ΜΚΟ, ΒΟΥΛΓΑΛΑ 

DAPHNE (DIR. GEN. 
JUSTICE FREEDOM & 

SECURITY) 

SPIRE ΕΝΔΟΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑΚΘ 
ΚΑΚΟΡΟΛΘΣΘ ΣΕ ΜΘ ΑΣΤΛΚΕΣ 

ΡΕΛΟΩΕΣ 

37.188,50 ΔΘΜΟΣ LEICESTER, ΘΝ. ΒΑΣΛΛΕΛΟ 
ΔΘΜΟΣ HJO, ΣΟΥΘΔΛΑ 

ΔΘΜΟΣ PUERTO LUMBRERAS, ΛΣΡΑΝΛΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΫ) 739.357,71  

mailto:LEND@HAND
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Ρίνακασ με τρζχοντα  Ανταγωνιςτικά-  Ευρωπαϊκά προγράμμα από το Διμο Ωερςονιςου 

"ΤΕΩΟΝΤΑ" ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

ΡΟΓΑΜΜΑ 
ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΘΣ 

ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 

ΟΝΟΜΑ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ 

ΚΕΜΑ ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ 
ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

ΕΤΑΛΟΛ 

MED (MEMO)Mediterranean 
Electronic Marine Highways 

Observatory 

MARITIME SAFETY 117.534,75 ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ ΡΕΛΑΛΑ, 
ΕΛΛΑΣ 

FEPORTS 
ΡΕΛΨΕΕΛΑ ΛΛΓΟΥΛΑΣ, 

ΛΤΑΛΛΑ 
BIC of ATTICA, ΛΔ. ΕΤΑΛΕΛΑ, 

ΕΛΛΑΣ 
ΛΛΜΕΝΛΚΟ ΤΑΜΕΛΟ ΒΕΝΕΤΛΑΣ, 

ΛΤΑΛΛΑ 
MEDSOS, ΜΚΟ, ΕΛΛΑΣ 

ΕΜΡΟΟΒΛΟΜΘΩΑΝΛΚΟ 
ΕΡΛΜΕΛΘΤΘΛΟ ΜΑΣΣΑΛΛΑΣ, 

ΓΑΛΛΛΑ 
LUKA KOPER, ΣΛΟΒΕΝΛΑ 

 

LIFE+ 2008 PURE + 
(ΔΛΚΑΛΟΥΩΟΣ ΔΘΜΟΤΛΚΘ 

ΕΡΛΩΕΛΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ ΚΑΛ 
ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ 
ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ) 

TREATED WASTEWATER (BENEFICIARY 
IS THE MUNICIPAL ENTERPRISE FOR 

WATER & WASTEWATER OF 
HERSONISSOS 

1.452.031,00 ΤΕΛ ΚΘΤΘΣ, ΕΛΛΑΣ 
ΤΕΩΝΟΛΟΓΛΚΟ 

ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΚΥΡΟΥ 
MEDSOS, ΜΚΟ, ΕΛΛΑΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΫ) 1.569.565,75  
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Ρίνακασ Επενδυτικϊν Ρρογραμμάτων ΔΕΥΑΩ 
Α) Ζργα προσ Εκτζλεςθ 

Β )Ζργα προσ Ζνταξθ 
 

Σίτλοσ Ζργου Φορζασ Χρθματοδότθςθσ Προχπολογιςμόσ 
Ζργου 

Υρομικεια Εγκατάςταςθ & Δοκιμαςτικι 
Οειτουργία Χυςτιματοσ Ελζγχου & 
Εντοπιςμοφ Διαρροϊν του Δικτφου 
Ϊδρευςθσ τθσ Δ.Ε.Ω.Α.Π. 

 
 

Ω.Υ.Ε.Ξ.Α. 

 
 

1.920.000,00 

Αποχζτευςθ Ακακάρτων και  
Εγκατάςταςθ Επεξεργαςίασ Ουμάτων 
οικιςμϊν Αναλιψεωσ & Ανιςςαρά. 

