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ΟΜΑΔΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

 

Σο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα του Δόμου Φερςονόςου ςυντϊχθηκε με ευθϑνη τησ 

Διεπιςτημονικόσ Ομϊδασ Ϊργου (Δ.Ο.Ε) του Δόμου που ςυγκροτόθηκε με την αριθμ. 14 απϐφαςη 

Δημϊρχου. Προεδρεϑων τησ διεπιςτημονικόσ ομϊδασ τύθεται ο Δόμαρχοσ Φερςονόςου κ. 

Μαςτορϊκησ Ιωϊννησ.   

 

Επύςησ, μϋλη τησ Δ.Ο.Ε. εύναι οι:   

1. Αναςταςύα Νηςτικϊκη, Γενικό Γραμματϋασ του Δόμου Φερςονόςου, ςυντονύςτρια, υπεϑθυνη 

ςϑνταξησ, καταγραφόσ και ολοκλόρωςησ του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ 2015-2019 

2. Εμμανουόλ Πλευρϊκησ, Αντιδόμαρχοσ Οικονομικών Θεμϊτων & Διαχεύριςησ τησ Δημοτικόσ 

Περιουςύασ  

3. Εμμανουόλ Πετρϊκησ, Αντιδόμαρχοσ Σεχνικών Ϊργων και Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ 

1. πυρύδων Κατςαμποξϊκησ, Αντιδόμαρχοσ Καθημερινϐτητασ, Περιβϊλλοντοσ, Προςταςύασ 

του Πολύτη & Εμπορύου 

2. Γεώργιοσ Μεραμβελιωτϊκησ, Αντιδόμαρχοσ Ενδοχώρασ και Διοικητικών Θεμϊτων 

3. Ευθύμιοσ Μουντρϊκησ, Αντιδόμαρχοσ Σουριςμοϑ & Απαςχϐληςησ 

 

Σο ϋργο τησ ΔΟΕ ςυνεπικουρεύται και υποςτηρύζεται για την παροχό κϊθε ςτοιχεύου και 

πληροφορύασ απαραύτητησ για την περιγραφό και αξιολϐγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ του 

Δόμου ςε διοικητικϐ, οικονομικϐ και τεχνικϐ επύπεδο απϐ τουσ: 

 Νικόλαοσ Βαςιλϊκησ, Διευθυντόσ Διοικητικών Τπηρεςιών 

 ταύροσ Καςωτϊκησ, Διευθυντόσ Περιβϊλλοντοσ & Αγροτικόσ Παραγωγόσ 

 Μαρύα Πιταρύδη, Διευθϑντρια Σεχνικών Τπηρεςιών 

 Φαρϊλαμποσ Κούτουλασ, Διευθυντόσ Οικονομικών Τπηρεςιών 

 

Η Δ.Ο.Ε. ςυνεργϊςτηκε με ςτελϋχη των Τπηρεςιών του Δόμου και των Νομικών του Προςώπων 

για τη ςυλλογό και την επεξεργαςύα διαφϐρων ςτοιχεύων και επιμελόθηκε την ϋγκαιρη και ορθό 

προετοιμαςύα του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ. 

 

Αρμϐδιεσ για την Διοικητικό Τποςτόριξη, ολοκλόρωςη τησ ϐλησ διαδικαςύασ (ςε ϊμεςη 

επικοινωνύα και ςυνεργαςύα με τη Γενικό Γραμματϋα) για την καταγραφό και ολοκλόρωςη του 

Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ 2015-2019 και τη ςϑνταξη τησ ανϊλογησ ϋκθεςησ ορύςτηκαν οι: 

 Ευτυχύα Ανδριανού, Αυτοτελϋσ Σμόμα Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Εςωτερικοϑ 

Ελϋγχου 
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 Θηρεςύα (Σερϋζα) Καρπαθιωτϊκη, Ειδικϐσ ϑμβουλοσ Δημϊρχου ςε θϋματα λειτουργύασ 

τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ, θϋματα ςυντονιςμοϑ, διαχεύριςησ και υλοπούηςησ 

ευρωπαώκών προγραμμϊτων, θϋματα ςτρατηγικοϑ και αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ του 

Δόμου 

 

Ειδικϊ για τη ςυλλογό ςτοιχεύων, την κατϊρτιςη τησ ςτρατηγικόσ και των δρϊςεων που 

αφοροϑν θϋματα Σουριςμοϑ, Απαςχϐληςησ και Κοινωνικόσ Πολιτικόσ ορύςτηκαν οι :  

 Ελϋνη Μαραγκϊκη, Γραφεύο Απαςχϐληςησ & Σουριςμοϑ 

 Μηνϊσ Λιαπϊκησ, Ειδικϐσ ϑμβουλοσ ςε θϋματα Σουριςμοϑ 

 

Σο παρϐν τεϑχοσ αποτελεύ την Α’ Υϊςη του πενταετοϑσ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Δόμου 

Φερςονόςου 2015-2019 και πιο ςυγκεκριμϋνα το τρατηγικό χϋδιο του δόμου, το οπούο τύθεται 

προσ ςυζότηςη ςτη δημοτικό Επιτροπό Διαβοϑλευςησ και παρϊλληλα δημοςιοποιεύται για 

διαβοϑλευςη με καταχώρηςη ςτην ιςτοςελύδα του Δόμου. ε αυτϐ αποτυπώνονται και 

αξιολογοϑνται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη ϐςον αφορϊ τα κυριϐτερα χαρακτηριςτικϊ του Δόμου 

ωσ γεωγραφικό περιοχό (πληθυςμιακϊ, κοινωνικϊ, οικονομικϊ, πολεοδομικϊ, περιβαλλοντικϊ, και 

αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ) και ωσ Οργανιςμϐσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (βαςικϊ οργανωτικϊ 

και οικονομικϊ χαρακτηριςτικϊ του Δόμου και των Νομικών του Προςώπων). Επύςησ, 

διατυπώνεται και αναλϑεται το αναπτυξιακό όραμα, οι κατευθυντόριεσ αρχϋσ και οι ςτρατηγικϋσ 

προτεραιϐτητεσ του Δόμου Φερςονόςου για την ερχϐμενη πενταετύα βαςιζϐμενοι ςτην ωσ ϊνω 

ανϊλυςη. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ 
 

 

Σο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα του Δόμου Φερςονόςου 2015-2019 ςυνιςτϊ 

ϋνα πλαύςιο ςτρατηγικών ςτϐχων και προτεραιοτότων που εξειδικεϑονται 

ςε δρϊςεισ, για την προώθηςη τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ και την βελτύωςη 

των παρεχϐμενων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ. Αποτελεύ προώϐν 

γϐνιμου διαλϐγου με ϐλουσ τουσ φορεύσ τησ Σοπικόσ Κοινωνύασ και των 

Τπηρεςιών του, που ςυνϋβαλλαν με την εξειδικευμϋνη γνώςη και εμπειρύα 

τουσ ςτην κατϊρτιςη του Προγρϊμματοσ. Παρϊλληλα, εύναι απϐλυτα 

εναρμονιςμϋνο με τισ κατευθϑνςεισ αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ, ςε περιφερειακϐ και εθνικϐ 

επύπεδο και αξιώνουμε να αξιοποιηθεύ, ωσ εργαλεύο τοπικόσ, οργανωτικόσ και λειτουργικόσ 

ανϊπτυξησ, προκειμϋνου να υλοποιηθοϑν οι ςτϐχοι του για το βραχυπρϐθεςμο, μεςοπρϐθεςμο 

και μακροπρϐθεςμο μϋλλον του τϐπου μασ. 

 

ταθερό επιδύωξό μασ, για την επιτυχό υλοπούηςη του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ, εύναι να 

αποτελϋςει βαςικϐ πλαύςιο κατεϑθυνςησ, προςδιοριςμοϑ και ςυντονιςμοϑ των ενεργειών των 

οργϊνων διούκηςησ και των υπηρεςιών του Δόμου, μϋςα απϐ την ενεργό εμπλοκό τησ τοπικόσ 

κοινωνύασ των πολιτών ςε αυτϐ με ευρεύα κοινωνικό ςυναύνεςη, αποδοχό και ςυμμετοχό. 

 

Κατευθυντόρια γραμμό μασ εύναι «ο Δόμοσ αρωγϐσ ςτον πολύτη, φιλικϐσ ςτον επιςκϋπτη, πυλώνασ 

τοπικόσ ανϊπτυξησ» με πύςτη ςε μια Αυτοδιούκηςη ςτην υπηρεςύα του Πολύτη. Θϋτοντασ 

προτεραιϐτητα την ποιϐτητα τησ καθημερινόσ ζωόσ, την κοινωνικό πολιτικό, τα ϋργα υποδομόσ 

ςτην Παιδεύα, ςτον Σουριςμϐ και ςτον Πολιτιςμϐ, ευελπιςτοϑμε ϐτι με γνώμονα τη χρηςτό 

διαχεύριςη και τη ςυνεχό διεκδύκηςη θα πετϑχουμε τα βϋλτιςτα δυνατϊ αποτελϋςματα προσ 

ϐφελοσ του Δόμου μασ. 

 

Ευελπιςτώ το παρϐν τεϑχοσ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ Δόμου Φερςονόςου να αποτελϋςει 

εφαλτόριο ςυςτρϊτευςησ ϐλων των ενεργών φορϋων τησ τοπικόσ κοινωνύασ προσ την επιτυχό 

υλοπούηςη του κοινοϑ ορϊματοσ, προκειμϋνου να ςυμβϊλλει ουςιαςτικϊ ςτη βελτύωςη των 

ςυνθηκών διαβύωςησ των πολιτών, ςε ϐλα τα επύπεδα. 

 

Γιϊννησ Μαςτορϊκησ 

 

 

Δόμαρχοσ Φερςονόςου 
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ΕΙΑΓΨΓΗ 

  
 

 

1.  ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΟΤ ΦΕΔΙΑΜΟΤ (ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ) 

 

Σα πενταετό Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα ςυνιςτοϑν ολοκληρωμϋνα προγρϊμματα τοπικόσ και 

οργανωτικόσ ανϊπτυξησ των Ο.Σ.Α. α’ βαθμοϑ. Αφοροϑν ςτισ υποδομϋσ και ςτισ τοπικϋσ 

επενδϑςεισ καθώσ και ςτη βελτύωςη τησ υφιςτϊμενησ οργϊνωςησ και λειτουργύασ  των Ο.Σ.Α. 

μεριμνώντασ για τη βελτύωςη τησ διοικητικόσ ικανϐτητασ του Δόμου και την παροχό 

ποιοτικϐτερων υπηρεςιών προσ τουσ πολύτεσ. Καλϑπτουν ϐλο το φϊςμα αρμοδιοτότων του 

Δόμου και εν δυνϊμει το ςϑνολο των τοπικών υποθϋςεων. Η προβλεπϐμενη διϊρκεια 

υλοπούηςόσ τουσ εύναι με βϊςη τον Κώδικα η διϊρκεια μιασ δημαρχιακόσ θητεύασ.  

 

Για την κατϊρτιςη του Επιχειρηςιακοϑ του Δόμου Φερςονόςου η διεπιςτημονικό ομϊδα ϋργου 

ϋλαβε υπϐψη τισ κατευθϑνςεισ του αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ ςε εθνικϐ και περιφερειακϐ 

επύπεδο, τον υφιςτϊμενο χωροταξικϐ και πολεοδομικϐ ςχεδιαςμϐ καθώσ και τισ 

προτεραιϐτητεσ που απορρϋουν απϐ θεςμοθετημϋνα χρηματοδοτικϊ μϋςα.  

 

Σο νομοθετικϐ πλαύςιο που διϋπει την διαδικαςύα κατϊρτιςησ των Επιχειρηςιακών 

Προγραμμϊτων και βϊςει του οπούου καταρτύςτηκε το Επιχειρηςιακϐ χϋδιο του Δόμου 

Φερςονόςου παρουςιϊζεται ςτον παρακϊτω πύνακα:  

 

ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

Ν. 3463/2006 

ΥΕΚ 114 - 
08.06.2006 

Κώδικα Δόμων & Κοινοτότων (ΚΔ&Κ,) προβλϋπεται η υποχρεωτικό εκπϐνηςη 
Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων - χεδύων (Επ.Π) για ΟΣΑ με πληθυςμϐ πϊνω 
απϐ 10.000 κατούκουσ και προαιρετικό για τουσ υπϐλοιπουσ, με βϊςη και 
προδιαγραφϋσ που εκπϐνηςε το ΤΠΕΔΔΑ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΕΣΑΑ 

Ν 3852/2010 

(ΥΕΚ 87/τ. 
Α'/07-06-2010) 

Αναφϋρεται ρητϊ η υποχρϋωςη ϐλων των Δόμων (325) ςτην εκπϐνηςη 
Πενταετοϑσ Επιχειρηςιακοϑ χεδύου και των αντιςτούχων Ετηςύων χεδύων 
Δρϊςησ αυτοϑ.  

Ειδικϐτερα, ςϑμφωνα με την παρ.1 του ϊρθρου 266 του Ν.3852/2010 ϐπωσ 
αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα του ϊρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΥΕΚ 
138/09.08.2010 τεϑχοσ Α): "Για το μεςοπρϐθεςμο Προγραμματιςμϐ των Δόμων 
εκπονεύται πενταετϋσ Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα, το οπούο εξειδικεϑεται κατ' 
ϋτοσ ςε ετόςιο Πρϐγραμμα Δρϊςησ και Ετόςιο Προϒπολογιςμϐ, το τεχνικϐ 
Πρϐγραμμα καταρτύζεται μαζύ με το Ετόςιο Πρϐγραμμα Δρϊςησ, το οπούο 
αποτελεύ μϋροσ του και επιςυνϊπτεται, ςε αυτϐ, ωσ παρϊρτημα" 
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ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

185/2007 ΠΔ 

89/2011 ΠΔ 

Προδιαγραφϋσ των ΕΠ με βϊςη τον ΚΔΚ (3463/06) και προςδιορύζονται νϋεσ 
προδιαγραφϋσ εκπϐνηςησ, προςαρμοςμϋνεσ ςτα νϋα δεδομϋνα του Καλλικρϊτη 

Απϐφαςη 
Τπουργοϑ 

Εςωτερικών 
 41179/23-10-

2014 

Περιεχϐμενο, δομό και τρϐποι υποβολόσ των πενταετών Επιχειρηςιακών 
Προγραμμϊτων των ΟΣΑ Α΄ βαθμοϑ για τη δημοτικό περύοδο 2014-2019.  

Ειδικϐτερα, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 1 τησ απϐφαςησ 41179/23.10.2014 (ΥΕΚ 
2970/04.11.2014 τεϑχοσ Β') ΤΠ.Ε., τα περιεχϐμενα των Πενταετών 
Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων περιλαμβϊνουν: 

1. τρατηγικϐ χϋδιο. 

2. Επιχειρηςιακϐ χϋδιο. 

3. Δεύκτεσ Παρακολοϑθηςησ και Αξιολϐγηςησ. 

το τρατηγικϐ χϋδιο: 

a. αποτυπώνονται τα χαρακτηριςτικϊ τησ γεωγραφικόσ ενϐτητασ του Ο.Σ.Α, 
τα χαρακτηριςτικϊ του ύδιου του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων του, 
ωσ οργανιςμών και αξιολογεύται η υφιςτϊμενη κατϊςταςη, 

b. διατυπώνεται το αναπτυξιακϐ ϐραμα για την περιοχό του Ο.Σ.Α. και οι 
κατευθυντόριεσ αρχϋσ, που πρϋπει να διϋπουν τον τρϐπο λειτουργύασ του 
και τον τρϐπο διούκηςησ των τοπικών υποθϋςεων, 

c. προςδιορύζεται η ςτρατηγικό του Ο.Σ.Α προκειμϋνου να επιτευχθεύ το 
ϐραμϊ του. 

 

Ειδικϐτερα, η δομό και το περιεχϐμενο των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων των δόμων 

καθορύςτηκε με την Τπουργικό Απϐφαςη 18183, ΥΕΚ 534, Β, 13.04.2007, ενώ με το Προεδρικϐ 

Διϊταγμα 185/2007 «Όργανα και διαδικαςύα κατϊρτιςησ, παρακολοϑθηςησ και αξιολϐγηςησ των 

επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (ΟΣΑ) Α΄ βαθμοϑ», 

προδιαγρϊφηκε η διαδικαςύα κατϊρτιςησ των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων. Με την 

εφαρμογό του Ν.3852/2010, η νϋα διαδικαςύα κατϊρτιςησ των Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων 

καθορύζεται ςτην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5694/03.02.2011 Απϐφαςη του Τπ. Εςωτερικών 

Αποκϋντρωςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, η οπούα τροποποιεύ την υπ’ Αριθ. 18183/2-4-

2007 (ΥΕΚ Β’ 534/13.4.2007) Τπουργικό Απϐφαςη με τύτλο «Περιεχϐμενο, δομό και τρϐποσ 

υποβολόσ των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ 

(Ο.Σ.Α) α’ βαθμοϑ». Για τη νϋα δημοτικό περύοδο 2014-2019, το περιεχϐμενο, η δομό και ο 

τρϐποσ υποβολόσ των πενταετών (πλϋον) Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων διϋπονται απϐ την 

υπ. αριθμ. 41179/23.10.2014 Απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών (ΥΕΚ.2970, τ. Β’, 4 Νοεμβρύου 

2014). Αναλυτικϐτερα, με βϊςη την πιο πρϐςφατη απϐφαςη του Τπουργεύου Εςωτερικών με 

αριθμϐ 41179/23-10-2014, τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα τησ εν λϐγω περιϐδου θα πρϋπει να 

λϊβουν υπϐψη τουσ:  

 Σο γεγονϐσ ϐτι κϊθε Τπηρεςύα καταρτύζει αρμοδύωσ χϋδια Δρϊςησ   υποκινεύ την ϊμεςη 

εμπλοκό τουσ και ενθαρρϑνει την ουςιαςτικό ςυμβολό τουσ ςτην υλοπούηςη του 

Προγρϊμματοσ.  
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 Σο ϐτι κϊθε Τπηρεςύα θα πρϋπει να αντιληφθεύ ϐτι μϋςα απϐ τα χϋδια Δρϊςησ τησ 

ουςιαςτικϊ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΣΑΙ η αποτελεςματικότητα τησ.  

 Σο ϐτι ςε αυτό την Αξιολόγηςη ςυμβϊλουν οι ΔΕΙΚΣΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ που φαύνεται 

να αποκτοϑν πολϑ ςημαντικϐ ρϐλο ςτην αναπτυξιακό διαδικαςύα.  

 Σο γεγονϐσ ϐτι η αποτελεςματικϐτητα τησ εφαρμογόσ του χεδύου Δρϊςησ κϊθε 

ΤΠΗΡΕΙΑ κρύνεται απϐ το κατϊ πόςο ϋχουν επιτευχθεύ οι ΣΟΦΟΙ.  