Ω.Υ.Ε.Ξ.Α. 4.246.656,91 

ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΧΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 6.166.656,91 

Σίτλοσ Εκτελοφμενου Ζργου Προχπολογιςμόσ 
Ζργου  

Φορζασ 
Τλοποίθςθσ 

Φάςθ Τλοποίθςθσ Ζργου 

Ξαταςκευι Δικτφων 
Αποχζτευςθσ Ακακάρτων & 
Ξεντρικοφ Αποχετευτικοφ 
Αγωγοφ με Αντλιοςτάςια 
ςτον οικιςμό Χταλίδασ 
Διμου Παλίων 

6.000.000,00 Δ.Ε.Ω.Α.Π 

Ζχει ολοκλθρωκεί θ 
διαδικαςία δθμοπράτθςθσ 
του ζργου και ζχει 
υπογραφεί θ ςχετικι 
ςφμβαςθ με τον ανάδοχο. 
Σι εργαςίεσ υλοποίθςθσ 
του ζχουν ξεκινιςει. Ψο 
ςυνολικό κόςτοσ του ζργου 
ανζρχεται ςε € 
2.890.708,89 

Αντικατάςταςθ Εςωτερικοφ 
Δικτφου Ϊδρευςθσ Σικιςμοφ 
Χταλίδασ Διμου Παλίων 

1.250.000,00 Δ.Ε.Ω.Α.Π 

Ζχει ενταχκεί ςτο Υ.Ε.Υ. 
Ξριτθσ, αλλά δεν ζχει 
ακόμα διενεργθκεί θ 
δθμοπράτθςθ του. 

Χυμπλιρωςθ & Επζκταςθ 
Δικτφων Ακακάρτων Παλίων 

3.140.000,00  Δ.Ε.Ω.Α.Π 

Ζχει ενταχκεί ςτο Υ.Ε.Υ. 
Ξριτθσ, αλλά δεν ζχει 
ακόμα διενεργθκεί θ 
δθμοπράτθςθ του. 

Χυμπλιρωςθ Δικτφων 
Αποχζτευςθσ ςτο 
Βορειοανατολικό τμιμα του 
οικιςμοφ Ξραςίου Διμου 
Παλίων» 

86.100,00 Δ.Ε.Ω.Α.Π 

Ψο ζργο βρίςκεται ςτθ 
φάςθ ζγκριςθσ τθσ 
Δθμοπράτθςθσ του. 

Ευρωπαϊκό Υρόγραμμα LIFE: 
Υαρακολοφκθςθ, 
Αξιολόγθςθ & Βελτίωςθ 
Χυςτιματοσ Διανομισ & 
Επαναχρθςιμοποίθςθσ 
Εκροισ Βιολογικοφ 

2.404.277,00 Δ.Ε.Ω.Α.Χ 

Ψο ζργο βρίςκεται υπό 
εκτζλεςθ. Από το ςυνολικό 
προχπολογιςμό του ζργου 
αναλογεί ςτθν Δ.Ε.Ω.Α.Χ. 
ποςό € 1.454.171  

MASTER PLAN-Διερεφνθςθ 
των υδατικϊν& 
αποχετευτικϊν 
προβλθμάτων του Δ. 
Χερςονιςου και ςχεδιαςμόσ 
ανάπτυξθσ ενόσ 
ολοκλθρωμζνου ςχεδίου 
αντιμετϊπιςθσ τουσ.`  

300.000,00 Δ.Ε.Ω.Α.Χ 

Ψο ζργο βρίςκεται υπό 
εκτζλεςθ. 