 Σο γεγονϐσ ϐτι οι ςτόχοι εύναι μετρόςιμοι καθώσ για κϊθε ΔΕΙΚΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

ορύζεται ςυγκεκριμϋνη ΣΙΜΗ ΣΟΦΟ.  

 Σο γεγονϐσ ϐτι γύνεται ςαφόσ αναφορϊ ςτην ανϊγκη αξιοπούηςησ των ψηφιακών 

γεωχωρικών δεδομϋνων των Δόμων.  

 

Σο πενταετϋσ Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα εξειδικεϑεται κατ’ ϋτοσ ςε Ετόςια Προγρϊμματα 

Δρϊςησ και ςυμπεριλαμβϊνει ϐλεσ τισ δρϊςεισ των Νομικών Προςώπων των Δόμων και 

δομεύται ςε 3 επιμϋρουσ ενϐτητεσ (φϊςεισ):  

1. τρατηγικό χϋδιο (αξιολϐγηςη τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ, αναπτυξιακϐ ϐραμα και 

κατευθυντόριεσ αρχϋσ, ςτρατηγικό).  

2. Επιχειρηςιακό χϋδιο (αναπτυξιακϋσ προτεραιϐτητεσ, εξειδύκευςη μϋτρων ςε ςτϐχουσ, ςχϋδια 

δρϊςεισ, ιερϊρχηςη και οικονομικϐσ προγραμματιςμϐσ). 

3. Δεύκτεσ παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ (δεύκτεσ ειςροών, εκροών, αποτελϋςματοσ).  

 
Η ςειρϊ ολοκλόρωςησ των παραπϊνω ςταδύων, καθώσ επύςησ και το περιεχϐμενο τουσ ςε 

πρώτο επύπεδο ανϊλυςησ παρουςιϊζονται ςτο ακϐλουθο διϊγραμμα ροόσ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ 
ΦΕΔΙΑΜΟ 

ΔΕΙΚΣΕ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ  
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   

ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ 
ΦΕΔΙΑΜΟ 

αξιολϐγηςη τησ 

υφιςτϊμενησ 

κατϊςταςησ, 

αναπτυξιακϐ ϐραμα 

και κατευθυντόριεσ 

αρχϋσ, ςτρατηγικό 

αναπτυξιακϋσ 

προτεραιϐτητεσ, 

εξειδύκευςη μϋτρων ςε 

ςτϐχουσ, ςχϋδια 

δρϊςεισ, ιερϊρχηςη & 

οικονομικϐσ 

προγραμματιςμϐσ 

δεύκτεσ ειςροών,  
εκροών,  
αποτελϋςματοσ 
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2. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΓΚΡΙΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

 

Ψσ εκ τοϑτου, κατϊ τη διαδικαςύα ϋγκριςησ του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ, ςϑμφωνα με 

τισ παρ.1 ϋωσ 3 του ϊρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΥΕΚ 221/12.09.2007 τεϑχοσ Α’) ϐπωσ 

τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΥΕΚ 213/29.09.2011 τεϑχοσ), θα πρϋπει να ϋχουν 

προηγηθεύ τα εξόσ βόματα:  

 

 Βόμα 1: Η αρμϐδια, κατϊ τισ οργανικϋσ διατϊξεισ κϊθε δόμου, υπηρεςύα επύ θεμϊτων 

προγραμματιςμοϑ ςυγκεντρώνει τα απαιτοϑμενα ςτοιχεύα απϐ τισ υπηρεςύεσ του δόμου, 

των νομικών προςώπων του, καθώσ και τισ ειςηγόςεισ των ςυμβουλύων των δημοτικών ό 

τοπικών κοινοτότων του δόμου προσ την εκτελεςτικό επιτροπό ςχετικϊ με την 

υφιςτϊμενη κατϊςταςη και τισ προτϊςεισ τουσ για τισ αναπτυξιακϋσ προτεραιϐτητεσ του 

δόμου και ςυντϊςςει ςχϋδιο ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ του δόμου, το οπούο υποβϊλλει ςτην 

εκτελεςτικό επιτροπό.  

 

 Βόμα 2: Η εκτελεςτικό επιτροπό, πριν ειςηγηθεύ το ςχϋδιο ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςτο 

δημοτικϐ ςυμβοϑλιο, ςυνεργϊζεται με τουσ ϐμορουσ δόμουσ για τη διαςφϊλιςη του 

ςυντονιςμοϑ των δρϊςεων υπερτοπικόσ ανϊπτυξησ και την προώθηςη τυχϐν 

διαδημοτικών ςυνεργαςιών.  

 

 Βόμα 3: Η εκτελεςτικό επιτροπό ειςηγεύται το ςχϋδιο ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ ςτο 

δημοτικϐ ςυμβοϑλιο για ςυζότηςη και ψόφιςη. 

 

 Βόμα 4: ϑμφωνα με τα ϐςα ορύζονται ςτισ παρ.4 και 5 του ϊρθρου 86 του Ν.3852/2010, το 

ςυμβοϑλιο τησ δημοτικόσ ό τοπικόσ κοινϐτητασ με απϐφαςη που λαμβϊνεται ϋνα μόνα 

τουλϊχιςτον πριν την κατϊρτιςη του επιχειρηςιακοϑ και τεχνικοϑ προγρϊμματοσ του 

δόμου, ειςηγεύται ςτην εκτελεςτικό επιτροπό με ςειρϊ προτεραιϐτητασ, ανϊλογα με τον 

επεύγοντα χαρακτόρα των αναγκών των κατούκων τησ περιφϋρειϊσ του και τισ 

προτεραιϐτητεσ για την τοπικό ανϊπτυξη, τισ δρϊςεισ που πρϋπει να περιλαμβϊνει το 

επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα του δόμου και τα ϋργα που πρϋπει να εκτελεςτοϑν. τη 

ςυνεδρύαςη του ςυμβουλύου τησ δημοτικόσ ό τοπικόσ κοινϐτητασ για τη λόψη των 

αποφϊςεων τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου, καλοϑνται οι κοινωνικού φορεύσ τησ 

περιφϋρειϊσ τησ δημοτικόσ ό τοπικόσ κοινϐτητασ, προκειμϋνου να υποβϊλλουν τισ 

προτϊςεισ τουσ. Εϊν το ςυμβοϑλιο τησ δημοτικόσ ό τοπικόσ κοινϐτητασ δεν υποβϊλλει 

ειςόγηςη εμπρϐθεςμα ςτην εκτελεςτικό επιτροπό, το ςχϋδιο του επιχειρηςιακοϑ και 

τεχνικοϑ προγρϊμματοσ του δόμου καταρτύζεται χωρύσ αυτόν. 
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 Βόμα 5: ϑμφωνα με τισ παρ.5 ϋωσ 9 του ϊρθρου 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΥΕΚ 221/12.09.2007 

τεϑχοσ Α’) ϐπωσ τροποποιόθηκαν με το ϊρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΥΕΚ 213/29.09.2011 τεϑχοσ 

Α'), oι υπηρεςύεσ του δόμου και των νομικών προςώπων του, αφοϑ λϊβουν υπϐψη τουσ το 

εγκεκριμϋνο κεύμενο ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ, το οπούο αποτελεύ προπαραςκευαςτικό 

πρϊξη τησ διαδικαςύασ κατϊρτιςησ του επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ, προτεύνουν, με 

γραπτό ειςόγηςη τουσ, κατ' αντιςτοιχύα προσ τουσ ϊξονεσ και τα μϋτρα του ςτρατηγικοϑ 

ςχεδύου, τουσ ςτϐχουσ τησ κϊθε υπηρεςύασ για την επϐμενη περύοδο και τισ δρϊςεισ για την 

επύτευξη των ςτϐχων αυτών, ιεραρχημϋνεσ κατϊ ςειρϊ προτεραιϐτητασ.  

 

Αναλυτικϐτερα:  

 Σο διοικητικϐ ςυμβοϑλιο του κϊθε Νομικοϑ Προςώπου του Δόμου, εντϐσ μιασ (1) 

εβδομϊδασ απϐ την ειςόγηςη των υπηρεςιών του, λαμβϊνει απϐφαςη για τουσ ςτϐχουσ και 

τισ δρϊςεισ που το αφοροϑν. 

 Η αρμϐδια, κατϊ τισ οργανικϋσ διατϊξεισ κϊθε δόμου, υπηρεςύα επύ θεμϊτων 

προγραμματιςμοϑ επεξεργϊζεται τισ προτϊςεισ των υπηρεςιών, των ςυμβουλύων των 

δημοτικών ό τοπικών κοινοτότων του δόμου, τισ αποφϊςεισ των νομικών προςώπων του 

δόμου και τισ προτϊςεισ που προϋκυψαν απϐ τη διαδικαςύα διαβοϑλευςησ και ςυντϊςςει 

το ςχϋδιο του επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ, το οπούο υποβϊλει ςτην εκτελεςτικό 

επιτροπό.  

 Η εκτελεςτικό επιτροπό ειςηγεύται το ςχϋδιο επιχειρηςιακοϑ προγρϊμματοσ ςτο δημοτικϐ 

ςυμβοϑλιο για ςυζότηςη και ψόφιςη, επιςυνϊπτοντασ τισ αποφϊςεισ των διοικητικών 

ςυμβουλύων των νομικών προςώπων του δόμου. 

 Σο εγκεκριμϋνο επιχειρηςιακϐ πρϐγραμμα, μετϊ τον ϋλεγχο νομιμϐτητασ για την τόρηςη 

τησ διαδικαςύασ κατϊρτιςησ του απϐ την Αυτοτελό Τπηρεςύα Εποπτεύασ ΟΣΑ (ϊρθρο 214 

ν.3852/2010), καταχωρύζεται ςτην ιςτοςελύδα του δόμου και δημοςιοποιεύται με κϊθε ϊλλο 

πρϐςφορο μϋςο".  
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ΕΝΟΣΗΣΑ 1:  

ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ 

 
 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1:  
Η ΠΕΡΙΟΦΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ - ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΣΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ  

 

1.1 Η γενικό εικόνα τησ περιοχόσ του Δόμου  

1.1.1 Γεωγραφικϊ χαρακτηριςτικϊ και ϋνταξη Δόμου 

O Δόμοσ Φερςονόςου εκτεύνεται ςτο ανατολικϐ τμόμα τησ Περιφϋρειασ Κρότησ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα αποτελεύ το βορειοανατολικϐ παραλιακϐ τμόμα τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ 

Ηρακλεύου, απϋχοντασ περύπου 25 χλμ απϐ την πϐλη του Ηρακλεύου και 40 χλμ. απϐ την πϐλη 

του Αγύου Νικολϊου. Η ϋκταςό του ανϋρχεται ςτα 271,6 τ.χλμ, με ακτογραμμό που ξεπερνϊ τα 

58 χλμ., αντιπροςωπεϑοντασ το 3,3% τησ ςυνολικόσ ϋκταςησ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ, αλλϊ και 

το 10,3% τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ηρακλεύου. Επιπλϋον ο Δόμοσ Φερςονόςου εμφανύζει 

πληθυςμιακό πυκνϐτητα τησ τϊξεωσ των 98,4 κατούκων ανϊ τ.χλμ (αντύςτοιχα η Περιφϋρεια 

εμφανύζει πυκνϐτητα 74,7 κατούκων ανϊ τ.χλμ). Γεωγραφικϊ ςυνορεϑει με τουσ Δόμουσ 

Ηρακλεύου και Αρχανών- Αςτερουςύων ςτα δυτικϊ, με το Δόμο Αγύου Νικολϊου ανατολικϊ, με 

τουσ Δόμουσ Οροπεδύου Λαςιθύου (περ. Ενϐτητασ Λαςιθύου) και Μύνωα Πεδιϊδοσ ςτα νϐτια.  
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Φωροταξικό ϋνταξη Δόμου Φερςονόςου ςτην Περιφϋρεια Κρότησ  

 

Πηγό: Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

Φαρακτηριςτικϐ ςτοιχεύο τησ γεωγραφικόσ θϋςησ του Δόμου Φερςονόςου εύναι το γεγονϐσ ϐτι 

βρύςκεται ςε μικρό απϐςταςη απϐ τα δϑο βαςικϊ αςτικϊ κϋντρα τησ Ανατολικόσ Κρότησ, το 

Ηρϊκλειο και τον Ωγιο Νικϐλαο. Επύςησ το βϐρειο τμόμα του Δόμου ανόκει ςτισ ανεπτυγμϋνεσ 

τουριςτικϊ παραλιακϋσ περιοχϋσ τησ βϐρειασ Κρότησ, ενώ η ενδοχώρα του διαθϋτει πλοϑςιο 

φυςικϐ περιβϊλλον και μεγαλϑτερα υψϐμετρα. υμπεραύνεται ϐτι η περιοχό παρουςιϊζει ϋνα 

ςημαντικϐτατο ςυνδυαςμϐ βουνοϑ και θϊλαςςασ, ο οπούοσ αξιοποιοϑμενοσ δϑναται να 

τροφοδοτόςει την περαιτϋρω αναπτυξιακό τησ πορεύα.  

 

Η πρϐςβαςη ςτην περιοχό γύνεται οδικώσ απϐ το Βϐρειο Οδικϐ Ωξονα Κρότησ (ΒΟΑΚ – Ε75) που 

διϋρχεται απϐ το Δόμο Φερςονόςου και του οπούου ο ςχεδιαςμϐσ προβλϋπει τη ςϑνδεςη 

Καςτελλύου, Κιςςϊμου και ητεύασ. Επύςησ, ςε μικρό απϐςταςη απϐ το παραλιακϐ τμόμα του 

Δόμου διϋρχεται η Παλαιϊ Εθνικό Οδϐσ Αγύου Νικολϊου-Ηρακλεύου, ενώ η Επαρχιακό Οδϐσ 

Καςτελλύου – Φερςονόςου ςυνδϋει ουςιαςτικϊ το παραλιακϐ τμόμα τησ Φερςονόςου με την 

ενδοχώρα του Δόμου, οδηγώντασ ςτισ περιοχϋσ με μεγαλϑτερο υψϐμετρο και το Δόμο 

Οροπεδύου. ε αυτϐ το ςημεύο εύναι ςημαντικϐ να αναφερθεύ ϐτι ςε μικρό απϐςταςη και 

εϑκολα προςβϊςιμο απϐ το Δόμο Φερςονόςου λειτουργεύ το λιμϊνι του Ηρακλεύου και το 

Αεροδρϐμιο Ηρακλεύου (Νύκοσ Καζαντζϊκησ), το οπούο αναμϋνεται να μεταφερθεύ ςτο Καςτϋλλι 

διατηρώντασ, ωςτϐςο, τη μικρό απϐςταςη και την ϊνετη προςβαςιμϐτητα απϐ την περιοχό. 
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Σϋλοσ, ο οδικϐσ ϊξονασ Καρτερϐσ – Επιςκοπό, παρϊ τη ςημαντικό καθυςτϋρηςη ςτην 

ολοκλόρωςη του, ϋχει αναβαθμύςει ςημαντικϊ τα επύπεδα προςβαςιμϐτητασ εντϐσ του Δόμου 

Φερςονόςου, ϋχοντασ μειώςει ςημαντικϊ τισ χρονοαποςτϊςεισ απϐ το παραλιακϐ μϋτωπο προσ 

την ενδοχώρα του δόμου. Σαυτϐχρονα, ϋχει ςυμβϊλει ςτην αποτελεςματικϐτερη διϊχυςη των 

τουριςτών απϐ τισ παρϊκτιεσ τουριςτικϋσ ςτισ υπϐ ανϊπτυξη τουριςτικϋσ περιοχϋσ ςτο 

εςωτερικϐ του δόμου, αλλϊ και ςτην αναβϊθμιςη ειδικϊ τησ Επιςκοπόσ και τησ γϑρω περιοχόσ 

ωσ τϐποσ μϐνιμησ κατοικύασ. 

 

Φωροταξικό ϋνταξη Δόμου Φερςονόςου ςτην ευρύτερη περιοχό  

 

Πηγό: Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

Η περιοχό του Δόμου Φερςονόςου παρουςιϊζει ςημαντικό ποικιλομορφύα. Σο παραλιακϐ του 

τμόμα χαρακτηρύζεται απϐ μικρϐτερα υψϐμετρα και ςημαντικό ακτογραμμό. Όςο ο 

επιςκϋπτησ απομακρϑνεται απϐ το παραλιακϐ μϋτωπο και ειςϋρχεται ςτην ενδοχώρα ςυναντϊ 

μεγαλϑτερα υψϐμετρα και ημιορεινϋσ εκτϊςεισ, οι οπούεσ γύνονται ορεινϋσ κοντϊ ςτα ϐρια με το 

Δόμο Οροπεδύου (για παρϊδειγμα ςτο ανατολικϐ τμόμα του Δόμου Φερςονόςου ςυναντϊται ο 

ορεινϐσ ϐγκοσ τησ ελϋνασ). ε γενικϋσ γραμμϋσ γύνεται φανερϐ ϐτι το ςϑνολο τησ περιοχόσ του 

Δόμου παρουςιϊζει ςημαντικϋσ κλύςεισ και υψομετρικϋσ διαφορϋσ, οι οπούεσ ξεκινοϑν απϐ το 

επύπεδο τησ θϊλαςςασ και φτϊνουν μϋχρι ορεινϊ υψϐμετρα. Σο κλύμα τησ περιοχόσ εύναι 

εϑκρατο, με το καλοκαύρι να εύναι ςυνόθωσ θερμϐ και το χειμώνα κρϑο και με περιοριςμϋνεσ 

χιονοπτώςεισ ςτα ορεινϊ.  
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1.1.2 Διοικητικό οργϊνωςη του Δόμου Φερςονόςου και  Δημοτικϋσ Ενότητεσ 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου, ϐπωσ ςυςτϊθηκε απϐ το Ν. 3852/2010 (Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 

Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ − Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ), αποτελεύται 

απϐ τουσ πρώην Δόμουσ Φερςονόςου, Γουβών, Μαλύων και Επιςκοπόσ και ϋχει ωσ ϋδρα του, τον 

οικιςμϐ Γουρνών, τησ Δημοτικόσ Κοινϐτητασ Ανώπολησ.  

  

ΠΡΨΗΝ 
ΔΗΜΟ 

ΕΔΡΑ 
ΔΗΜΟΤ 

ΕΣΟ ΙΔΡΤΗ 
ΥΕΚ & 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ 
ΦΑΡΣΗ 

Γουβών 
Οικιςμϐσ  
Γουβών 

1990 

ΥΕΚ 48Α - 02/04/1990 

ΥΕΚ - 17/03/1991 

ΥΕΚ 244Α - 
04/12/1997 

ΥΕΚ - 18/03/2001 

 

Επιςκοπόσ 
Οικιςμϐσ  
Επιςκοπό 

1997 

 

Μαλύων 
Οικιςμϐσ  

Μϊλια 

1986 

ΥΕΚ 123Α - 
19/08/1986 

ΥΕΚ - 17/03/1991 

ΥΕΚ 244Α - 
04/12/1997 
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ΠΡΨΗΝ 
ΔΗΜΟ 

ΕΔΡΑ 
ΔΗΜΟΤ 

ΕΣΟ ΙΔΡΤΗ 
ΥΕΚ & 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ 
ΦΑΡΣΗ 

Φερςονόςου 
Οικιςμϐσ  

Λιμόν 
Φερςονόςου 

ΥΕΚ 244Α - 
04/12/1997 

ΥΕΚ - 18/03/2001 

 
 

Ο Καλλικρατικϐσ Δόμοσ Φερςονόςου βρύςκεται ανατολικϊ του Πολεοδομικοϑ υγκροτόματοσ 

Ηρακλεύου και αποτελεύ μϋροσ τησ παρϊκτιασ τουριςτικϊ ανεπτυγμϋνησ βϐρειασ ζώνησ του 

νηςιοϑ. Ο Δόμοσ με βϊςη το Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ» περιλαμβϊνει 4 Δημοτικϋσ Ενότητεσ, 6 

Δημοτικϋσ Κοινότητεσ και 16 Σοπικϋσ Κοινότητεσ. Ο καταμεριςμϐσ του Δόμου ςε Δημοτικϋσ 

Ενϐτητεσ και Δημοτικϋσ και Σοπικϋσ Κοινϐτητεσ εμφανύζονται ςτον παρακϊτω πύνακα.  

 

Διοικητικό διϊθρωςη Δόμου ανϊ Δημοτικό Ενότητα 

Δ.Ε. ΓΟΤΒΨΝ Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΠΗ Δ.Ε. ΜΑΛΙΨΝ Δ.Ε. ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΑΝΨΠΟΛΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΑΪΣΑΝΙΨΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΨΝ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

Λ.ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΨΝ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΓΑΛΙΥΑ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΜΟΦΟΤ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 

ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΕΛΑΙΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΕΠΙΚΟΠΗ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΚΡΑΙΟΤ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΑΒΔΟΤ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΕΠΑΝΨ ΒΑΘΕΙΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟΤ ΦΨΡΙΟΤ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΓΨΝΙΨΝ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΛΟΤ ΦΨΡΙΟΤ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΓΟΤΡΟΚΕΥΑΛΙΟΤ  

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΚΕΡΑ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΚΑΣΨ ΒΑΘΕΙΑ   

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΠΟΣΑΜΙΨΝ 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΚΟΞΑΡΗ   

 

ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ 
ΦΑΡΑΟΤ   

 

Πηγό: Ν. 3852/10 
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1.1.3 Πληθυςμιακϊ χαρακτηριςτικϊ 

Ο μϐνιμοσ πληθυςμϐσ του Δόμου Φερςονόςου βϊςει τησ τελευταύασ απογραφόσ (2011) 

ανϋρχεται ςε 26.717 κατούκουσ ςυμμετϋχοντασ κατϊ 8,75% ςτον πληθυςμϐ τησ Περιφερειακόσ 

Ενϐτητασ Ηρακλεύου και κατϊ 4,29% ςτον πληθυςμϐ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ. Πρϐκειται για 

ϋναν δυναμικϐ Δόμο που διαχρονικϊ αυξϊνει τον πληθυςμϐ του λϐγω του ανεπτυγμϋνου 

τουριςτικοϑ κλϊδου που διαμορφώνει αυξημϋνεσ ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ. 

 

υγκεκριμϋνα ςτο διϊςτημα 2001-2011 ο πληθυςμϐσ αυξόθηκε κατϊ 12%. Η μεγαλϑτερη αϑξηςη 

καταγρϊφεται ςτη Δημοτικό Ενϐτητα Γουβών (50,2%). Ακολουθεύ η Δημοτικό Ενϐτητα 

Φερςονόςου (1,6%), ενώ οι Δημοτικϋσ Ενϐτητεσ Επιςκοπόσ και Μαλύων αδυνατοϑν να 

ςυγκρατόςουν τον πληθυςμϐ τουσ.    

 

  
Πληθυςμόσ Μεταβολό 

2001-2011 

υμμετοχό πληθυςμού 
ΔΚ/ΣΚ ςτο Δόμο 

2001 2011 2001 2011 

Δόμοσ Φερςονόςου 23.864 26.717 11,96% - - 

Δημοτικό Ενότητα Γουβών 7.145 10.731 50,19% 29,9% 40,2% 

ΔΚ Ανωπόλεωσ 2.309 3.604 56,08% 9,7% 13,5% 

ΔΚ Γουβών 1.938 3.031 56,40% 8,1% 11,3% 

ΣΚ Ελαύασ 1.286 1.936 50,54% 5,4% 7,2% 

ΣΚ Επϊνω Βαθεύασ 210 224 6,67% 0,9% 0,8% 

ΣΚ Καλού Φωρύου 299 290 -3,01% 1,3% 1,1% 

ΣΚ Κϊτω Βαθεύασ 827 1.357 64,09% 3,5% 5,1% 

ΣΚ Κόξαρησ 148 199 34,46% 0,6% 0,7% 

ΣΚ Φαρϊςου 128 90 -29,69% 0,5% 0,3% 

Δημοτικό Ενότητα Επιςκοπόσ 2.411 2.291 -4,98% 10,1% 8,6% 

ΣΚ Αώτανύων 286 280 -2,10% 1,2% 1,0% 

ΣΚ Γαλύφασ 258 122 -52,71% 1,1% 0,5% 

ΣΚ Επιςκοπόσ 1.192 1.209 1,43% 5,0% 4,5% 

ΣΚ Καινούργιου Φωρύου 249 206 -17,27% 1,0% 0,8% 

ΣΚ γουροκεφαλύου 426 474 11,27% 1,8% 1,8% 

Δημοτικό Ενότητα Μαλύων 6.173 5.433 -11,99% 25,9% 20,3% 

ΔΚ Μαλύων 3.725 3.224 -13,45% 15,6% 12,1% 

ΔΚ Μοχού 2.125 2.062 -2,96% 8,9% 7,7% 

ΣΚ Κραςύου 323 147 -54,49% 1,4% 0,6% 

Δημοτικό Ενότητα Φερςονόςου 8.135 8.262 1,56% 34,1% 30,9% 

ΔΚ Λιμϋνοσ Φερςονόςου 4.197 3.815 -9,10% 17,6% 14,3% 

ΔΚ Φερςονόςου 2.445 3.165 29,45% 10,2% 11,8% 

ΣΚ Αβδού 320 357 11,56% 1,3% 1,3% 

ΣΚ Γωνιών Πεδιϊδοσ 491 401 -18,33% 2,1% 1,5% 

ΣΚ Κερϊσ 106 110 3,77% 0,4% 0,4% 

ΣΚ Ποταμιών 576 414 -28,13% 2,4% 1,5% 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2001,2011 
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Πληθυςμιακό Εξϋλιξη Δόμου Φερςονόςου 2001 - 2011 

 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2001, 2011 

 

Απϐ πλευρϊσ πληθυςμιακόσ ςυγκϋντρωςησ, το μεγαλϑτερο μϋροσ του πληθυςμοϑ εύναι 

ςυγκεντρωμϋνο ςτη Δ.Ε. Γουβών (40,2%) και ακολουθεύ η Δ.Ε. Φερςονόςου (30,9%) και με 

ςημαντικό απϐκλιςη η Δ.Ε. Μαλύων (20,3%). Μϐνο το 8,6% του πληθυςμοϑ εύναι ςυγκεντρωμϋνο 

ςτη Δ.Ε. Επιςκοπόσ, ςτισ περιςςϐτερεσ κοινϐτητεσ τησ οπούασ ο πληθυςμϐσ διαχρονικϊ φθύνει.  

 

Ποςοςτιαύα υγκϋντρωςη Πληθυςμού Δόμου Φερςονόςου, 2011 

 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2001, 2011 

 

Ψσ προσ τη χωρικό ςυγκϋντρωςη του πληθυςμοϑ ςημειώνεται ϐτι δεν υπϊρχει ομοιϐμορφη 

κατανομό. Καταγρϊφονται κοινϐτητεσ που λειτουργοϑν ωσ πϐλοι ϋλξησ πληθυςμοϑ δεδομϋνησ 

τησ ϋντονησ τουριςτικόσ τουσ δραςτηριϐτητασ προςελκϑοντασ μϐνιμουσ κατούκουσ, λϐγω των 

αυξημϋνων ευκαιριών απαςχϐληςησ κατϊ τη θερινό περύοδο. Σϋτοιεσ κοινϐτητεσ εύναι τησ 

Ανώπολησ, των Γουβών, των Μαλύων, του Λιμϋνα Φερςονόςου και τησ Φερςονόςου.   
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Πληθυςμόσ κατϊ ομϊδεσ ηλικιών  

τη βϊςη των αποτελεςμϊτων των ςχετικών απογραφών, ςτον επϐμενο πύνακα 

παρουςιϊζεται η ηλικιακό διϊρθρωςη του πληθυςμοϑ του Δόμου Φερςονόςου και των 

Δημοτικών/Σοπικών Κοινοτότων που τον απαρτύζουν, καθώσ και ςυγκριτικϊ ςτοιχεύα με τα 

ανώτερα χωρικϊ επύπεδα.  
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  ύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

2001 

Ελλϊδα 
10.934.097 

(100%) 

1.074.504 

(9,8%) 

1.312.569 

(12,0%) 

1.682.890 

(15,4%) 

1.653.345 

(15,1%) 

1.495.918 

(13,7%) 

1.247.564 

(11,4%) 

1.263.319 

(11,6%) 

1.203.988 

(11,0%) 

Περιφϋρεια 

Κρότησ 

594.368 

(100%) 

66.679 

(11.2%) 

76.256 

(12.8%) 

95.116 

(16.0%) 

90.571 

(15.2%) 

75.322 

(12.7%) 

62.589 

(10.5%) 

60.685 

(10.2%) 

67.150 

(11.3%) 

                    

Περ. Ενότητα 

Ηρακλεύου 

291.225 

(100%) 

32.939 

(11.1%) 

38.312 

(13.2%) 

48.304 

(16.6%) 

44.226 

(15.2%) 

36.930 

(12.7%) 

31.729 

(10.9%) 

28.908 

(9.9%) 

29.877 

(10.3%) 

                    

Δόμοσ 

Φερςονόςου 

23.864 

(100%) 
2.798 (11.7%) 2.684 (11.2%) 4.001 (16.8%) 4.100 (17.2%) 2.938 (12.3%) 2.492 (10.4%) 2.290 (8.7%) 2.561 (10.7%) 

Δημοτικό 

Ενότητα Γουβών 
7.145 (100%) 919 (12.9%) 875 (12.2%) 1.130 (15.8%) 1.249 (17.5%) 937 (13.1%) 736 (10.3%) 620 (6.8%) 679 (9.5%) 

ΔΚ Ανωπϐλεωσ 2.310 (100%) 332 (14.4%) 287 (12.4%) 405 (17.5%) 463 (20.0%)  311 (13.5%) 193 (8.4%) 156 (8.5%) 163 (7.1%) 

ΔΚ Γουβών 1.940 (100%) 272 (14.0%) 248 (12.8%) 310 (16.0%) 365 (18.8%) 259 (13.4%) 189 (9.7%) 165 (8.9%) 132 (6.8%) 

ΣΚ Ελαύασ 1.286 (100%) 150 (11.7%) 166 (12.9%) 221 (17.2%) 200 (15.6%) 174 (13.5%) 139 (10.8%) 115 (16.7%) 121 (9.4%) 

ΣΚ Επϊνω 

Βαθεύασ 
209 (100%) 16 (7.7%) 23 (11.0%) 14 (6.7%) 26 (12.4%) 19 (9.1%) 34 (16.3%) 35 (16.8%) 42 (20.1%) 

ΣΚ Καλοϑ 

Φωρύου 
298 (100%) 17 (5.7%) 21 (7.0%) 26 (8.7%) 25 (8.4%) 28 (9.4%) 59 (19.8%) 50 (5.9%) 72 (24.2%) 

ΣΚ Κϊτω Βαθεύασ 829 (100%) 120 (14.5%) 109 (13.1%) 121 (14.6%) 147 (17.7%) 119 (14.4%) 95 (11.5%) 49 (16.1%) 69 (8.3%) 

ΣΚ Κϐξαρησ 149 (100%) 8 (5.4%) 10 (6.7%) 24 (16.1%) 16 (10.7%) 17 (11.4%) 11 (7.4%) 24 (20.3%) 39 (26.2%) 

ΣΚ Φαρϊςου 128 (100%) 4 (3.1%) 11 (8.6%) 9 (7.0%) 7 (5.5%) 10 (7.8%) 16 (12.5%) 26 (14.9%) 45 (35.2%) 

Δημοτικό 

Ενότητα 

Επιςκοπόσ 

2.411 (100%) 223 (9.2%) 227 (9.4%) 296 (12.3%) 291 (12.1%) 239 (9.9%) 300 (12.4%) 359 (19.4%) 476 (19.7%) 

ΣΚ Αώτανύων 288 (100%) 16 (5.6%) 22 (7.6%) 45 (15.6%) 31 (10.8%) 26 (9.0%) 42 (14.6%) 56 (14.7%) 50 (17.4%) 
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  ύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

ΣΚ Γαλύφασ 259 (100%) 29 (11.2%) 34 (13.1%) 16 (6.2%) 32 (12.4%) 35 (13.5%) 31 (12.0%) 38 (13.1%) 44 (17.0%) 

ΣΚ Επιςκοπόσ 1.191 (100%) 107 (9.0%) 116 (9.7%) 162 (13.6%) 148 (12.4%) 110 (9.2%) 149 (12.5%) 156 243 (20.4%) 

ΣΚ Καινοϑργιου 

Φωρύου 
251 (100%) 19 (7.6%) 10 (4.0%) 26 (10.4%) 22 (8.8%) 21 (8.4%) 31 (12.4%) 50 (19.9%) 72 (28.7%) 

ΣΚ 

γουροκεφαλύου 
427 (100%) 52 (12.2%) 45 (10.5%) 47 (11.0%) 58 (13.6%) 47 (11.0%)  47 (11.0%) 59 (13.8%) 72 (16.9%) 

Δημοτικό 

Ενότητα Μαλύων 
6.173 (100%) 713 (11.6%) 697 (11.3%) 1.083 (17.5%) 1.042 (16.9%) 783 (12.7%) 672 (10.9%) 631 (10.2%) 552 (8.9%) 

ΔΚ Μαλύων 3.725 (100%) 473 (12.7%) 450 (12.1%) 663 (17.8%) 650 (17.4%) 520 (14.0%) 395 (10.6%) 321 (8.6%) 253 (6.8%) 

ΔΚ Μοχοϑ 2.127 (100%) 220 (10.3%) 218 (10.2%) 389 (18.3%) 358 (16.8%) 222 (10.4%) 231 (10.9%) 243 (11.4%) 246 (11.6%) 

ΣΚ Κραςύου 324 (100%) 20 (6.2%) 29 (9.0%) 31 (9.6%) 34 (10.5%) 41 (12.7%) 46 (14.2%) 67 (20.7%) 56 (17.3%) 

Δημοτικό 

Ενότητα 

Φερςονόςου 

8.135 (100%) 943 (11.6%) 885 (10.9%) 1.492 (18.3%) 1.518 (18.7%) 979 (12.0%) 784 (9.6%) 680 (8.4%) 854 (10.5%) 

ΔΚ Λιμϋνοσ 

Φερςονόςου 
4.197 (100%) 551 (13.1%) 429 (10.2%) 982 (23.4%) 916 (21.8%) 504 (12.0%) 348 (8.3%) 243 (5.8%) 224 (5.3%) 

ΔΚ Φερςονόςου 2.446 (100%) 292 (11.9%) 299 (12.2%) 369 (15.1%) 443 (18.1%) 332 (13.6%) 245 (10.0%) 186 (7.6%) 280 (11.4%) 

ΣΚ Αβδοϑ 316 (100%) 14 (4.4%) 27 (8.5%) 14 (4.4%) 26 (8.2%) 36 (11.4%) 30 (9.5%) 68 (21.5%) 101 (32.0%) 

ΣΚ Γωνιών 

Πεδιϊδοσ 
492 (100%) 38 (7.7%) 63 (12.8%) 57 (11.6%) 48 (9.8%) 46 (9.3%) 61 (12.4%) 78 (15.9%) 101 (20.5%) 

ΣΚ Κερϊσ 108 (100%) 7 (6.5%) 10 (9.3%) 12 (11.1%) 13 (12.0%) 5 (4.6%) 25 (23.1%) 12 (11.1%) 24 (22.2%) 

ΣΚ Ποταμιών 575 (100%) 41 (7.1%) 57 (9.9%) 58 (10.1%) 72 (12.5%) 56 (9.7%) 75 (13.0%) 87 (15.1%) 129 (22.4%) 

2011 

Ελλϊδα 
10.816.286 

(100%) 

1.049.839 

(9,7%) 

1.072.705 

(9,9%) 

1.350.868 

(12,5%) 

1.635.304 

(15,1%) 

1.581.095 

(14,6%) 

1.391.854 

(12,9%) 

1.134.045 

(10,5%) 

1.600.576 

(14,8%) 

Περιφϋρεια 

Κρότησ 

623.065 

(100%) 

69.924 

(11.2%) 

68.459 

(11.0%) 

82.605 

(13.3%) 

97.447 

(15.6%) 

88.815 

(14.3%) 

72.308 

(11.6%) 

60.089 

(9.6%) 

83.418 

(13.4%) 
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  ύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

Περ.Ενότητα 

Ηρακλεύου 

305.490 

(100%) 

35.350 

(11.6%) 
33.771 (11.1%) 

41.293 

(13.5%) 

49.154 

(16.1%) 

43.146 

(14.1%) 

34.827 

(11.4%) 

29.299 

(9.6%) 

38.650 

(12.7%) 

                    

Δόμοσ 

Φερςονόςου 
26.717 (100%) 3.284 (12.3%)  

2.896 

(10.8%) 
3.130 (11.7%) 4.651 (17.4%) 4.126 (15.4%) 3.033 (11.4%) 2.480 (9.3%) 3.117 (11.7%) 

Δημοτικό 

Ενότητα Γουβών 
10.731 (100%) 1.365 (12.7%) 1.188 (11.1%) 1.268 (11.8%) 1.926 (17.9%) 1.720 (16.0%) 1.254 (11.7%) 945 (8.8%) 1.065 (9.9%) 

ΔΚ Ανωπϐλεωσ 3.604 (100%) 489 (13.6%) 382 (10.6%) 455 (12.6%) 684 (19.0%) 586 (16.3%) 416 (11.5%) 289 (8.0%) 303 (8.4%) 

ΔΚ Γουβών 2.094 (100%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 173 (8.3%) 563 (26.9%) 478 (22.8%) 335 (16.0%) 255 (12.2%) 290 (13.8%) 

ΣΚ Ελαύασ 1.936 (100%) 222 (1.5%) 236 (12.2%) 246 (12.7%) 335 (17.3%) 314 (16.2%) 246 (12.7%) 163 (8.4%) 174 (9.0%) 