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ 13.180.377,00   
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Παράρτημα ΙΙΙ 

ΔΛΑΚΕΣΛΜΑ ΩΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΑ ΕΓΑΛΕΛΑ  

A. ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

A.1 LIFE+ Ψο πρόγραμμα LIFE+, είναι το χρθματοδοτικό εργαλείο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ 
ςτιριξθ περιβαλλοντικϊν προγραμμάτων.  Ψο LIFE+, χωρίηεται ςε δφο υποπρογράμματα: 
 

LIFE+ Nature&Biodiversity, που αποτελεί το βαςικό άξονα χρθματοδότθςθσ τθσ 
Ε.Ε. για προγράμματα που ςτθρίηουν τθν ενςωμάτωςθ των Ευρωπαϊκϊν Σδθγιϊν 
για τα Υτθνά, τα Ενδιαιτιματα και το δίκτυο NATURA2000, που ζχουν ςαν ςκοπό 
τθ διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

 
LIFE+ Environment Policy and Governance, που αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ 
άξονεσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τισ περιβαλλοντικζσ 
πολιτικζσ.  Χρθματοδοτεί τεχνικά προγράμματα που αποφζρουν ςθμαντικά 
περιβαλλοντικά οφζλθ.   Ψο ςυγκεκριμζνο τμιμα του LIFE+, χρθματοδοτεί 
προγράμματα που βελτιϊνουν τθν ενςωμάτωςθ τθσ  Ευρωπαϊκισ περιβαλλοντικισ 
νομοκεςίασ. 

 
http://ec.europa.eu/environment/life/ 

A.2 ELENA Ψο πρόγραμμα ELENA (European Local Energy Assistance), χρθματοδοτείται από το 
πρόγραμμα INTELLIGENT ENERGY EUROPE και χρθματοδοτεί ζνα τμιμα του κόςτουσ 
τεχνικϊν υποδομϊν που είναι απαραίτθτα για τθν προετοιμαςία επενδυτικϊν προτάςεων 
ςτον τομζα τθσ βιϊςιμθσ αειφόρουενζργειασ πόλεων και περιφερειϊν, ϊςτε να μπορζςουν 
να χρθματοδοτθκοφν από τθν Ευρωπαϊκι Ψράπεηα Επενδφςεων. 
 
http://www.eib.org/products/technical_assistance/elena/index.htm 

A.3 INTELLIGENT ENERGY 
EUROPE 

Ψο πρόγραμμα INTELLIGENTENERGYEUROPE είναι ζνα  χρθματοδοτικό εργαλείο για τθν 
προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ.  Θ 
χρθματοδότθςθ μπορεί να περιλαμβάνει τουσ τομείσ: Ενεργειακι Απόδοςθ, Ανανεϊςιμεσ 
Υθγζσ Ενζργειασ, Ενζργεια ςτισ Πεταφορζσ και Σλοκλθρωμζνεσ Υρωτοβουλίεσ. 
 
http://www.eaci-projects.eu/iee 

 
 
 
 

B. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑΣ & ΕΡΛΩΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ 

 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Β.1 COMPETITIVENESS and INNOVATION 
FRAMEWORK PROGRAMME CIP 

Ψο πρόγραμμα CIP, ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ καινοτόμων πράξεων 
προςφζροντασ πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτιςεισ ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.  
Ψο CIP χωρίηεται ςε τρία υποπρογράμματα: 
Entrepreneurship and Innovation Programme (EIP), του οποίου ςτόχοσ είναι θ 
ενίςχυςθ τθσ καινοτομίασ των ΠΠΕ και θ προϊκθςθ τθσ βιομθχανικισ 
ανταγωνιςτικότθτασ 
Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT-
PSP), του οποίου ςτόχοσ είναι θ ςτιριξθ ςτα προϊόντα και υπθρεςίεσ ΨΥΕ και θ 
ενκάρρυνςθ τθσ καινοτομίασ ςε τομείσ του δθμοςίου. 