ΣΚ Επϊνω 

Βαθεύασ 
224 (100%) 21 (9.4%) 14 (6.3%) 21 (9.4%) 32 (14.3%) 33 (14.7%) 33 (14.7%) 28 (12.5%) 42 (18.8%) 

ΣΚ Καλοϑ 

Φωρύου 
290 (100%) 26 (9.0%) 27 (9.3%) 19 (6.6%) 26 (9.0%) 36 (12.4%) 26 (9.0%) 54 (18.6%) 76 (26.2%) 

ΣΚ Κϊτω Βαθεύασ 1.357 (100%) 189 (13.9%) 145 (10.7%) 161 (11.9%) 251 (18.5%) 233 (17.2%) 163 (12.0%) 123 (9.1%) 92 (6.8%) 

ΣΚ Κϐξαρησ 199 (100%) 20 (10.1%) 11 (5.5%) 15 (7.5%) 32 (16.1%) 30 (15.1%) 23 (11.6%) 23 (11.6%) 45 (22.6%) 

ΣΚ Φαρϊςου 84 (100%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 6 (7.1%) 3 (3.6%) 10 (11.9%) 12 (14.3%) 10 (11.9%) 43 (51.2%) 

Δημοτικό 

Ενότητα 

Επιςκοπόσ 

2.291 (100%) 214 (9.3%) 247 (10.8%) 183 (8.0%) 291 (12.7%) 294 (12.8%) 261 (11.4%) 289 (12.6%) 512 (22.3%) 

ΣΚ Αώτανύων 280 (100%) 27 (9.6%) 16 (5.7%) 25 (8.9%) 39 (13.9%) 29 (10.4%) 31 (11.1%) 42 (15.0%) 71 (25.4%) 

ΣΚ Γαλύφασ 117 (100%) 3 (2.6%) 10 (8.5%) 6 (5.1%) 0 (0.0%) 10 (8.5%) 11 (9.4%) 28 (23.9%) 49 (41.9%) 

ΣΚ Επιςκοπόσ 926 (100%) 62 (6.7%) 135 (14.6%) 57 (6.2%) 0 (0.0%) 167 (18.0%) 134 (14.5%)  134 (14.5%) 237 (25.6%) 

ΣΚ Καινοϑργιου 

Φωρύου 
206 (100%) 17 (8.3%) 11 (5.3%) 10 (4.9%) 23 (11.2%) 21 (10.2%) 23 (11.2%) 33 (16.0%) 68 (33.0%) 
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  ύνολο 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

ΣΚ 

γουροκεφαλύου 
474 (100%) 41 (8.6%) 75 (15.8%) 38 (8.0%) 52 (11.0%) 67 (14.1%) 62 (13.1%) 52 (11.0%) 87 (18.4%) 

Δημοτικό 

Ενότητα Μαλύων 
5.433 (100%) 659 (12.1%) 593 (10.9%) 622 (11.4%) 932 (17.2%) 803 (14.8%) 636 (11.7%) 535 (9.8%) 653 (12.0%) 

ΔΚ Μαλύων 3.224 (100%) 390 (12.1%) 370 (11.5%) 399 (12.4%) 570 (17.7%) 492 (15.3%) 389 (12.1%) 302 (9.4%) 312 (9.7%) 

ΔΚ Μοχοϑ 1.868 (100%) 142 (7.6%) 212 (11.3%) 211 (11.3%) 350 (18.7%) 297 (15.9%) 227 (12.2%) 215 (11.5%) 214 (11.5%) 

ΣΚ Κραςύου 136 (100%) 6 (4.4%) 11 (8.1%) 12 (8.8%) 12 (8.8%) 14 (10.3%) 20 (14.7%) 18 (13.2%) 43 (31.6%) 

Δημοτικό 

Ενότητα 

Φερςονόςου 

8.262 (100%) 1.046 (12.7%) 868 (10.5%) 1.057 (12.8%) 1.502 (18.2%)  1.309 (15.8%) 882 (10.7%) 711 (8.6%) 887 (10.7%) 

ΔΚ Λιμϋνοσ 

Φερςονόςου 
3.815 (100%) 534 (14.0%) 459 (12.0%) 505 (13.2%) 822 (18.2%) 623 (16.3%) 370 (9.7%) 258 (6.8%) 244 (6.4%) 

ΔΚ Φερςονόςου 3.165 (100%) 406 (12.8%) 328 (10.4%) 412 (13.0%) 546 (21.5%) 520 (16.4%) 373 (11.8%) 266 (8.4%) 314 (9.9%) 

ΣΚ Αβδοϑ 313 (100%) 0 (0.0%) 13 (4.2%) 36 (11.5%) 37 (17.3%) 43 (13.7%) 45 (14.4%) 51 (16.3%) 88 (28.1%) 

ΣΚ Γωνιών 

Πεδιϊδοσ 
401 (100%) 47 (11.7%) 30 (7.5%) 43 (10.7%) 51 (11.8%) 41 (10.2%) 43 (10.7%) 58 (14.5%) 88 (21.9%) 

ΣΚ Κερϊσ 99 (100%) 0 (0.0%) 7 (7.1%) 14 (14.1%) 12 (12.7%) 18 (18.2%) 8 (8.1%) 21 (21.2%) 19 (19.2%) 

ΣΚ Ποταμιών 414 (100%) 31 (7.5%) 31 (7.5%) 47 (11.4%) 34 (12.1%) 64 (15.5%) 43 (10.4%) 57 (13.8%) 107 (25.8%) 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2001, 2011 
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Αυτϐ που διαπιςτώνεται εύναι ϐτι, ςϑμφωνα με την απογραφό του 2011, ςημειώνεται ςχετικό 

ιςοκατανομό πληθυςμοϑ μεταξϑ των ηλικιακών ομϊδων, διαθϋτοντασ ικανοποιητικϐ επύπεδο 

νεανικοϑ πληθυςμοϑ. Παρατηρεύται ωςτϐςο μια ελαφρώσ αυξημϋνη ςυγκϋντρωςη του 

πληθυςμοϑ ςτισ μεςαύεσ ηλικιακϋσ ομϊδεσ (ςυνολικϊ 32,9% του πληθυςμοϑ ανόκει ςτισ ομϊδεσ 

30-39 και 40-49). Αντύςτοιχα ο πληθυςμϐσ 50 ετών και ϊνω αντιςτοιχεύ ςτο 34,6% του ςυνολικοϑ 

πληθυςμοϑ, ενώ το υπϐλοιπο 33,8% του εμφανύζει ηλικύεσ μικρϐτερεσ των 30 ετών. ε αυτϐ το 

ςημεύο ςημειώνεται ϐτι παρϐμοια εικϐνα εμφανύζει και η Περιφερειακό Ενϐτητα Ηρακλεύου 

ςτην οπούα ανόκει.  

 

υγκρύνοντασ την ηλικιακό διϊρθρωςη του πληθυςμοϑ του Δόμου με τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα 

τησ Περιφϋρειασ Κρότησ ςυμπεραύνεται ϐτι η εικϐνα εύναι παρϐμοια. Η μϐνη διαφορϊ ϋγκειται 

ςτην ελαφρώσ μεγαλϑτερη ςυμμετοχό των μικρϐτερων ηλικιακών ομϊδων (0-9, 10-19 και 20-29) 

ςτο ςϑνολο ϋναντι τησ αντύςτοιχησ ςυμμετοχόσ των μεςαύων ηλικιακών ομϊδων (30-39 και 40-

49). Γενικϐτερα παρατηρεύται ϐτι μεταβαύνοντασ ςε ανώτερο επύπεδο τα ποςοςτϊ των 

μικρϐτερων ηλικιακών ομϊδων αυξϊνονται ϋναντι των μεγαλϑτερων (ιςχϑει και ςτη ςϑγκριςη 

με τα δεδομϋνα τησ χώρασ). Αντιθϋτωσ μεταβαύνοντασ ςε χαμηλϐτερο επύπεδο (τοπικϋσ 

κοινϐτητεσ) τα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ των μεγαλϑτερων ηλικιακών ομϊδων αυξϊνονται ςε 

οριςμϋνεσ περιπτώςεισ χαρακτηριςτικϊ. Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρεται ϐτι  τα υψηλϐτερα 

ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ του πληθυςμοϑ ϊνω των 60 ετών για το Δόμο Φερςονόςου ςημειώνονται 

ςτισ ΣΚ Φαρϊςου (55,5% του πληθυςμοϑ τησ), Αβδοϑ (53,5%), Καινοϑργιου Φωριοϑ (48,6%), 

Κϐξαρησ (42,3%) και ςτην ΣΚ Καλοϑ Φωρύου (40,9%).  

 

Η ςυγκεκριμϋνη δομό πληθυςμοϑ (με υψηλϐ ποςοςτϐ παραγωγικών ηλικιών) ευνοεύ τισ 

αναπτυξιακϋσ προςπϊθειεσ, καθώσ τα νεαρϊ ϊτομα διαθϋτουν δημιουργικό αντύληψη και 

ανταποκρύνονται περιςςϐτερο θετικϊ ςε καινοτομύεσ και επιχειρηματικϋσ πρωτοβουλύεσ και 

ρύςκα, ςυγκριτικϊ με ϊτομα μεγαλϑτερων ηλικιών.     

 

Απϐ την εξϋταςη των πληθυςμιακών πυραμύδων τησ Ελλϊδασ, τησ Περιφϋρειασ Κρότησ και του 

Δόμου Φερςονόςου, οι οπούεσ ϋχουν αναχθεύ επύ των ποςοςτών κϊθε ηλικιακόσ ομϊδασ ςτο 

ςϑνολο του πληθυςμοϑ τησ κϊθε χωρικόσ ενϐτητασ, παρατηρεύται ϐτι η πληθυςμιακό 

πυραμύδα τησ εξεταζϐμενησ περιοχόσ πληςιϊζει αρκετϊ ςτισ πυραμύδεσ των ανώτερων 

επιπϋδων. Ειδικϐτερα, ο πληθυςμϐσ τησ περιοχόσ παρουςιϊζει παρϐμοιο επύπεδο γόρανςησ  

τϐςο με την Περιφϋρεια ϐςο και με τη χώρα. Οι μϐνεσ διαφορϋσ παρατηροϑνται ςτη ςτενϐτερη 

βϊςη τησ πυραμύδασ τησ ενϐτητασ των δϑο Δόμων (ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ την ηλικιακό ομϊδα 

των 10-19 ετών), ςτην επύςησ ςτενϐτερη οροφό (ϐςον αφορϊ την ομϊδα των 60-59 ετών) και 

ςτην διεϑρυνςη τησ πυραμύδασ ςτο μϋςο (ϊτομα 30-39 ετών).  
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Πληθυςμιακό πυραμύδα Ελλϊδασ 

 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2011 

 

 

Πληθυςμιακό πυραμύδα Περιφϋρειασ Κρότησ 

 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2011 
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Πληθυςμιακό πυραμύδα Δόμου Φερςονόςου 

 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2011 

 

Σο ικανοποιητικϐ δημογραφικϐ προφύλ του Δόμου τεκμηριώνεται και απϐ τον υπολογιςμϐ 

βαςικών δημογραφικών δεικτών, ότοι:  

 

Α. Δεύκτησ Νεανικϐτητασ1, δεύχνει το ποςοςτϐ των νϋων ατϐμων ηλικύασ 0-14 ετών, ςτο 

ςυνολικϐ πληθυςμϐ. Η τιμό του δεύκτη για το Δόμο χαρακτηρύζεται ικανοποιητικό (18,03%) και 

μϊλιςτα εύναι υψηλϐτερη απϐ εκεύνη τησ Π.Ε. Ηρακλεύου (17,07%) και τησ Περιφϋρειασ Κρότησ 

(16,66%). τη δεκαετύα 2001-2011 ο δεύκτησ αυξόθηκε απϐ  17,11 ςε 18,03. 

 

Β. Ο Δεύκτησ Γόρανςησ2 εκφρϊζει κατϊ πϐςο το βϊροσ του πληθυςμοϑ μετατοπύζεται απϐ τη 

βϊςη τησ πληθυςμιακόσ πυραμύδασ προσ την κορυφό, πϐςο δηλαδό γεραςμϋνοσ εύναι ο 

πληθυςμϐσ και κατϊ πϐςο μια περιοχό αντιμετωπύζει πρϐβλημα ανανϋωςησ του πληθυςμοϑ 

τησ. 

 

Ο ςυγκεκριμϋνοσ δεύκτησ, βϊςει των ςτοιχεύων τησ απογραφόσ του 2011, για το ςϑνολο του 

Δόμου ϋχει τιμό 87,38 και εύναι πολϑ χαμηλϐτεροσ απϐ τουσ αντύςτοιχουσ δεύκτεσ ςε επύπεδο 

Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ηρακλεύου (98,83) και Περιφϋρειασ Κρότησ (105,91). Επύςησ διαχρονικϊ 

ο δεύκτησ μειώθηκε ελαφρώσ.  

 

                                                           

1 Δεύκτησ Νεανικϐτητασ : (πληθυςμϐσ 0-14 ετών / ςϑνολο πληθυςμοϑ)Φ100 

2 Δεύκτησ Γόρανςησ : (πληθυςμϐσ 65+/πληθυςμϐσ 0-14)Φ100 
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Γ. Ο Δεύκτησ Εξϊρτηςησ3 δηλώνει την επιβϊρυνςη που δϋχεται ο ενεργϐσ πληθυςμϐσ (15-64 ετών) 

απϐ το γεροντικϐ και το νεανικϐ πληθυςμϐ (65+ και 0 - 14 ετών). το ςϑνολο του Δόμου, η τιμό 

του δεύκτη εξϊρτηςησ ανϋρχεται ςτο 51,04 ελϊχιςτη χαμηλϐτερη απϐ εκεύνην τησ 

Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ηρακλεύου (51,37%).  

 

ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ  2001 

 ΔΕΙΚΣΗ 
ΝΕΑΝΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΕΙΚΣΗ  

ΓΗΡΑΝΗ 

ΔΕΙΚΣΗ  

ΕΞΑΡΣΗΗ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 17,11 87,68 47,28 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 17,16 88,43 47,8 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 16,96 95,87 49,76 

 

 

ΔΗΜΟΓΡΑΥΙΚΟΙ ΔΕΙΚΣΕ 2011 

 ΔΕΙΚΣΗ 
ΝΕΑΝΙΚΟΣΗΣΑ 

ΔΕΙΚΣΗ  

ΓΗΡΑΝΗ 

ΔΕΙΚΣΗ  

ΕΞΑΡΣΗΗ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 18,03 87,38 51,04 

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 17,07 98,83 51,37 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 16,66 105,91 52,2 

 

                                                           

3 Δεύκτησ Εξϊρτηςησ:  [(πληθυςμϐσ 0-14 ετών) + (πληθυςμϐσ 65+) / (πληθυςμϐ 15-64 ετών) Φ 100. 

 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ 
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Εκπαιδευτικό επύπεδο 

Επύπεδο εκπαύδευςησ ςυνόλου πληθυςμού για το ϋτοσ 2001 

 

 
ύνολο 

Κϊτοχοι 
Διδακτορικού 

τύτλου 

Κϊτοχοι 
Μϊςτερ 

Πτυχιούχοι 
Ανωτϊτων 

χολών 

Πτυχιούχοι ΣΕΙ, 
KATE, KATEE, 

Ανωτϋρων 
χολών και 

Εκκληςιαςτικόσ 
Εκπ/ςησ 

Πτυχιούχοι 
Μετα- 

δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ 

Απόφοιτοι 
Μϋςησ 

Εκπαύδευςησ 

Απόφοιτοι 
Σεχνικού 

Επαγγελματικού 
Λυκεύου 

Απόφοιτοι 
Σεχνικών 

Επαγγελματικών 
χολών 

Απόφοιτοι 
3ταξύου 

Γυμναςύου 

Απόφοιτοι 
Δημοτικού 

Υοιτούν 
ςτο 

Δημοτικό 

Εγκατϋλειψαν 
το Δημοτικό 

αλλϊ 
γνωρύζουν 
γραφό και 
ανϊγνωςη 

Δε 
γνωρύζουν 

γραφό 
και 

ανϊγνωςη 

Ελλϊδα 
9.887.73
7 (100%) 

27.252 (0,3%) 
55.186 
(0,6%) 

858.150 
(8,7%) 

322.845 (3,3%) 364.096 (3,7%) 
2.306.236 

(23,3%) 
216.378 (2,2%) 182.451 (1,8%) 

1.164.270 
(11,8%) 

3.152.149 
(31,9%) 

218.193 
(2,2%) 

646.340 
(6,5%) 

374.191 
(3,8%) 

Περιφϋρεια Κρότησ 
534.177 
(100%) 

1.074 (0,2%) 
1.686 

(0,3%) 
38.093 

(7,1%) 
19.288 (3,6%) 16.186 (3,0%) 

114.087 
(21,4%) 

9.957 (1,9%) 7.166 (1,3%) 
68.325 
(12,8%) 

194.283 
(36,4%) 

13.009 
(2,4%) 

32.374 (6,1%) 
18.649 
(3,5%) 

Π.Ε. Ηρακλεύου 
259.749 

(100%) 
642 (0,2%) 

917 
(0,4%) 

18.471 
(7,1%) 

9.927 (3,8%) 8.124 (3,1%) 
52.175 

(20,1%) 
4.981 (1,9%) 2.961 (1,1%) 

32.547 
(12,5%) 

94.683 
(36,5%) 

6.368 
(2,5%) 

17.388 (6,7%) 
10.565 
(4,1%) 

Δόμοσ Φερςονόςου 
22.111 

(100%) 
32 (0,1%) 

56 
(0,3%) 

1.155 (5,2%) 728 (3,3%) 753 (3,4%) 4.853 (21,9%) 350 (1,6%) 295 (1,3%) 
3.138 

(14,2%) 
8.565 

(38,7%) 
529 

(2,4%) 
1.061 (4,8%) 596 (2,7%) 

Δημοτικό Ενότητα Γουβών 
6.779 

(100%) 
13 (0,2%) 

26 
(0,4%) 

419 (6,2%) 294 (4,3%) 275 (4,1%) 1.343 (19,8%) 145 (2,1%) 131 (1,9%) 913 (13,5%) 
2.609 

(38,5%) 
191 (2,8%) 265 (3,9%) 155 (2,3%) 

ΔΚ Ανωπόλεωσ 
2.269 

(100%) 
0 (0,0%) 

12 
(0,5%) 

159 (7,0%) 116 (5,1%) 149 (6,6%) 426 (18,8%) 63 (2,8%) 64 (2,8%) 
293 

(12,9%) 
793 

(34,9%) 
74 (3,3%) 82 (3,6%) 38 (1,7%) 

ΔΚ Γουβών 
1.817 

(100%) 
3 (0,2%)  6 (0,3%) 96 (5,3%) 80 (4,4%) 61 (3,4%) 418 (23,0%) 33 (1,8%) 30 (1,7%) 276 (15,2%) 

646 
(35,6%) 