The Intelligent Energy Europe Programme (IEE), περιγράφεται ςτο Α.3. 
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http://ec.europa.eu/cip/ 

Β.2 PRO€INVEST Ψο πρόγραμμα PRO€INVEST, ζχει ςαν ςκοπό τθν προϊκθςθ επενδφςεων και 
τεχνολογίασ ςε επιχειρθματικοφσ κλάδουσ ςε κράτθ ηϊνθσ ACP, δθλαδι 
Αφρικισ, Ξαραϊβικισ & Ειρθνικοφ.  Ψο πρόγραμμα PRO€INVEST, κα 
χρθματοδοτείται ζωσ το 2011 και αναμζνεται παράταςθ. 
 
http://www.proinvest-eu.org/about-programme 

Β.3 JEREMIE Ψο πρόγραμμα JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium 
Enterprises), είναι μια πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ψράπεηασ Επενδφςεων με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ ΜΜΕ με 
πρόςβαςθ ςε χρθματοδοτιςεισ από τα Διαρκρωτικά Ψαμεία. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jeremie_en.cfm 

 
Γ. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑΜΕΤΑΨΟΫΝ, ΥΡΟΔΟΜΫΝ 

 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Γ.1 JASPERS Το πρόγραμμα JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European 
Regions), είναι μια πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Γενικι Διεφκυνςθ 
Ρεριφερειακισ Ρολιτικισ), τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων τθσ 
Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Ανοικοδόμθςθσ και Ανάπτυξθσ και τθσ KfW, με ςκοπό τθν 
ςτιριξθ για τθν ανάπτυξθ υποδομϊν ςτον τομζα του περιβάλλοντοσ και των 
μεταφορϊν. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jaspers_en.cfm 

Γ.2 JESSICA Το πρόγραμμα JESSICA, (Joint European Support for Sustainable Investment in 
City Areas), ζχει ςαν ςκοπό τθν βιϊςιμθ και αειφόρο αςτικι ανάπτυξθ με 
απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ.  Είναι μια πρωτοβουλία 
τθσ  Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων και τθσ 
Αναπτυξιακισ Τράπεηασ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/instruments/jessica_en.cfm#1 

Γ.3 MARCO POLO 2007-2013 Ψο πρόγραμμα MARCOPOLO, ζχει ςτόχο τθν αποςυμφόρθςθ των οδικϊν αξόνων 
και τθν ενίςχυςθ των «πράςινων» μεταφορϊν.  Ψο πρόγραμμα προορίηεται για 
ΜΜΕπου δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα των μεταφορϊν. 
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/about/index_en.htm 

 
 

Δ. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΡΟΛΛΤΛΣΜΟΥ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΫΝ ΡΟΛΛΤΫΝ 
 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Δ.1 CULTURE 2007-2013 Ψο πρόγραμμα CULTURE 2007-2013 ζχει τρεισ βαςικοφσ ςκοποφσ: 
-Ψθν προϊκθςθ τθσ διαςυνοριακισ κινθτικότθτασ όςων εργάηονται ςτον τομζα του 
πολιτιςμοφ 
-Ψθν προϊκθςθ τθσ διαςυνοριακισ κινθτικότθτασ καλλιτεχνικϊν και πολιτιςμικϊν 
αποτελεςμάτων & 
-Ψθν προςταςία του διαπολιτιςμικοφ διαλόγου 
Ψο πρόγραμμα CULTURE 2007-2013, χρθματοδοτεί πολυετι προγράμματα 
ςυνεργαςίασ ςτον τομζα του πολιτιςμοφ ζωσ 5 χρόνια, μζτρα ςυνεργαςίασ εωσ 
δφο χρόνια και ειδικά μζτρα όπωσ θ ςτιριξθ του κεςμοφ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ρολιτιςτικισ Ρρωτεφουςασ και Ψεςτιβάλ Ευρωπαϊκϊν διαςτάςεων. 
http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 

Δ.2 MEDIA 2007-2013 Το πρόγραμμα MEDIA 2007-2013, ζχει ςαν ςτόχουσ τθν ενδυνάμωςθ του 
Ευρωπαϊκοφ οπτικοακουςτικοφ τομζα, τθ διεφρυνςθ τθσ κυκλοφορίασ 
Ευρωπαϊκϊν οπτικοακουςτικϊν ζργων και τθν ενδυνάμωςθ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ του Ευρωπαϊκοφ οπτικοακουςτικοφ τομζα. 
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/overview/index_en.htm 

Δ.3 EUROPE FOR CITIZENS 2007-
2013 

Ψο πρόγραμμα ανταλλαγισ EUROPEFORCITIZENS 2007-2013, ζχει ςαν ςτόχο τθν 
προςζγγιςθ των Ευρωπαίων πολιτϊν και τθν δυνατότθτα τουσ να πάρουν μζροσ 
ενεργά ςτθν ανοικοδόμθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Πζςω του προγράμματοσ 
αυτοφ, δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ να πάρουν μζροσ ςε διακρατικζσ 
ανταλλαγζσ ϊςτε να ενδυναμωκεί το αίςκθμα του Ευρωπαίου πολίτθ. 
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php 

http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
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Δ.4 PRINCE 2007-2013 Χτόχοσ του προγράμματοσ PRINCE 2007-2013 είναι θ ενθμζρωςθ και 
ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθ διεφρυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τθν 
παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ και τθ διοργάνωςθ ςυνεδρίων. 
 
http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/grants-
tenders/grants/index_en.htm 

Δ.5 YOUTH IN ACTION 2007-2013 Ψο πρόγραμμα YOUTH IN ACTION 2007-2013, είναι το κατεξοχιν πρόγραμμα 
ανταλλαγισ πολιτϊν ςτθν Ε.Ε., και δίνει τθ δυνατότθτα ςε νζουσ από τθν 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και χϊρεσ υπό ζνταξθ, να μετακινθκοφν ςτθν Ευρϊπθ και μζςα 
από ςυγκεκριμζνεσ κεματικζσ ενότθτεσ να αναπτφξουν το διακρατικό διάλογο.  Ψο 
πρόγραμμα Youth in Action, δίνει τθ δυνατότθτα και για τθν ανταλλαγι νζων ςε 
παγκόςμιο επίπεδο μζςω του υπό-προγράμματοσ  Youth in the World. 
 
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 

 
 

 
 
 
Ε. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ, ΔΛΑ ΒΛΟΥ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘΣ & ΚΑΤΑΤΛΣΘΣ 

 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Ε.1 ERASMUS MUNDUS 2007-2013, 
LIFE LONG LEARNING 

Ψο πρόγραμμα ERASMUSMUNDUS, ζχει ςαν ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ και τθ 
βελτίωςθ τθσ τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθ ςυνεργαςία με τρίτεσ χϊρεσ ςτον 
τομζα τθσ εκπαίδευςθσ. 
 
http://ec.europa.eu/education/external-relation-programmes/doc72_en.htm 

Ε.2 EUROMED AUDIOVISUAL III 
2011-2013 

Το πρόγραμμα EUROMED AUDIOVISUAL III, ζχει ςαν ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ του 
οπτικοακουςτικοφ κλάδου και του κινθματογράφουςτισχϊρεσ τθσ Νοτίου 
Μεςογείου, μζςω προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 
http://www.euromedaudiovisuel.net/general.aspx?treeID=11148&lang=en 

Ε.3 COMENIUS 2007-2013, LIFE 
LONG LEARNING 

Το πρόγραμμα COMENIUS 2007-2013, ζχει ςαν ςτόχο τθν ανάπτυξθ τθσ 
κατανόθςθσ για τθ διαφορετικότθτα των Ευρωπαϊκϊν πολιτιςμϊν, γλωςςϊν και 
αξιϊν, μζςω ανταλλαγϊν κακθγθτϊν, δαςκάλων, ςυλλόγων γονζων και τοπικϊν 
αρχϊν. 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php 