52 (2,9%) 82 (4,5%) 34 (1,9%) 

ΣΚ Ελαύασ 
1.148 

(100%) 
2 (0,2%) 3 (0,3%) 67 (5,8%) 39 (3,4%) 26 (2,3%) 222 (19,3%) 15 (1,3%) 26 (2,3%) 171 (14,9%) 481 (41,9%) 28 (2,4%) 46 (4,0%) 22 (1,9%) 

ΣΚ Επϊνω Βαθεύασ 
196 

(100%) 
2 (1,0%) 0 (0,0%) 4 (2,0%) 3 (1,5%) 2 (1,0%) 31 (15,8%) 7 (3,6%) 1 (0,5%) 22 (11,2%) 100 (51,0%) 8 (4,1%) 6 (3,1%) 10 (5,1%) 

ΣΚ Καλού Φωρύου 
298 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 17 (5,7%) 11 (3,7%) 3 (1,0%) 42 (14,1%) 5 (1,7%) 2 (0,7%) 24 (8,1%) 

165 
(55,4%) 

7 (2,3%) 9 (3,0%) 13 (4,4%) 

ΣΚ Κϊτω Βαθεύασ 
750 

(100%) 
6 (0,8%) 5 (0,7%) 70 (9,3%) 42 (5,6%) 30 (4,0%) 160 (21,3%) 17 (2,3%) 7 (0,9%) 97 (12,9%) 

264 
(35,2%)   

13 (1,7%) 29 (3,9%) 10 (1,3%) 

ΣΚ Κόξαρησ 
145 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (1,4%) 19 (13,1%) 5 (3,4%) 0 (0,0%) 21 (14,5%) 69 (47,6%) 2 (1,4%) 9 (6,2%) 18 (12,4%) 

ΣΚ Φαρϊςου 
156 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 6 (3,8%) 3 (1,9%) 2 (1,3%) 25 (16,0%) 0 (0,0%) 1 (0,6%) 9 (5,8%) 91 (58,3%) 7 (4,5%) 2 (1,3%) 10 (6,4%) 

Δημοτικό Ενότητα Επιςκοπόσ 
2.294 

(100%) 
5 (0,2%) 4 (0,2%) 85 (3,7%) 57 (2,5%) 53 (2,3%) 300 (13,1%) 25 (1,1%) 23 (1,0%) 193 (8,4%) 

1.141 
(49,7%) 

43 (1,9%) 236 (10,3%) 129 (5,6%) 

ΣΚ Αώτανύων 
295 

(100%) 
0 (0,0%) 1 (0,3%) 13 (4,4%) 11 (3,7%) 6 (2,0%)  29 (9,8%) 4 (1,4%) 3(1,0%) 18 (6,1%)  151 (51,2%) 0 (0,0%) 37 (12,5%) 22 (7,5%) 

ΣΚ Γαλύφασ 
223 

(100%) 
1 (0,4%) 2 (0,9%) 3 (1,3%) 8 (3,6%) 3 (1,3%) 30 (13,5%) 2 (0,9%) 0 (0,0%) 24 (10,8%) 91 (40,8%) 6 (2,7%) 26 (11,7%) 27 (12,1%) 

ΣΚ Επιςκοπόσ 
1.123 

(100%) 
3 (0,3%) 1 (0,1%) 47 (4.2%) 26 (2.3%) 34 (3.0%) 172 (15.3%) 12 (1.1%) 20 (1.8%) 101 (9.0%) 

567 
(50.5%) 

25 (2.2%) 82 (7.3%) 33 (2.9%) 
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ύνολο 

Κϊτοχοι 
Διδακτορικού 

τύτλου 

Κϊτοχοι 
Μϊςτερ 

Πτυχιούχοι 
Ανωτϊτων 

χολών 

Πτυχιούχοι ΣΕΙ, 
KATE, KATEE, 

Ανωτϋρων 
χολών και 

Εκκληςιαςτικόσ 
Εκπ/ςησ 

Πτυχιούχοι 
Μετα- 

δευτεροβϊθμιασ 
Εκπαύδευςησ 

Απόφοιτοι 
Μϋςησ 

Εκπαύδευςησ 

Απόφοιτοι 
Σεχνικού 

Επαγγελματικού 
Λυκεύου 

Απόφοιτοι 
Σεχνικών 

Επαγγελματικών 
χολών 

Απόφοιτοι 
3ταξύου 

Γυμναςύου 

Απόφοιτοι 
Δημοτικού 

Υοιτούν 
ςτο 

Δημοτικό 

Εγκατϋλειψαν 
το Δημοτικό 

αλλϊ 
γνωρύζουν 
γραφό και 
ανϊγνωςη 

Δε 
γνωρύζουν 

γραφό 
και 

ανϊγνωςη 

ΣΚ Καινούργιου Φωρύου 
263 

(100%) 
1 (0,4%) 0 (0,0%) 13 (4.9%) 5 (1.9%) 7 (2.7%) 30 (11.4%) 1 (0.4%) 0 (0,0%) 18 (6.8%) 118 (44.9%) 3 (1.1%) 43 (16.3%) 24 (9.1%) 

ΣΚ γουροκεφαλύου 
390 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 9 (2.3%) 7 (1.8%) 3 (0.8%) 39 (10.0%) 6 (1.5%) 0 (0,0%) 32 (8.2%) 

214 
(54.9%) 

9 (2.3%) 48 (12.3%) 23 (5.9%) 

Δημοτικό Ενότητα Μαλύων 
5.501 

(100%) 
4 (0,1%) 

12 
(0,2%) 

241 (4.4%) 143 (2.6%) 186 (3.4%) 1.163 (21.1%) 91 (1.7%)  42 (0.8%) 
937 

(17.0%) 
2.265 

(41.2%) 
118 (2.1%) 201 (3.7%) 98 (1.8%) 

ΔΚ Μαλύων 
3.253 

(100%) 
2 (0,1%)  7 (0,2%) 158 (4.9%) 105 (3.2%) 107 (3.3%) 680 (20.9%) 68 (2.1%) 35 (1.1%) 590 (18.1%) 

1.288 
(39.6%) 

76 (2.3%) 91 (2.8%) 46 (1.4%) 

ΔΚ Μοχού 
1.921 

(100%) 
2 (0,1%) 5 (0,3%) 78 (4.1%) 36 (1.9%) 71 (3.7%) 440 (22.9%)  18 (0.9%) 5 (0.3%) 

299 
(15.6%) 

803 
(41.8%) 

36 (1.9%) 91 (4.7%) 37 (1.9%) 

ΣΚ Κραςύου 
327 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 5 (1.5%) 2 (0.6%) 8 (2.4%) 43 (13.1%) 5 (1.5%) 2 (0.6%) 48 (14.7%) 174 (53.2%) 6 (1.8%) 19(5.8%) 15 (4.6%) 

Δημοτικό Ενότητα 
Φερςονόςου 

7.537 
(100%) 

10 (0,1%) 
14 

(0,2%) 
410 (5.4%) 234 (3.1%) 239 (3.2%) 2.047 (27.2%) 89 (1.2%) 99 (1.3%) 

1.095 
(14.5%) 

2.550 
(33.8%) 

177 (2.3%) 359 (4.8%) 214 (2.8%) 

ΔΚ Λιμϋνοσ Φερςονόςου 
3.751 

(100%) 
2 (0,1%) 9 (0,2%) 178 (4.7%) 122 (3.3%) 136 (3.6%) 1.248 (33.3%) 56 (1.5%) 46 (1.2%) 

586 
(15.6%) 

1.092 
(29.1%) 

80 (2.1%) 125 (3.3%) 71 (1.9%) 

ΔΚ Φερςονόςου 
2.179 

(100%) 
3 (0,1%) 3 (0,1%) 168 (7.7%) 96 (4.4%) 69 (3.2%) 538 (24.7%) 21 (1.0%) 47 (2.2%) 310 (14.2%) 

674 
(30.9%) 

57 (2.6%) 126 (5.8%) 67 (3.1%) 

ΣΚ Αβδού 
413 

(100%) 
5 (1,2%) 1 (0,2%) 29 (7.0%) 6 (1.5%) 11 (2.7%) 70 (16.9%) 1 (0.2%) 2 (0.5%) 38 (9.2%) 191 (46.2%) 14 (3.4%) 28 (6.8%) 17 (4.1%) 

ΣΚ Γωνιών Πεδιϊδοσ 
474 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 6 (1.3%) 1 (0.2%) 10 (2.1%) 74 (15.6%) 6 (1.3%) 1 (0.2%) 63 (13.3%) 

234 
(49.4%) 

8 (1.7%) 32 (6.8%) 39 (8.2%) 

ΣΚ Κερϊσ 
152 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 5 (3.3%) 1 (0.7%) 2 (1.3%) 34 (22.4%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 30 (19.7%) 76 (50.0%) 3 (2.0%) 1 (0.7%) 0 (0,0%) 

ΣΚ Ποταμιών 
568 

(100%) 
0 (0,0%) 1 (0.2%) 24 (4.2%) 8 (1.4%) 11 (1.9%) 83 (14.6%) 5 (0.9%) 3 (0.5%) 68 (12.0%) 

283 
(49.8%) 

15 (2.6%) 47 (8.3%) 20 (3.5%) 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2001 

 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 24 

Επύπεδο εκπαύδευςησ ςυνόλου πληθυςμού για το ϋτοσ 2011 

 

 
ύνολο 

Κϊτοχοι 
διδα-

κτορικού 
τύτλου 

Κϊτοχοι 
Μεταπτυ-

χιακού 

Πτυχιούχοι 
Παν/μύου – 

Πολυτε-
χνεύου και 
ιςοτύμων 
ςχολών 

Πτυχιούχοι 
ΑΣΕΙ, 

ΑΠΑΙΣΕ 
και 

ιςοτύμων 
ςχολών 

Πτυχιούχοι 
ανώτερων 

επαγγελμα-
τικών 

ςχολών 

Πτυχιούχοι 
μετα-

δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 
(ΙΕΚ, Κολϋγια 

κλπ.) 

Απόφοιτοι 
Λυκεύου 
(Γενικού, 

Εκκληςιαςτι-
κού κλπ.) 

Πτυχιούχοι 
Επαγγελματι-
κού Λυκεύου 

Πτυχιούχοι 
Επαγγελμα-

τικών 
χολών 

Απόφοιτοι 
τριταξύου 

Γυμναςύου 

Απόφοιτοι 
Δημοτικού 

Εγκατϋλει-
ψαν το 

Δημοτικό, 
αλλϊ 

γνωρύζουν 
γραφό και 
ανϊγνωςη 

Ολοκλόρω-
ςαν την 

προςχολικό 
αγωγό 

Δε 
γνωρύζουν 
γραφό και 
ανϊγνωςη 

Ελλϊδα 
10.139.931 

(100%) 
41.312 

(0,41%) 
155.532 
(1,53%) 

1.076.933 
(10,62%) 

444.910 
(4,39%) 

90.400 
(0,89%) 

502.079 (4,95%) 
2.183.480 

(21,53%) 
348.916 
(3,44%) 

253.899 
(2,50%) 

1.174.591 
(11,58%) 

2.524.345 
(24,90%) 

448.082 
(4,42%) 

651.089 
(6,42%) 

244.363 
(2,41%) 

Περιφϋρεια Κρότησ 
577.751 
(100%) 

1.948 
(0,34%) 

5.622 
(0,97%) 

51.116 
(8,85%) 

26.745 
(4,63%) 

5.509 
(0,95%) 

24.660 (4,27%) 
117.832 

(20,39%) 
18.824 (3,26%) 

12.692 
(2,20%) 

75.062 
(12,99%) 

160.104 
(27,71%) 

23.523 
(4,07%) 

42.670 
(7,39%) 

11.444 
(1,98%) 

Π.Ε. Ηρακλεύου 
282.472 

(100%) 
45.388 (16,07%) 12.695 (4.49%) 63.513 (22,48%) 41.741 (14,78%) 

79.222 
(28,05%) 

39.913 (14,13%) 

Δόμοσ Φερςονόςου 
24.583 
(100%) 

68 
(0.28%) 

186 (0,76) 
1.742 

(7,09%) 
957 (3,89%) 297 (1,21%) 1.161 (4,72%) 5.164 (21,01%) 685 (2,79%) 596 (2,42%) 

3.570 
(14,52%) 

6.986 
(28,42%) 

818 (3,33%) 
1.990 

(8,10%) 
363 (1,48%) 

Δημοτικό Ενότητα Γουβών 
9.780 

(100%) 
0 (0,0%) 111 (1,13%) 

869 
(8,89%) 

477 (4,88%) 140 (1,43%) 533 (5,45%) 
1.935 

(19,79%) 
358 (3,66%) 329 (3,36%) 

1.326 
(13,56%) 

2.509 
(25,65%) 

266 
(2,72%) 

800 (8,18%) 127 (1,3%) 

ΔΚ Ανωπόλεωσ 
3.274 

(100%) 
19 

(0,58%) 
43 (1,31%) 260 (7,94%) 157 (4,80%) 49 (1,50%) 216 (6,6%) 730 (22,3%) 140 (4.3%) 101 (3.1%) 439 (13.4%) 779 (23.8%) 43 (1.3%) 256 (7,82%) 42 (1,28%) 

ΔΚ Γουβών 
2.288 

(100%) 
0 (0,0%) 17 (0,74%) 214 (9,35%) 57 (2,49%) 0 (0,0%) 148 (6,47%) 518 (22,64%) 88 (3,85%) 23 (1,01%) 

229 
(10,01%) 

739 (32.3%) 0 (0,0%) 248 (10,84%) 7 (0.31%) 

ΣΚ Ελαύασ 
1.626 

(100%) 
5 (0.31%) 8 (0.49%) 77 (4.74%) 78 (4.80%) 18 (1,1%) 49 (3,01%) 357 (21,96%) 56 (3,44%) 64 (3.94%) 

246 
(15.13%) 

474 
(29.15%) 

43 (2.64%) 138 (8.49%) 13 (0.8%) 

ΣΚ Επϊνω Βαθεύασ 
204 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 14 (6.86%) 4 (1,96%) 3 (1.47%) 7 (3.43%) 36 (17.65%) 13 (6.37%) 11 (5.39%) 25 (12.25%) 64 (31.37%) 13 (6.4%) 10  (4.9%) 4 (1,96%) 

ΣΚ Καλού Φωρύου 
271 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 19 (7.01%) 9 (3.32%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 48 (17.71%) 6 (2.21%) 4 (1.48%) 21 (7.75%) 

140 
(51.66%) 

0 (0,0%) 24 (8.86%) 0 (0,0%) 

ΣΚ Κϊτω Βαθεύασ 
1.181 

(100%) 
13 (1.1%) 22 (1.86%) 195 (16.51%) 47 (3,98%) 16 (1.35%) 66 (5.59%) 221 (18.71%) 45 (3.81%) 55 (4.66%) 132 (11.18%) 

231 
(19.56%) 

22 (1.86%) 109  (9.23%) 7 (0.59%) 

ΣΚ Κόξαρησ 
184 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (2.17%) 7 (3.8%) 0 (0,0%) 7 (3.8%) 14 (7.61%) 10 (5.43%) 5 (2.72%) 28 (15.22%) 52 (28.26%) 25 (13.59%) 12 (6.52%) 

20 
(10.87%) 

ΣΚ Φαρϊςου 74 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 11 (14.86%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 6 (8.11%) 
30 

(40.54%) 
18 (24.32%) 3 (4.05%) 6 (8.1%) 

Δημοτικό Ενότητα 
Επιςκοπόσ 

2.162 
(100%) 

0 (0,0%) 7 (0.32%) 100 (4.63%) 69 (3.19%) 13 (0.6%) 66 (3.05%)  307 (14.2%) 24 (1,11%) 37 (1.71%) 
237 

(10,96%) 
902 

(41.72%) 
160 (7.4%) 151 6,98%) 89 (4.1%) 

ΣΚ Αώτανύων 
253 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 12 (4.74%) 6 (2.37%) 0 (0,0%) 6 (2,37%) 31 (12,25%) 0 (0,0%) 5 (1,98%) 30 (11,86%) 

114 
(45.06%) 

31 (12.25%) 9 (3.56%) 9 (3.56%) 

ΣΚ Γαλύφασ 111 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (3.6%) 0 (0,0%) 3 (2.7%) 16 (14.41%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0.0%) 
54 

(48.65%) 
17 (15.32%) 3 (2.7%) 14 (12.6%) 
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ύνολο 

Κϊτοχοι 
διδα-

κτορικού 
τύτλου 

Κϊτοχοι 
Μεταπτυ-

χιακού 

Πτυχιούχοι 
Παν/μύου – 

Πολυτε-
χνεύου και 
ιςοτύμων 
ςχολών 

Πτυχιούχοι 
ΑΣΕΙ, 

ΑΠΑΙΣΕ 
και 

ιςοτύμων 
ςχολών 

Πτυχιούχοι 
ανώτερων 

επαγγελμα-
τικών 

ςχολών 

Πτυχιούχοι 
μετα-

δευτεροβϊθμιασ 
εκπαύδευςησ 
(ΙΕΚ, Κολϋγια 

κλπ.) 

Απόφοιτοι 
Λυκεύου 
(Γενικού, 

Εκκληςιαςτι-
κού κλπ.) 