Ε.4 ERASMUS, LIFE LONG 
LEARNING 

Το πρόγραμμα Erasmus ςτθρίηει τισ ςυνεργαςίεσ ανάμεςα ςε εκπαιδευτικά 
ιδρφματα τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και τθν κινθτικότθτα φοιτθτϊν ανάμεςα 
ςτα Ευρωπαϊκά κράτθ. 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php 

Ε.5 LEONARDO DA VINCI, LIFE 
LONG LEARNING 

Το Leonardo da Vinci εςτιάηει ςτθν άτυπθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ και 
κατάρτιςθ με ςφγχρονθ αφξθςθ τθσ κινθτικότθτασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.php 

Ε.6 GRUNDTVIG, LIFE LONG 
LEARNING 

Τα προγράμματα GRUNDTVIG, ζχουν ςαν ςτόχο τθν ενδυνάμωςθ ςε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο τθσ άτυπθσ δια βίου μάκθςθσ και τθν πρόςβαςθ ςε αυτι, από άτομα 
που πριν δεν είχαν αυτι τθ δυνατότθτα.  Θ άτυπθ δια βίου μάκθςθ γίνεται μζςω 
κινθτικότθτασ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php 

Ε.7 JEAN MONNET LIFE LONG 
LEARNING 

Το πρόγραμμαJEAN MONNET, ζχει ςαν ςκοπό τθ ςτιριξθ τθσ Δια Βίου Μάκθςθσ 
τθσ άτυπθσ διδαςκαλίασ και προβλθματιςμοφ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τθν 
προϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ. 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php 

Ε.8 TRANSVERSAL PROGRAMMES, 
LIFE LONG LEARNING 

Τα TRANSVERSAL PROGRAMMES, προωκοφν τθν Ευρωπαϊκι ςυνεργαςία ςτουσ 
τομείσ των υπό-προγραμμάτων LIFE LONG LEARNING, με ςτόχο τθν ςυνεργαςία 
για τθ δια βίου μάκθςθ ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο: 
Συνεργαςία πολιτικϊν καινοτομίασ 
Ξζνεσ Γλϊςςεσ 
Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ και Νζεσ Τεχνολογίεσ 
Διάχυςθ και Ανάλυςθ Αποτελεςμάτων 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php 
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Η. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ e-GOVERNMENT, e-LEARNING & ΪΘΨΛΑΚΘ ΣΥΓΚΛΛΣΘ 

 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Η.1 ICT for Government and Public 
Services 

Ψο πρόγραμμα ICT PSP,   ζχει ςαν ςτόχο τθν ανάπτυξθ με ςφγχρονθ αξιοποίθςθ 
των νζων τεχνολογιϊν και τθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ προσ όφελοσ των πολιτϊν, 
επιχειριςεων και κυβερνιςεων. 
 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/econtentplus/index_en.htm 

Η.2 e-TEN Το eTEN είναι ζνα ευρωπαϊκό κοινοτικό πρόγραμμα το οποίο ςτεοχεφει ςτθν 
ανάπτυξθ υπθρεςιϊν που βαςίηονται ςτα δίκτυα τθλεπικοινωνίασ (θλεκτρονικζσ 
υπθρεςίεσ) και ζχουν διευρωπαϊκι διάςταςθ. Επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτισ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, ιδίωσ ςτουσ τομείσ όπου θ Ευρϊπθ ζχει ανταγωνιςτικό 
πλεονζκτθμα. 
http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/library/about/intro/index
_el.htm 

Η.3 SAFER INTERNET 
PROGGRAMME 

Το πρόγραμμα Safer Internet χρθματοδοτεί προγράμματα τα οποία ενιςχφουν 
τθν αςφαλι πλοιγθςθ για τα παιδιά ςτο διαδίκτυο.    
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm 