Πτυχιούχοι 
Επαγγελματι-
κού Λυκεύου 

Πτυχιούχοι 
Επαγγελμα-

τικών 
χολών 

Απόφοιτοι 
τριταξύου 

Γυμναςύου 

Απόφοιτοι 
Δημοτικού 

Εγκατϋλει-
ψαν το 

Δημοτικό, 
αλλϊ 

γνωρύζουν 
γραφό και 
ανϊγνωςη 

Ολοκλόρω-
ςαν την 

προςχολικό 
αγωγό 

Δε 
γνωρύζουν 
γραφό και 
ανϊγνωςη 

ΣΚ Επιςκοπόσ 
876 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 16 (1.83%) 5 (0.57%) 17 (1.94%) 182 (20.78%) 3 (0.34%) 6 (0.68%) 60 (6.85%) 

459 
(52.4%) 

60 (6.85%) 49 (5.59%) 19 (2.17%) 

ΣΚ Καινούργιου Φωρύου 
192 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 8 (4.17%) 5 (2.6%) 0 (0,0%) 4 (2.08%) 22 (11.46%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 14 (7.29%) 

90 
(46.88%) 

17 (8.85%) 14 (7.29%) 18 (9.38%) 

ΣΚ γουροκεφαλύου 
443 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 13 (2.93%) 16 (3.61%) 0 (0,0%) 11 (2.48%) 56 (12.64%) 6 (1.35%) 4 (0.9%) 58 (13.09%) 

185 
(41.76%) 

35 (7.9%) 30 (6.77%) 29 (6.55%) 

Δημοτικό Ενότητα Μαλύων 
5.027 

(100%) 
0 (0,0%) 13 (0.26%) 292 (5.81%) 141 (2.80%) 52 (1.03%) 195 (3.88%) 1.106 (22.0%) 92 (1.83%) 89 (1.77%) 759 (15.1%) 

1.627 
(32.37%) 

152  
(3.02%) 

446 (8.87%) 63 (1.25%) 

ΔΚ Μαλύων 
2.520 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 86 (3.41%) 43 (1.71%) 16 (0.63%) 61 (2.42%) 665 (26.39%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

485 
(19.25%) 

939 
(37.26%) 

63 (2.5%) 140 (5.6%) 22 (0.87%) 

ΔΚ Μοχού 
1.878 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 96 (5.11%) 64 (3.41%) 14 (0.75%) 66 (3.51%) 416 (22.15%) 26 (1.38%) 23 (1.22%) 

262 
(13,95%) 

626 
(33.33%) 

73 (3.89%) 174 (9.27%) 38 (2.02%) 

ΣΚ Κραςύου 
131 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (3.05%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (2.29%) 25 (19.08%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 12 (9.16%) 62 (47.33%) 16 (12.21%) 6 (4.58%) 3 (2.29%) 

Δημοτικό Ενότητα 
Φερςονόςου 

7.566 
(100%) 

20 
(0.26%) 

55 (0.73%) 481 (6.36%) 270 (3.57%) 92 (1.22%) 367 (4.85%) 1.816 (24.0%) 211 (2.79%) 141 (1.86%) 
1.248 

(16.49%) 
1.948 

(25.75%) 
240 (3.17%) 593 (7.84%) 84 (1.11%) 

ΔΚ Λιμϋνοσ Φερςονόςου 
2.758 

(100%) 
4 (0.15%) 0 (0,0%) 94 (3.41%) 59 (2.14%) 0 (0,0%) 100 (3.63%) 882 (32.0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 

619 
(22.44%) 

774 
(28.06%) 

34 (1.23%) 177 (6.42%) 15  (0.54%) 

ΔΚ Φερςονόςου 
2.851 

(100%) 
6 (0.21%) 31 (1.09%) 209 (7.33%) 117 (4.1%) 40 (1.4%) 121 (4.24%) 731 (25.64%) 122 (4.28%) 57 (2.0%) 

433 
(15.19%) 

672 
(23.57%) 

59 (2.07%) 222 (7.79%) 31 (1.09%) 

ΣΚ Αβδού 
336 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 18 (5.36%) 12 (3.57%) 0 (0,0%) 14 (4.17%) 70 (20.83%) 8 (2.38%) 0 (0,0%) 37 (11.01%) 

134 
(39.88%) 

28 (8.33%) 11 (3.27%) 4 (1.19%) 

ΣΚ Γωνιών Πεδιϊδοσ 
355 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 14 (3.94%) 0 (0,0%) 11 (3.1%) 43 (12.11%) 0 (0,0%) 7 (1,97%) 

89 
(25.07%) 

164 (46.2%) 5 (1.41%) 22 (6.2%) 0 (0,0%) 

ΣΚ Κερϊσ 94 (100%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 7 (7.45%) 5 (5.32%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 23 (24.47%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 12 (12.77%) 
44 

(46.81%) 
0 (0,0%) 3 (3.2%) 0 (0,0%) 

ΣΚ Ποταμιών 
390 

(100%) 
0 (0,0%) 0 (0,0%) 10 (2.56%) 12 (3.08%) 0 (0,0%) 5 (1.28%) 67 (17.18%) 12 (3.08%) 5 (1.28%) 58 (14.87%) 

160 
(41.03%) 

34 (8.72%) 15 (3.85%) 12 (3.08%) 

Πηγό: ΕΛ. ΣΑΣ., Απογραφό 2011 
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Απϐ την ανϊλυςη του μορφωτικοϑ επιπϋδου για το Δόμο Φερςονόςου, τα ςτοιχεύα δεύχνουν ϐτι 

υπϊρχει ποςοςτιαύα αϑξηςη των αποφούτων μϋςησ εκπαύδευςησ και ϊνω ανϊμεςα ςτα ϋτη 2001 

και 2011 (απϐ 34,27% ςε 38,95% αντύςτοιχα). επύςησ, ςημειώνεται ςημαντικό διαφορϊ του 

ποςοςτοϑ των κατούκων του Δόμου που ϋχουν μϋςη εκπαύδευςη και ϊνω ςε ςχϋςη με την Π.Ε. 

Λαςιθύου, την Περιφϋρεια και τη χώρα (τα ςχετικϊ ποςοςτϊ για το 2011 όταν 40,02%, 40,40% και 

44,33% αντύςτοιχα). 

 

Για το 2011, τα ποςοςτϊ των αποφούτων μϋςησ εκπαύδευςησ και ϊνω ςε διϊφορεσ 

Δημοτικϋσ/Σοπικϋσ Κοινϐτητεσ, (ΣΚ Κϊτω Βαθεύασ, ΔΚ Ανωπϐλεωσ, ΔΚ Φερςονόςου, ΔΚ Λιμϋνοσ 

Φερςονόςου, ΔΚ Γουβών), εύναι ιδιαύτερα υψηλϊ με αποτϋλεςμα να προςεγγύζουν αλλϊ και ςε 

κϊποιεσ περιπτώςεισ να ξεπερνοϑν τον εθνικϐ μϋςο ϐρο. Απϐ την ϊλλη πλευρϊ, ωςτϐςο, 

υπϊρχουν Σοπικϋσ Κοινϐτητεσ που εμφανύζουν ιδιαύτερα χαμηλϊ ποςοςτϊ (ΣΚ Φαρϊςου, ΣΚ 

Κϐξαρησ, ΣΚ Γωνιών Πεδιϊδοσ). Οι περιςςϐτερεσ Σοπικϋσ Κοινϐτητεσ παρουςιϊζουν αϑξηςη του 

μορφωτικοϑ επιπϋδου τουσ την περύοδο 2001-2011. 
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1.2 Η περιοχό του Δόμου και οι κϊθετεσ υπηρεςύεσ ςτο θεματικό τομϋα 

«Περιβϊλλον και ποιότητα ζωόσ» 

1.2.1 Υυςικό Περιβϊλλον 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου διαθϋτει πλοϑςιο φυςικϐ περιβϊλλον ποικιλϐμορφο γεωμορφολογικϊ 

τοπύο, μεγϊλουσ ορεινοϑσ ϐγκουσ, λϐφουσ, πεδιϊδεσ, ποτϊμια,  φαρϊγγια και γεωλογικοϑσ 

ςχηματιςμοϑσ. Οι όπιεσ κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ ςε ςυνδυαςμϐ με το ανϊγλυφο ςυμβϊλουν 

ςτη δημιουργύα ξεχωριςτών βιϐτοπων ςτην περιοχό. Οι φυςικού πϐροι του Δόμου Φερςονόςου 

παρουςιϊζονται εν ςυντομύα ςτον παρακϊτω πύνακα:  

 

ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 

ΟΝΟΜΑ 
ΚΨΔΙΚΟ / 
ΚΑΘΕΣΨ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΕΚΣΑΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Νόςοσ Ντύα (Δύα) 

Natura 2000:  
GR4310003  

SCI-SPA 

CORINE : A00010072 

 (ελεγχϐμενη 
κυνηγετικό περιοχό) 

11,91 km2 

Περιοχό φωλιϊςματοσ του γερακιοϑ Falco eleonorae, 
την ϑπαρξη υποεύδουσ αγριοκοϑνελου Oryctolagus 
cuniculus cnossicus και τησ ςαϑρασ Podarcis erhardii 

schieberi. 

Ποταμϐσ  
Αποςελϋμησ 

Εθνικϐ Κϋντρο 
Βιοτϐπων και 

Τγροτϐπων : ΕΚΒΤ 
431395000 

Βιϐτοποσ CΟRINE :  
A00050041 

 

Καταφϑγιο ϊγριασ ζωόσ 

πλοϑςια ορνιθοπανύδα κατϊ τισ μεταναςτευτικϋσ 
περιϐδουσ/ 

ςκατζϐχοιροσ, λαγϐσ, ζουρύδα, καλογυναικϊρι, βιτςύλα, 
κοτςυφϐσ, αγριοπερύςτερα, λαδερϊκια, αςκορδαλλού,  

ςπουργύτια, ςαϑρεσ, φύδια, χοχλιού/ πλατϊνια (Platanus 
orientalis) και τισ καρυδιϋσ (Juglans regia)/ καλϊμια 

(Arudo donax), βϊτοι (Rubus sanctus), αβρωνιϋσ 
(Calystegia sepium) αλμυρύκια (Tamarix perviflora) και 

οι λυγαριϋσ (Vitex agnus). 

Τγρϐτοποσ του 
ποταμοϑ των 

Μαλύων 

8. 102.18: Ανω 
Λιμνιών Ϊκταςη 
(ha)1000 Δόμου 

Μαλύων 

Βιϐτοποσ CORINE : 
A00050003 

ϋκταςη 146 
ςτρϋμματα 

Καλϊ διατηρημϋνοσ φυςικϐσ παρϊκτιοσ υγρϐτοποσ/ 

ςταθμϐσ μεταναςτευτικών πουλιών/ δεύκτησ τησ 
επϊρκειασ και τησ ποιϐτητασ του επιφανειακοϑ νεροϑ 

(φρεατύου υδροφορϋα)/ ευρόματα απϐ τη Μινωικό 
εποχό 

Υαρϊγγι του 
Καρτεροϑ (Γιοϑχτα 

– Αγύασ Ειρόνησ) 

Natura 2000» : 
GR4310002  

SPA-SCI 

 
πλατϊνια, ιτιϋσ και λυγαριϋσ καθώσ και πολλϊ ενδημικϊ 

τησ Ελλϊδασ ό τησ Κρότησ/ περιςςϐτερα απϐ 44 εύδη 
πουλιών και 7 εύδη θηλαςτικών 
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ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 

ΟΝΟΜΑ 
ΚΨΔΙΚΟ / 
ΚΑΘΕΣΨ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΕΚΣΑΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ 

Δϊςοσ Αζιλϊκων 

 «Natura 2000»:  
GR4320002 SCI 

 

Η ευρϑτερη περιοχό 
του Όρουσ Δύκτη  και 

του Όρουσ ελϋνα 
εύναι 

χαρακτηριςμϋνο ωσ 
ςημαντικϐσ  

 

Βιϐτοποσ CORINE  με 
αριθμϐ  A00010073/  

 

 

Σοπύο Ιδιαύτερου 
Υυςικοϑ Κϊλλουσ 
(ΣΙΥΚ) με αριθμϐ 

ΑΣ6011079 

προςτατευϐμενησ 
περιοχόσ του 
ευρωπαώκοϑ 

δικτϑου 
προςτατευϐμενων 

Δύκτη: Οροπϋδιο 
Λαςιθύου, Καθαρϐ, 

ελϋνα, Κρϊςι, 
ελϊκανοσ, 

Φαλαςμϋνη Κορφό 
ςτα Β.Α. τησ 

Σοπικόσ 
Κοινϐτητασ 

Κραςύου  

 

ϋκταςη που 
περιλαμβϊνει την 

κορυφό Καρφύ 
του ϐρουσ Δύκτη 

και τουσ 
οικιςμοϑσ Κρϊςι 

και Κερϊ 
ςυνολικόσ 

ϋκταςησ 1366,68 
εκταρύων με 

ελϊχιςτο 
υψϐμετρο 300μ 

και μϋγιςτο 1290μ,  

Μικρϐ δϊςοσ απϐ αζύλακεσ ςτουσ πρϐποδεσ του Όρουσ 
ελϋνα (800 μ) ϐπου ςώζονται εκτϐσ των ϊλλων δϊςη 

πουρναριών και ςφενδϊμησ/   

 

βλϊςτηςη απϐ φρϑγανα και αραιό μακύα που 
χαμηλϐτερα μετατρϋπεται ςε ϋνα μικτϐ δϊςοσ 

βελανιδιϊσ και κυπαριςιών με ςυςτϊδεσ πλατανιών ςτισ 
νεροςυρμϋσ /ύχνη εγκαταλειμμϋνων αναβαθμών/ ζώνη 
απϐ παλαιϐ ελαιώνα ϐπου φυτρώνουν κυπαρύςια και 

βελανιδιϋσ/ υςτερομινωώκϐσ οικιςμϐσ / χρόζει 
προςταςύασ κυρύωσ απϐ την υπερβϐςκηςη 

 

 

τον πύνακα που ακολουθεύ αποτυπώνονται οι ςημαντικϐτεροι φυςικού ςχηματιςμού τησ 

περιοχόσ:   

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΟΙ ΥΤΙΚΟΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΙ 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΗ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Υαρϊγγι τησ 
Αγύασ 

Αναςταςύασ 

Σοπικό Κοινϐτητα 
Καινοϑργιου Φωριοϑ, 

Επιςκοπόσ 

απϐ  το εκκληςϊκι τησ 
Αγύασ Αναςταςύασ 

Πευκοδϊςοσ περιμετρικϊ/ 

Φώροσ αναψυχόσ/ 

Παρϐχθιεσ πικροδϊφνεσ/ 

ιζόματα πλοϑςια ςε θαλϊςςια απολιθώματα(δύθυρα, 
ψϊρια, κ.ϊ.). 

Υαρϊγγι του 
Μακελαριανοϑ 

Ν.Δ. του οικιςμοϑ των 
Κϊτω Γουβών και 

καταλόγει ςτο ςπόλαιο 
τησ Αγύασ Παραςκευόσ. 

Πλοϑςια θαμνώδη και δενδρώδη βλϊςτηςη/ ςημαντικϐσ 
βιϐτοποσ ενδημικών ειδών καθώσ / περιοχό 

φωλιϊςματοσ ςτο Αιγαύο, του ςπϊνιου εύδουσ γερακιοϑ 
Falco eleonorae. 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 29 

ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΟΙ ΥΤΙΚΟΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΙ 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΗ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Υαρϊγγι τησ 
Aμπϋλου 

Ν.Α. του οικιςμοϑ των 
Γωνιών περύπου ϋνα 

χιλιϐμετρο απϐ τα νϐτια 
ϐρια αυτοϑ. 

Εντυπωςιακού γεωλογικού ςχηματιςμού που προςδύδουν 
ιδιαύτερη φυςικό ομορφιϊ ςτο τοπύο. 

Υαρϊγγι τησ 
Ρϐζασ 

Ϊχει κατεϑθυνςη 
ανατολικό-

νοτιοανατολικό απϐ τον 
οικιςμϐ των Γωνιών, 

οδηγεύ ςτην Κερϊ 

Δυνητικϐ ορειβατικϐ μονοπϊτι/ εντυπωςιακού 
γεωλογικού ςχηματιςμού 

/ επιφανειακϐ νερϐ - παρϐχθιεσ πικροδϊφνεσ 

Καταρρϊκτησ 
τησ Εμπαςϊσ 

Βρύςκεται κϊτω απϐ την 
εκκληςύα τησ Ζωοδϐχου 
Πηγόσ, Ν.Α. του χωριοϑ 

Κϊτω  Κερϊ 

Πολϑ πυκνό βλϊςτηςη (κυρύωσ Πρύνα)/ Ο καταρρϊκτησ 
εύναι ενεργϐσ μϋχρι τον Μϊιο/ςώζονται τα τοιχώματα 
των μϑλων(δημητριακών), που χρόζουν αναςτϑλωςησ 

και αξιοπούηςησ/εντυπωςιακό θϋα 

πόλαιο τησ 
Αγ. Υωτεινόσ 

βρύςκεται Ν.Α. του 
οικιςμοϑ Αβδοϑ ςε 

υψϐμετρο 760μ. 

Μεγϊλη ςπηλαιώδη κοιλϐτητα που ςχηματύςτηκε απϐ 
την απϐτομη μετϊπτωςη των αςβεςτολιθικών 
πετρωμϊτων/ εικονοςτϊςι μετϊ την εύςοδο του 

ςπηλαύου/ ςε βϊθοσ 12 μϋτρων υπϊρχει μια υπϐγεια 
κοιλϐτητα (λαγοϑμι), ϐπου χρηςύμευε ωσ αποθόκη 

τυριών/εκκληςύα τησ Αγύασ Υωτεινόσ/ 2 ςταλαγμύτεσ που 
λϋγονται «γϐνατα τησ Αγύασ Υωτεινόσ ». 

πόλαιο τησ 
Υανερωμϋνησ 

βρύςκεται Ν.Α. του 
οικιςμοϑ Αβδοϑ, ςτη θϋςη 
Υρϊχτησ-Κουκοϑλα, ςτισ  
Β.Δ. πλαγιϋσ ςτη περιοχό 

«Λαλουδϊκη», ςε ϑψοσ 
770μ. 

Πρινϐδαςοσ / ςπόλαιο ϋχει μόκουσ 43μ, πλϊτουσ 4-
11,5μ.και ϑψουσ 8,5μ. ϐπου  βρϋθηκαν λατρευτικϊ 

αντικεύμενα γεωμετρικόσ περιϐδου, το ςημαντικϐτερο 
απϐ τα οπούα εύναι ϋνασ χρυςϐσ πϋλεκυσ/ δϑςκολη 

προςπϋλαςη λϐγω τησ μορφολογύασ του εδϊφουσ και 
τησ πολϑ πυκνόσ θαμνώδουσ βλϊςτηςησ. 

Ρεματιϊ 
Υαραγγοϑλι 

Βρύςκεται Ν. του οικιςμοϑ 
των Γωνιών, ςε απϐςταςη 
ενϐσ χιλιομϋτρου περύπου 

Πυκνό δενδρώδη και θαμνώδη βλϊςτηςη, που 
αποτελεύται απϐ πρύνο, λιϐπρινο, αςπϊλαθο, ςπϊρτο, 

βϊτο, αςτϑρακα και φρυγανώδη βλϊςτηςη, που 
ςυνύςταται απϐ αγκαραθιϊ, φαςκομηλιϊ, αςτοιβύδα 

κλπ. 
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ΟΝΟΜΑ ΘΕΗ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

πόλαιο 
Ειλειθυύασ 

Βρύςκεται ςτην 
τοποθεςύα Κοπρϊνα ό 
Μεφεζϋ Πεδιϊδοσ, ςε 

απϐςταςη 9 χλμ. απϐ το 
Ηρϊκλειο προσ την 

Επιςκοπό και 1 χλμ. απϐ 
την Αμνιςϐ. 

Μόκουσ 60μ. και πλϊτουσ περύπου 12μ/ γνωςτϐ και ωσ 
Κουτςοϑρασ πόλιοσ, Νεραώδϐςπηλιοσ, 

Ανεραγδοςπόλιοσ, ςπόλαιο Καρτεροϑ/ μνημονεϑεται για 
πρώτη φορϊ ςε 4 πινακύδεσ Γραμμικόσ Β΄ τησ Κνωςοϑ 
(14ου π.χ. αι.). Ϋταν αφιερωμϋνο ςτη θεϊ E-re-u-ti-ja 
(Ελεϑθυια), δηλ. τη "θεϊ τησ γϋννασ", ςτην οπούα οι 
γυναύκεσ προςϋφεραν γϊλα, μϋλι, λϊδι και μϊλλινα 

υφϊςματα/ τα θεμϋλια κτύςματοσ θεωρόθηκαν κατοικύα 
των ιερϋων ό φυλϊκων/ Κοντϊ ςτην εύςοδο βρύςκεται 
μια τερϊςτια πϋτρα, ϑψουσ 0,78μ και διαμϋτρου 2,20μ 
που ϋχει τη μορφό "ομφαλοϑ”/ ςταλαγμιτικό ςτόλη 

(ϑψουσ 1,49μ και διαμϋτρου 1,27μ), που περικλεύονται 
απϐ ορθογώνια καταςκευό. το βϊθοσ, ςε απϐςταςη 

48μ απϐ την εύςοδο, ϋνασ ςταλαγμύτησ παύρνει τη μορφό 
καθιςτόσ γυναύκασ, ενώ ϊλλοι ςταλαγμύτεσ και 

ςταλακτύτεσ, κοιλώματα ςτα δϊπεδα και κρϑπτεσ 
δημιουργοϑν μια μυςτηριακό ατμϐςφαιρα. 

Σο πόλαιο 
τησ Αγύασ 

Παραςκευόσ 

Βρύςκεται ςτη θϋςη 
Φαλϋπα, ςε ϑψωμα 230μ, 

1.5χλμ Β.Δ. του χωριοϑ 
κοτεινϐ και ςε 

απϐςταςη 6χλμ απϐ το 
Ηρϊκλειο 

Ϊχει ςυνολικϐ μόκοσ 126μ, πλϊτοσ κυμαινϐμενο-περύπου 
36μ και ϑψοσ ωσ 47μ./ αποτελεύται απϐ 4 επύπεδα/ ςτισ 

26 Ιουλύου, γιορτϊζεται ϋνα ιδιϐτυπο πανηγϑρι 

Σο πόλαιο 
Καλοϑ Φωριοϑ 

Βρύςκεται ςτη θϋςη 
«Ξηροκαμϊρεσ», κοντϊ 
ςτο εξωκλόςι του Αγύου 

Ιωϊννη 

Ϊνασ αξιοπρϐςεκτοσ γεωλογικϐσ ςχηματιςμϐσ / χώροσ 
γϑρω απϐ το ςπόλαιο καλϑπτεται απϐ πλοϑςια μακκύα 

βλϊςτηςη. 

Βουνϐ Ϊδερη 
Βρύςκεται ςτην πεδινό 

περιοχό των Κϊτω 
Γουβών 

Πετρώδησ γεωλογικϐσ ςχηματιςμϐσ αςβεςτολιθικόσ 
ςϑςταςησ/ Υιλοξενεύ τυπικϐ φρυγανικϐ οικοςϑςτημα 

πλοϑςιο ςε αρωματικϊ φυτϊ, που ϋχει ωςτϐςο 
υποβαθμιςτεύ απϐ την υπερβϐςκηςη/ςτην κορυφό του 
παλαιϐτερα υπόρχε πϋτρινοσ πϑργοσ, απϐ τον οπούο οι 
Φριςτιανού παρατηροϑςαν τισ επιδρομϋσ των Σοϑρκων 

και των Αρϊβων ςτην περιοχό. 

Κακϐ Όροσ 
Βουνϐ που ανϊμεςα ςτον 
οικιςμϐ Κοκκύνη Φϊνι και 

Αμνιςϐ 

Ιδιαύτερησ μορφολογύασ/ςυνδϋει το περιαςτικϐ πρϊςινο, 
τουσ ελαιώνεσ και τουσ αμπελώνεσ με το ορεινϐ τοπύο. 
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ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΟΙ ΥΤΙΚΟΙ ΦΗΜΑΣΙΜΟΙ 

ΟΝΟΜΑ ΘΕΗ ΑΞΙΟΛΟΓΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Κουμαρϐ-
δαςοσ 

Εκτεύνεται ςτην 
περιφϋρεια των οικιςμών 

Φερςονόςου, Λιμϋνα 
Φερςονόςου, 

Κουτουλουφαρύου και 
Πιςκοπιανοϑ. 

 

Δαςικό βλϊςτηςη 3000 ςτρεμμϊτων/ Σα φυτικϊ εύδη του 
Κουμαρϐδαςουσ εύναι υψηλού θϊμνοι /ϊλλα εύδη που 

ςυναντώνται εύναι ο πρύνοσ, η αγριελιϊ, η βελανιδιϊ, η 
χαρουπιϊ, αλλϊ και θαμνώδησ και φρυγανώδησ 

βλϊςτηςη με κυρύαρχα εύδη το ςχούνο, τον αςπϊλαθο, 
την αςτοιβύδα, την αγκαραθιϊ, τη φαςκομηλιϊ κλπ.  

/Εξϊλλου, ςτην περιοχό εντοπύζεται για πρώτη φορϊ ϋνα 
ςπϊνιο φυλλοβϐλο δϋνδρο ενδημικϐ τησ Κρότησ, το 

«Ανϋγνωρο δϋντρο» ό Αμπελιτςιϊ (Zelkova abelicea), 
ϑψουσ ωσ 10μ.  Σο χαρακτηριςτικϐ τησ ευρϑτερησ 

περιοχόσ του Κουμαρϐδαςουσ εύναι η μικρό απϐςταςό 
του απϐ τουσ γϑρω οικιςμοϑσ και το ανϊγλυφο τησ 

περιοχόσ, ϐπου επικρατοϑν όπιεσ κλύςεισ. 

Λύμνη Λιγαρϊ 
Βρύςκεται ςτην Δημοτικό 

Κοινϐτητα Μοχοϑ 

Μικρό λύμνη επιφϊνειασ περύπου 4ςτρεμμϊτων (φυςικό 
κοιλϐτητα που ϋχει υποςτεύ ςυμπληρωματικϋσ 

εκβαθϑνςεισ). 

υςτϊδα 
Υοινύκων 

Θεοφρϊςτου 
Παραλύα ταλύδασ 

50 – 60 δϋντρα του εύδουσ Phoenix Theophrastii 
(Υούνικασ Θεοφρϊςτου) ςτη ζώνη αιγιαλοϑ (περιοχό 
«Βαγιϋσ» οικιςμοϑ ταλύδασ).Ο κρητικϐσ φούνικασ ό 
φούνικασ του Θεοφρϊςτου, ϐπωσ εύναι η φυςικό του 

ονομαςύα, φϑεται αποκλειςτικϊ ςτην ανατολικό 
Μεςϐγειο. 

Μνημειακϐσ 
Πλϊτανοσ 
Κραςύου 

Πλϊτανοσ ςτην πλατεύα 
του οικιςμοϑ Κραςύου τησ 

Δ.Ε Μαλύων του Δόμου 
Φερςονόςου. Με το 

29/2011 Π.Δ (ΥΕΚ ΑΑΠ 
247/2011) χαρακτηρύςτηκε 

ο αιωνϐβιοσ ωσ 
διατηρητϋο μνημεύο τησ 
φϑςησ και καθορύςτηκε 
ζώνη προςταςύασ αυτοϑ 

Ϊχει ςτηθιαύα περιφϋρεια 14,60μ και ςυγκαταλϋγεται 
ςτα πϋντε μεγαλϑτερα δϋντρα τησ Ευρώπησ/τϐποσ 
ανϊγνωςησ για τον Νύκο Καζαντζϊκη, τον Μϊρκο 

Αυγϋρη, τον Κώςτα Βϊρναλη και την οικογϋνεια Αλεξύου 
που καταγϐταν απϐ το Κρϊςι. 

Αλςϑλλιο 
«Βουνϊρι» 

Σοπικό κοινϐτητα 
Καινοϑργιου Φωριοϑ 

Περιλαμβϊνει αναδαςωτϋα ϋκταςη  περύπου 290 
ςτρεμμϊτων (αναδαςώθηκε απϐ τη  Δ/νςη Δαςών). Ο 

χώροσ μπορεύ να δεχθεύ επιςκϋπτεσ για ολοόμερη 
παραμονό. ςυμβϊλλοντασ ςτην ανϊπτυξη 

δραςτηριοτότων δαςικόσ αναψυχόσ, με την προϒπϐθεςη 
ϐτι θα υπϊρξουν οι αναγκαύεσ καταςκευϋσ και 

ςτοιχειώδεσ διευκολϑνςεισ. 

Αλςϑλλιο 
Επιςκοπόσ 

«Γ.Παναγιωτϊ
κη» 

Επιςκοπό 

Πϊρκο που προςφϋρεται ωσ χώροσ εφαρμογόσ 
εκπαύδευςησ, ευαιςθητοπούηςησ, ενημϋρωςησ/ςτο χώρο 
υπϊρχει παιδικό χαρϊ, κιϐςκι με πϋργολα για ανϊπαυςη 

των επιςκεπτών, υπαύθριο θϋατρο, WC, μονοπϊτια 
περιπϊτου και ποικιλύα δαςικών φυτών 
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Υυςικό περιβϊλλον και προςτατευόμενεσ περιοχϋσ τησ περιοχόσ του Δόμου Φερςονόςου 

 

Πηγό: Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

 

1.2.2 Οικοςυςτόματα: Φλωρύδα και Πανύδα 

 

Νόςοσ Ντύα ( Δύα ) Natura 2000:  GR4310003 SCI-SPA 

Η νόςοσ Δύα αποτελεύ πολϑ ςημαντικϐ βιϐτοπο για ενδημικϊ φυτϊ και φυτϊ με μικρό εξϊπλωςη 

ςτο Νϐτιο Αιγαύο (ϐπωσ το Asperula tournefortii). Δϑο αυςτηρώσ ενδημικϊ εύδη του νηςιοϑ 

ϋχουν αναγνωριςτεύ μϋχρι τώρα και παρ' ϐλα αυτϊ υπϊρχουν ιςχυριςμού που υποςτηρύζουν την 

παρουςύα και ϊλλων. Επύςησ, πολϑ ςημαντικϐ θεωρεύται το εύδοσ Allium tardans (ενδημικϐ τησ 

Κρότησ και τησ Κϊρπαθου). Ο πληθυςμϐσ των αγριοκοϑνελων ανόκει ςτο ενδημικϐ 

υποεύδοσ Oryctolagus cuniculus cnossicus, ενώ υπϊρχει ϋνασ ενδημικϐσ πληθυςμϐσ τησ 

ςαϑρασ Podarcis cretensis schieberi.  Η περιοχό εύναι πολϑ ςημαντικό για την αναπαραγωγό 

θαλαςςοπουλιών και διαφϐρων ειδών πτηνών που ςχετύζονται με παρϊκτιεσ πλαγιϋσ. Σο νηςύ 

θεωρεύται ςημαντικϐτατοσ βιϐτοποσ τϐςο για τον μαυροπετρύτη Falco eleonorae ϐςο και για τη 

μεςογειακό φώκια Monachus monachus. 
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Η νόςοσ Δύα βρύςκεται 14χλμ. βϐρεια του κϐλπου του Ηρακλεύου. Καλϑπτεται ομοιϐμορφα απϐ 

χαμηλϋσ ςκληρϐφυλλεσ διαπλϊςεισ Sarcopoterium spinosum (κυρύαρχα εύδη) και ςχύνουσ Pistacia 

lentiscus, με τη μορφό μικρών θϊμνων. Σο νηςύ παρουςιϊζει ςε μεγϊλο βαθμϐ υποβϊθμιςη τησ 

βλϊςτηςησ, λϐγω τησ υπερβϐςκηςησ τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ απϐ τισ κατςύκεσ και, μετϊ το 

1955, απϐ το κρητικϐ "Αγρύμι" (Capra aegagrus cretica), του οπούου ο πληθυςμϐσ αυξόθηκε 

υπερβολικϊ. Σα τελευταύα χρϐνια γύνεται μια προςπϊθεια απϐ τη Διεϑθυνςη Δαςών να 

απομακρυνθοϑν ϐλεσ οι κατςύκεσ και αφοϑ η βλϊςτηςη επανακϊμψει, να επανειςαχθεύ το 

ϊγριο εύδοσ Capra aegagrus cretica ςτο νηςύ. 

 

Υωτογραφύα ( 1 ) απϐ τη Νόςοσ Δύα 

 

Υωτογραφύα ( 2 ) απϐ τη Νόςοσ Δύα 4 

 

Υαρϊγγι του Καρτερού (Γιούχτα – Αγύασ Ειρόνησ) Natura 2000 : GR4310002 SPA-SCI 

Η περιοχό του Γιοϑχτα και το φαρϊγγι τησ Αγύασ Ειρόνησ χαρακτηρύζονται απϐ υψηλό 

βιοποικιλϐτητα, με παρουςύα πολλών κρητικών και ελληνικών ενδημικών ειδών χλωρύδασ και 

πανύδασ. Σο ϐροσ Γιοϑχτα εύναι μια απϐ τισ ςημαντικϋσ περιοχϋσ για τα πτηνϊ ςτην Ε.Ε. λϐγω τησ 

παρουςύασ μιασ αποικύασ ϐρνιων (Gyps fulvus). Η τοποθεςύα προςτατεϑεται τϐςο ωσ 

αρχαιολογικϐσ χώροσ και Σοπύο Ιδιαύτερου Υυςικοϑ Κϊλλουσ, ϐςο και ωσ Καταφϑγιο Ωγριασ 

Ζωόσ. Όλοσ ο προςτατευϐμενοσ χώροσ περιβϊλλεται απϐ εκτεταμϋνεσ καλλιϋργειεσ αμπελιοϑ 

και ελιϊσ, ενώ αρχαιολογικϊ ευρόματα μαρτυροϑν τη ςυνεχό ανθρώπινη παρουςύα ςτην 

περιοχό  απϐ την πρώιμη νεολιθικό εποχό. 

 

                                                           

4  Πηγό : http://www.ecovalue-crete.eu 
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Όρνιο ( Gyps fulvus ) ςε πτόςη, ςτη δυτικό 

πλαγιϊ του ϐρουσ Γιοϑχτα 

Σο Υαρϊγγι τησ Αγύασ Ειρόνησ και ςτο βϊθοσ 

ο Γιοϑχτασ5 

 

Δϊςοσ Αζιλϊκων   

Βρύςκεται 11 χλμ δυτικϊ του Βραχαςύου και 9 χλμ νϐτια των Μαλύων ςτουσ πρϐποδεσ του Όρουσ 

ελϋνα ςε υψϐμετρο περύπου 900 μϋτρων και ανόκει ςτην προςτατευϐμενη περιοχό «Δύκτη: 

Οροπϋδιο Λαςιθύου, Καθαρϐ, ελϋνα, ελϊκανο, Φαλαςμϋνη- GR4320002». Η πρϐςβαςη ςτο 

δϊςοσ γύνεται απϐ μονοπϊτια και χωματϐδρομουσ που ξεκινοϑν απϐ το Κρϊςι και απϐ τα 

Μϊλια. 

 

Σο δϊςοσ αυτϐ εύναι ϋνα απϐ τα ελϊχιςτα δϊςη απϐ αζιλϊκουσ και τα δϋντρα εδώ ξεπερνοϑν ςε 

ϑψοσ τα 5 μϋτρα. Ο αζύλακασ εύναι ϋνα ςπϊνιο δϋντρο που ςυναντϊται ςτα ορεινϊ τησ Κρότησ 

και κϊποιων νηςιών του Αιγαύου. Πρϐκειται για την κρητικό ονομαςύα του δϋντρου Quercus ilex 

που ςτην υπϐλοιπη Ελλϊδα ονομϊζεται Αριϊ ό Ωριοσ Δρυσ. Εύναι ϋνα εύδοσ βελανιδιϊσ που ϋχει 

δυνατϐτητα ανϊπτυξησ ςε μεγϊλο εϑροσ τϑπου εδαφών και περιςταςιακϊ βρύςκεται υπϐ 

μορφό πυκνοϑ δϊςουσ.6 

 

  

Σο Δϊςοσ Αζιλϊκων7 

 

                                                           

5  Πηγό : http://www.ecovalue-crete.eu 
6 Ορειβατικϐσ ϑλλογοσ Ηρακλεύου, http://www.eos-her.gr/  
7 Ελληνικϐσ Ορειβατικϐσ ϑλλογοσ Μοιρών, http://www.eosm.gr/  

http://www.eos-her.gr/
http://www.eosm.gr/
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Ϊλοσ Ποταμού Μαλύων (KRI083) 

Σο Ϊλοσ Ποταμοϑ Μαλύων βρύςκεται περύπου 2,4 χιλιϐμετρα βορειοανατολικϊ απϐ τον 

ομώνυμο οικιςμϐ ςτο Δόμο Φερςονόςου και ςυμπεριλαμβϊνεται ςτην εθνικό απογραφό με 

κωδικϐ GR431396000 και ονομαςύα "Ϊλοσ Παλιϊσ Μϊλιασ"8. Η δημιουργύα του χρονολογεύται 

ςτο 6400 π.Φ. (Dalongeville 2001). Πρϐκειται για ϋνα ςϑςτημα που περιλαμβϊνει ςτο 

μεγαλϑτερο μϋροσ του ϋνα ϋλοσ υφϊλμυρου νεροϑ. Η τροφοδοςύα του γύνεται απϐ καρςτικϋσ 

πηγϋσ και το νερϐ του ϋλουσ καταλόγει ςτη θϊλαςςα μϋςω ενϐσ ρϑακα ςτο βϐρειο τμόμα. 

Αναπϐςπαςτα τμόματα του υγρϐτοπου, που ϐμωσ δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην οριοθϋτηςη 

εύναι η αμμώδησ παραλύα που κατϊ τϐπουσ ςχηματύζει εμβρυακϋσ ό/και ςχηματιςμϋνεσ θύνεσ 

καθώσ και ϋνα μεταβατικϐ αμμοθινικϐ τμόμα ςτα ανατολικϊ με ςκληρϐφυλλη βλϊςτηςη. Η 

υπϐλοιπη περιοχό περιμετρικϊ καλϑπτεται απϐ καλλιϋργειεσ, ενώ υπϊρχουν και τουριςτικϋσ 

υποδομϋσ, κυρύωσ ςτο δυτικϐ παρϊκτιο τμόμα. Μϋςα ςτην υγροτοπικό ϋκταςη υπϊρχουν 

ςτραγγιςτικϊ κανϊλια και η περιοχό καλλιεργοϑνταν το 1945. Ϊκτοτε οι καλλιϋργειεσ 

εγκαταλεύφτηκαν και ο υγρϐτοποσ ανϋκαμψε, καταλϊμβανε δε τη μεγαλϑτερη ϋκταςη τη 

δεκαετύα του 90’9. το κϋντρο του υγρϐτοπου υπϊρχουν τα ερεύπια παλαιοχριςτιανικόσ 

Βαςιλικόσ και ϋνασ ρωμαώκϐσ τϊφοσ ενώ ςε κοντινό απϐςταςη ςτα ανατολικϊ βρύςκεται το 

Μινωικϐ ανϊκτορο των Μαλύων. Απαντώνται οι οικϐτοποι 72Α0 - Καλαμώνεσ, 1410 - 

Μεςογειακϊ αλύπεδα (Juncetalia maritimi) και 2120 - Κινοϑμενεσ θύνεσ τησ ακτογραμμόσ με 

Ammophila arenaria (λευκϋσ θύνεσ) ενώ ςτο γειτνιϊζον ανατολικϐ τμόμα απαντϊται ο οικϐτοποσ 

2260 - Θύνεσ με βλϊςτηςη ςκληρϐφυλλων θϊμνων (Cisto-Lavenduletalia). Η κυρύαρχη βλϊςτηςη 

εύναι υπερυδατικό με καλϊμια (Phragmites australis) και δευτερευϐντοσ βοϑρλα (Juncus spp.) 