 
 
Θ. ΚΟΛΝΫΝΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 

 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Θ.1 FUNDAMENTAL RIGHTS AND 
JUSTICE 2007-2013 

Ψο πρόγραμμα πλαίςιο FUNDAMENTAL RIGHTS AND JUSTICE 2007-2013 ζχει ςαν 
ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ Ευρωπαϊκισ Ξοινωνίασ με επίκεντρο τα δικαιϊματα των 
Ευρωπαίων πολιτϊν και τθν υποςτιριξθ των αςκενζςτερων ομάδων. 
Ψο πρόγραμμα πλαίςιο χωρίηεται ςε πζντε υπο-προγράμματα τα οποία λόγω τθσ 
μεγάλθσ ςθμαςίασ τουσ αναλφονται ξεχωριςτά: 
 

Fight Against Violence (Daphne) 
Drugs Prevention and Information 
Fundamental Rights and Citizenship 
Criminal Justice & Civil Justice 

http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/ 

Θ.2 DAPHNE Το πρόγραμμα Daphne ζχει ςαν ςκοπό θ καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των 
γυναικϊν, παιδιϊν και των αδυνάμων πλθκυςμιακϊν ομάδων. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/programme/daphne-
programme/index_en.htm 

Θ.3 DRUGS PREVENTION AND 
INFORMATION 

Το πρόγραμμα Drugs Prevention and Information ζχει ςαν ςτόχο τθν από κοινοφ 
μείωςθ τθσ ηιτθςθσ, χριςθσ και διακίνθςθσ ναρκωτικϊν ςτθν Ευρϊπθ. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/ 

H.4 FUNDAMENTAL RIGHTS AND 
CITIZENSHIP 

Το πρόγραμμα Fundamental Rights and Citizenship, ζχει ςαν ςκοπό τθ 
δθμιουργία ανοικτοφ διαλόγου ςε ςχζςθ με τα ανκρϊπινα δικαιϊματα.  
Επιπροςκζτωσ, ςτοχεφει ςτθν καταπολζμθςθ του ρατςιςμοφ, ϊςτε όλοι οι 
Ευρωπαίοι πολίτεσ να μποροφν να ηοφνε ελεφκερα χωρίσ φόβουσ και διϊξεισ. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/ 

H.5 CRIMINAL JUSTICE Το πρόγραμμα Criminal Justice ζχει ςαν ςκοπό τθν προϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ 
ςυνεργαςίασ ςε κζματα παραβατικότθτασ και απόδοςθσ δικαιοςφνθσ. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/ 

Θ.6 CIVIL JUSTICE Το πρόγραμμα Civil Justice ζχει ςαν ςκοπό τθν διαςυνοριακι ςυνεργαςία ςε 
κζματα αςτικοφ δικαίου, τθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν και καλϊν πρακτικϊν 
μεταξφ δικαςτικϊν, νομικϊν και δθμοςίων αρχϊν. 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/ 

http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/policy/programme/index_en.htm
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H.7 SOLIDARITY AND 
MANAGEMENT OF MIGRATION 
FLOWS 

Το πρόγραμμα πλαίςιο Solidarity and Migration Flows ζχει ςχεδιαςκεί για τθ 
βελτίωςθ τθσ διαχείριςθσ του μεταναςτευτικοφ ρεφματοσ ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ και χωρίηεται ςε 4 υπο-προγράμματα: 
European Refugee Fund 
External Borders Fund 
The Integration of Third-Country Nationals (ITCN) 
The Return Fund 
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solidarity_en.htm 

Θ.8 SECURITY AND SAFEGUARDING 
LIBERTIES PROGRAMME 

Το πρόγραμμα πλαίςιο “Security and Safeguarding Liberties” ζχει ςαν ςκοπό τθ 
διαςυνοριακι ςυνεργαςία ςε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν καταπολζμθςθ του 
εγκλιματοσ και τθσ τρομοκρατίασ.  Το πρόγραμμα χωρίηεται ςε δφο υπο-
προγράμματα: 
Prevention Preparedness and Consequence Management of Terrorism 
Prevention and Fight Against Crime 
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_intro_en.htm 

 
 

Κ. ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΛΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 
 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΕΛΓΑΨΘ 

Κ.1 7TH FRAMEWOK PACKAGE Ψο πρόγραμμα 7
th

 Framework Package είναι το κατεξοχιν χρθματοδοτικό εργαλείο 
επιςτθμονικισ ζρευνασ τθσ Ευρωπαϊκθσ Ζνωςθσ και ςτο οποίο μποροφν να 
πάρουν μζροσ Δθμοτικζσ Αρχζσ ςε ςυνεργαςία με Υανεπιςτθμιακοφσ και 
Ερευνθτικοφσ φορείσ.  Χωρίηεται ςε 5 ενότθτεσ: 

Cooperation 
Ideas 
People 
Capacities 
Nuclear Research 

 
http://ec.europa.eu/research/fp7/understanding/fp7inbrief/structure_en.html 

 
 

Λ. ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 
 

Λ.1 ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ 
ΔΛΑΣΥΝΟΛΑΚΘΣ ΣΥΝΕΓΑΣΛΑΣ 

Ψα προγράμματα Διαςυνοριακισ Χυνεργαςίασ προωκοφν τθ  ςυνεργαςία φορζων 
(δθμοςίων κυρίωσ) ςε πλειάδα κεματικϊν ενοτιτων (όπωσ π.χ. περιβάλλον, 
αειφόροσ ανάπτυξθ, κοινωνικά κζματα, ανκρϊπινο δυναμικό κ.α.) και ζχουν ςτθν 
εταιρικι ςφνκεςθ  γεωγραφικό χαρακτιρα (π.χ. Πεςογειακά, Ευρωμεςογειακά, 
Διακρατικά κ.α.).  Ψα κυριϊτερα προγράμματα διαςυνοριακισ ςυνεργαςίασ με 
μεγάλθ ςυμμετοχι Διμων και Υεριφερειϊν είναι: 
 
 
Ελλάδα-Κφπροσ (http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=el-
GR&loc=1&page=294) 

INTERREG IVC (http://i4c.eu/) 
MED (http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1) 
SOUTH EAST EUROPE (http://www.southeast-europe.net/hu/) 
ENPI CBCMED (http://www.enpicbcmed.eu/) 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_solidarity_en.htm
http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=294
http://www.interreg.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&page=294
http://i4c.eu/
http://www.programmemed.eu/index.php?id=5175&L=1
http://www.southeast-europe.net/hu/
http://www.enpicbcmed.eu/
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Παράρτημα IV 

Ρίνακασ Εξοπλιςμοφ Θ/Υ υπθρεςιϊν Διμου 

 

ΥΡΘΕΣΛΑ Θ/Υ Laser  Inkjet 
Dot-

matrix 
Ψωτοτυπικά Fax PLOTERS SCANNER SERVERS 

ΑΧΨΩΡΣΠΛΑ (ΔΘΠΣΨΛΞΘ) 10 2 2 0 1 0 0 1 0 

ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ 47 19 8 0 9 7 0 4 0 

ΑΛΦΕΨΣΛ 10 1 2 0 0 1 0 0 0 

ΞΕΥ 10 8 0 0 2 3 0 0 0 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ 33 15 6 4 3 0 0 1 0 

ΨΠΘΠΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ 6 3 0 0 0 0 0 1 10 

ΨΕΧΡΛΞΘ ΩΥΘΦΕΧΛΑ 27 10 8 0 1 0 3 2 0 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ  143 58 26 4 16 11 3 9 10 
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Παράρτημα V 

Πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για το Ρυθμιστικό χέδιο Ηρακλείου. (σχετικό αρχείο pdf). 
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