ενώ ςημαντικό εύναι η παρουςύα ενϐσ πληθυςμοϑ τησ ςπϊνιασ, για την Κρότη, ορχιδϋασ 

Anacamptis palustris. Όςο αφορϊ την πανύδα, ςτα ςτενϊ ϐρια του υγρϐτοπου ϋχουν 

καταγραφεύ 77 εύδη πουλιών ενώ ςτην ευρϑτερη περιοχό ο αριθμϐσ προςεγγύζει τα 145, 

καταδεικνϑοντασ ϐτι ο υγρϐτοποσ αποτελεύ ςημαντικό περιοχό ξεκοϑραςησ και ανεφοδιαςμοϑ 

για τα μεταναςτευτικϊ πουλιϊ. Αν και το ϋλοσ Ποταμοϑ Μαλύων προςτατεϑεται απϐ 

αρχαιολογικϐ καθεςτώσ και βρύςκεται ςε αρκετϊ καλό κατϊςταςη, οι πιϋςεισ που αςκοϑνται 

κυρύωσ τουσ θερινοϑσ μόνεσ εύναι ςημαντικϋσ. το βϐρειο τμόμα παρϊλληλα με τη θϊλαςςα 

διϋρχεται δρϐμοσ που ϋχει καταςτρϋψει τισ αμμοθύνεσ και ςε αυτϐ ςυμβϊλλουν οι λουϐμενοι 

που ποδοπατοϑν τισ εναπομεύναντεσ θύνεσ. Επύςησ, οι καλλιϋργειεσ περιμετρικϊ πιϋζουν τα 

υγροτοπικϊ τμόματα ενώ υπαρκτϐσ εύναι ο κύνδυνοσ ευτροφικών ςυνθηκών λϐγω των 

λιπαςμϊτων με αποτϋλεςμα την υπερανϊπτυξη των καλαμιών και την μεταβολό των 

οικολογικών λειτουργιών του υγρϐτοπου. Ψςτϐςο, εύναι θετικό η δραςτηριοπούηςη του Δόμου 

Φερςονόςου προσ την κατεϑθυνςη τησ προςταςύασ και ανϊδειξησ του υγρϐτοπου. Ο υγρϐτοποσ 

                                                           

8  Εθνικό απογραφό Ζαλύδησ & Μαντζαβϋλλασ 1994 
9  Πηγό : Παραγκαμιϊν και ςυν. 2010β 
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βρύςκεται ςτην Α’ Αρχαιολογικό Ζώνη Μαλύων (ΥΕΚ 699/Β/5-6-2001), ενώ η περιοχό ϋχει 

κηρυχθεύ Σοπύο Ιδιαύτερου Υυςικοϑ Κϊλλουσ (ΥΕΚ 28/Β/26-1-1982)10. 

 

ε ϐτι αφορϊ την πανύδα κυρύαρχο εύδοσ εύναι το κοινϐ καλϊμι (Υραγμύτησ ο νϐτιοσ, Phragmites 

australis), ενώ ςε ϐτι αφορϊ την πανύδα ςτη περιοχό εντοπύζεται ϋνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ 

ενδημικών πτηνών ϐπωσ ο Μαυροπετρύτησ (Falco eleonorae) και ο μαυρολαύμησ (Saxicola 

torquatus). 

  

Εκβολό Ποταμοϑ Μαλύων11 

 

Εκβολό Αποςελϋμη (KRI102 -) 

Η εκβολό του Αποςελϋμη βρύςκεται περύπου 1,3 χιλιϐμετρα δυτικϊ του οικιςμοϑ τησ Ανϊληψησ 

και ανόκει διοικητικϊ ςτο Δόμο Φερςονόςου. Ϊχει καταγραφεύ ωσ υγρϐτοποσ και απϐ το ΕΚΒΤ 

με κωδικϐ GR431395000 και ονομαςύα «Εκβολό Αποςελϋμη»12. Πρϐκειται για ϋνα υγροτοπικϐ 

ςϑςτημα το οπούο αποτελεύται απϐ την εκβολό του ποταμοϑ Αποςελϋμη, ϋνα μακρϐςτενο 

εποχικϐ αλμυρϐ/υφϊλμυρο λιμνύο παρϊλληλο με τη θϊλαςςα και μια μεγϊλη ϋκταςη απϐ 

αλμυρϐβαλτουσ. την παραλύα οι αμμοθύνεσ λειτουργοϑν ωσ ανϊχωμα ανϊμεςα ςτη θϊλαςςα 

και τουσ αλμυρϐβαλτουσ. Σο ποτϊμι ϐταν ϋχει ροό καταλόγει ςχετικϊ αδιακλϊδιςτα ςτη 

θϊλαςςα, ωςτϐςο ςτο παρελθϐν η κούτη ταυτιζϐταν με το λιμνύο και το νερϐ εξϋβαλε ςχεδϐν 

500 μϋτρα δυτικϐτερα τησ ςημερινόσ θϋςησ. Ψσ αιτύα για τη μετατϐπιςη τησ κούτησ 

ανατολικϐτερα εικϊζεται ϐτι εύναι η ενεργοπούηςη ρόγματοσ που ταπεύνωςε την περιοχό προσ 

τα ανατολικϊ13. το παρελθϐν η αλοφυτικό βλϊςτηςη καταλϊμβανε μεγαλϑτερη ϋκταςη, 

ωςτϐςο οι ανθρώπινεσ παρεμβϊςεισ ϋχουν μειώςει ςημαντικϊ τον υγρϐτοπο. όμερα, ςτη 

ςυγκεκριμϋνη περιοχό, υπϊρχει γόπεδο ποδοςφαύρου και εκτεταμϋνεσ αποθϋςεισ μπαζών και 

οικοδομικών υλικών. Η ύδια περιοχό ϋχει διαμορφωθεύ και παλαιϐτερα χρηςιμοποιόθηκε και ωσ 

                                                           

10  Απογραφό Κ. Παραγκαμιϊν & Θ. Γιαννακϊκησ 25.07.2008 
11  Πηγό : http://www.oikoskopio.gr 
12  Πηγό : Ζαλύδησ & Μαντζαβϋλλασ 1994 
13   Πηγό :Παπαγρηγορύου και ςυν. 2000 
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χώροσ αποθόκευςησ αγωγών που προορύζονταν για το φρϊγμα του Αποςελϋμη. ημαντικϋσ 

παρεμβϊςεισ ϋχουν γύνει και εντϐσ του εναπομεύναντα αλμυρϐβαλτου ϐπου ϋχει εκχερςωθεύ 

ςημαντικϐ μϋροσ τησ βλϊςτηςησ και ϋχει αναπτυχθεύ ϋνα εκτεταμϋνο οδικϐ δύκτυο που κατϊ 

περιϐδουσ χρηςιμοποιεύται και ωσ πύςτα για μϐτο κροσ. Οι ανθρωπογενεύσ μεταβολϋσ 

ςυμπληρώνονται απϐ τισ επιχωματώςεισ των ελωδών εκτϊςεων νϐτια του αλμυρϐβαλτου 

καθώσ και την απώλεια παραλύασ πλϊτουσ μϋχρι και 9 μϋτρων, πιθανϐν λϐγω τησ καταςκευόσ 

τησ μαρύνασ του ξενοδοχεύου ςτα δυτικϊ τησ εκβολόσ και τησ μειωμϋνησ ςτερεοπαροχόσ του 

ποταμοϑ. Εκτϐσ απϐ τισ ϊμεςεσ παρεμβϊςεισ, πιθανό μεύωςη τησ παροχόσ του νεροϑ ςτην 

εκβολό ενδϋχεται να επιφϋρει και το φρϊγμα του Αποςελϋμη, αν και κατϊ την ϋγκριςη των 

περιβαλλοντικών ϐρων ϋχει προβλεφθεύ μια οικολογικό παροχό τησ τϊξησ των 15 lt/sec14. τον 

υγρϐτοπο απαντώνται 6 τϑποι οικϐτοπων15, εκ των οπούων ο πλϋον χαρακτηριςτικϐσ εύναι ο 

1420 - Μεςογειακϋσ και θερμοατλαντικϋσ αλϐφιλεσ λϐχμεσ (Arthrocnemetalia fructicosae). την 

περιοχό αναφϋρονται 208 εύδη φυτών, με τα πλϋον χαρακτηριςτικϊ υγροτοπικϊ εύδη να εύναι οι 

αλμϑρεσ (Sarcocornia perennis), τα βοϑρλα (Juncus heldreichianus) και κατϊ μόκοσ του ποταμοϑ 

οι λυγαριϋσ (Vitex agnus-castus). Η πανύδα τησ περιοχόσ ϋχει μελετηθεύ πιο ςυςτηματικϊ, αρχικϊ 

απϐ τον Ireland (1989) και ςτη ςυνϋχεια ςτα πλαύςια τησ ειδικόσ περιβαλλοντικόσ μελϋτησ. 

Ειδικϊ για την ορνιθοπανύδα, ςυςτηματικϋσ αναφορϋσ υπϊρχουν απϐ την Coghlan (1988b, 1989, 

1990, 1991, 2001) ενώ οι Παπαγρηγορύου και ςυν. (2000) παρουςιϊζουν ϋνα πλόρη κατϊλογο με 

227 εύδη. Σϋλοσ, αναφορϊ ςτην οικολογικό αξύα του υγρϐτοπου, ςτισ ανθρωπογενεύσ πιϋςεισ 

που δϋχεται και ςε προτϊςεισ προςταςύασ και αποκατϊςταςησ γύνεται και απϐ τουσ Λεγϊκησ 

και ςυν. (1990). Σο μεγαλϑτερο τμόμα του υγρϐτοπου βρύςκεται εντϐσ των ορύων Καταφυγύου 

Ωγριασ Ζωόσ (ΥΕΚ 754/Β/2001). Επιπλϋον ο υγρϐτοποσ προςτατεϑεται ωσ Περιοχό Ειδικόσ 

Προςταςύασ ςτο ΦΟΟΑΠ του πρώην Δόμου Γουβών (ΥΕΚ 60/ΑΑΠ/2010) ενώ ϐλη η περιοχό εύναι 

χαρακτηριςμϋνο Σοπύο ιδιαύτερου φυςικοϑ κϊλλουσ (ΥΕΚ 666/Β/1970)16.  

 

ε ϐτι αφορϊ την πανύδα κυρύαρχο εύδοσ εύναι οι αλμϑρεσ  (Sarcocornia perennis), ενώ ςε ϐτι 

αφορϊ την πανύδα ςτην περιοχό εντοπύζεται το μεγϊλο φλαμύνγκο ό φοινικϐπτεροσ ρϐδινοσ 

(Phoenicopterus roseus), η Υαλαρύδα (Fulica atra) και ο Ποταμοςφυριχτόσ (Charadrius dubius 

Scopoli). 

 

                                                           

14  Πηγό : Καββαδϊσ και ςυν. 2008 
15   Πηγό : Παπαγρηγορύου και ςυν. 200 
16  Απογραφό Κ. Παραγκαμιϊν & Θ. Γιαννακϊκησ 25.07.2008 
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Εκβολό Αποςελϋμη17 

 

 

1.2.3 Κλιματολογικϊ Δεδομϋνα18 

Σο κλύμα τησ Κρότησ χαρακτηρύζεται εϑκρατο μεςογειακϐ με θερμϊ και ξηρϊ καλοκαύρια και 

όπιουσ χειμώνεσ. Ο ετόςιοσ μϋςοσ ϐροσ θερμοκραςύασ εύναι 14 - 15οC. Η πεδινό Κρότη και 

ιδιαύτερα οι νοτιοανατολικϋσ περιοχϋσ εύναι απϐ τισ θερμϐτερεσ τησ Ελλϊδασ. Ο μϋςοσ ετόςιοσ 

αριθμϐσ ωρών ηλιοφϊνειασ ανϋρχεται ςτισ 2.816 ώρεσ ςτο Ηρϊκλειο.19 Η εμφϊνιςη νεφώςεων 

εύναι μικρό και μειώνεται απϐ τα ανατολικϊ ςτα δυτικϊ. Οι βροχϋσ αυξϊνονται απϐ τα 

ανατολικϊ ςτα δυτικϊ και απϐ την παρϊκτια ςτην ορεινό ζώνη. Ο χειμώνασ αρχύζει το 

Δεκϋμβριο με βροχϋσ μικρόσ ϋνταςησ, και διαρκεύ ωσ το Μϊρτιο. Χυχρϐτεροσ και υγρϐτεροσ 

μόνασ εύναι ο Ιανουϊριοσ ϐπου η Μϋςη Ελϊχιςτη Θερμοκραςύα εύναι 12,2oC, ενώ η ςχετικό 

υγραςύα 68,0%.  Η ϊνοιξη εύναι μικρόσ διϊρκειασ και διαρκεύ απϐ τισ αρχϋσ Απριλύου μϋχρι τα 

μϋςα ΜαϏου. υνόθωσ εύναι ξηρό με μικρϐ ποςοςτϐ βροχοπτώςεων. Σο θϋροσ εύναι ιδιαύτερα 

ξηρϐ και διαρκεύ απϐ τα μϋςα ΜαϏου μϋχρι το τϋλοσ επτεμβρύου. Θερμϐτεροσ μόνασ εύναι ο 

Ιοϑλιοσ, ενώ ςπανιϐτερα θερμϐτεροσ μόνασ εμφανύζεται ο Αϑγουςτοσ. Η Μϋςη Μϋγιςτη 

Θερμοκραςύα του μόνα Ιουλύου ςϑμφωνα με επεξεργαςμϋνα ςτοιχεύα των τελευταύων ετών 

εύναι 26,4οC. Σο φθινϐπωρο ξεκινϊ απϐ το τϋλοσ επτεμβρύου και εύναι ςχετικϊ υγρϐ και θερμϐ 

με ραγδαύεσ βροχϋσ κατϊ τον Οκτώβριο και Νοϋμβριο. 

 

                                                           

17  Πηγό : http://www.oikoskopio.gr 
18  Πηγό : http://penteli.meteo.gr/meteosearch/stationInfo.asp 
19 Δημότριοσ αμψών, Αποτϑπωςη του Δυναμικοϑ του Αλμυροϑ Ποταμοϑ για την Παραγωγό Πϐςιμου Νεροϑ, 
ΣΕΕ, Σμόμα Ανατολικόσ Κρότησ, Νοϋμβριοσ 2013 
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1.2.4 Περιβαλλοντικού κύνδυνοι  

Παρϐλο που ο Δόμοσ διαθϋτει τισ βαςικϋσ περιβαλλοντικϋσ υποδομϋσ εξακολουθεύ να υπϐκειται 

ςε περιβαλλοντικϋσ πιϋςεισ και κινδϑνουσ υποβϊθμιςησ του φυςικοϑ και δομημϋνου 

περιβϊλλοντοσ. Οι κυριϐτεροι εξ’ αυτών αποδύδονται ςε:  

 ρϑπανςη των επιφανειακών και υπϐγειων υδϊτων τϐςο λϐγω τησ αλϐγιςτησ χρόςησ 

φυτοφαρμϊκων ςτη γεωργύα ϐςο και ςε ςχϋςη με τισ εφαρμοζϐμενεσ μεθϐδουσ 

διαχεύριςησ των υγρών αποβλότων ςτον τομϋα του τουριςμοϑ.  

 εξϊντληςη των υπϐγειων υδροφορϋων,  υφαλμϑρωςη  και λειψυδρύα 

 οδικϋσ μεταφορϋσ  

 υπερβϐςκηςη και ερημοπούηςη  

 ρϑπανςη απϐ την εντατικοπούηςη τησ γεωργικόσ δραςτηριϐτητασ   

 διϊβρωςη των ακτών  

 κλιματικό αλλαγό  

 ςταθερό φθύνουςα πορεύα τησ βιοποικιλϐτητασ 

 πλημμϑρεσ, πυρκαγιϋσ 

 

Με βϊςη την επεξεργαςύα των υδρογεωλογικών και υδρολογικών δεδομϋνων ςτο υδατικϐ 

διαμϋριςμα Κρότησ ςτα πλαύςια τησ μελϋτησ Διαχεύριςησ Τδατικών Πόρων20 επιςημϊνθηκαν τα 

παρακϊτω θϋματα: 

 Τπϊρχει ανϊγκη ςυμπλόρωςησ τησ γεωλογικόσ και υδρογεωλογικόσ βαςικόσ γνώςησ για τα 

μεγϊλα υδρογεωλογικϊ, κυρύωσ καρςτικϊ ςυςτόματα ςτην Κρότη. Η γνώςη αυτό πρϋπει 

να αντιμετωπύζει ςε ενιαύα βϊςη τισ μεγϊλεσ αυτϋσ υδρογεωλογικϋσ ενϐτητεσ και ϐχι 

αποςπαςματικϊ ςε επύπεδο διοικητικών ορύων ϐπωσ μϋχρι ςόμερα. 

                                                           

20  10ο Διεθνϋσ υνϋδριο, Θες/νύκη Απρύλιοσ 2004 
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 Εύναι απαραύτητη η τοποθϋτηςη υδρομετεωρολογικών ςταθμών ςε μεγϊλα υψόμετρα, 

ιδιαύτερα χρόςιμοι λϐγω τησ μεγϊλησ υψομετρικόσ ανομοιομορφύασ του Τ.Δ. και τησ 

ϋλλειψησ δεδομϋνων. 

 Τπϊρχει ανϊγκη πύκνωςησ του δικτύου υδρομετρόςεων ςε υδατορεύματα με ςημαντικό 

λεκϊνη απορροόσ (π.χ. Πλατϑσ) και εγκατϊςταςη ςταθμών ςε οριςμϋνα ςημαντικϊ 

υδατορεϑματα που δεν διαθϋτουν ςτοιχεύα (π.χ. Καρτερϐσ). 

 Πϋραν των μετρόςεων ςτϊθμησ υγρόσ και ξηρόσ περιϐδου που πραγματοποιοϑνται ςε 

μεγϊλο αριθμϐ ςημεύων, υπϊρχει ανϊγκη ανϊ περιοχό ύπαρξησ πλόρουσ ςειρϊσ 

μετρόςεων μηνιαύου χρονικού βόματοσ για τισ κϑριεσ τουλϊχιςτον υδρογεωλογικϋσ 

λεκϊνεσ. 

 τα πλαύςια αυτϊ, εύναι ιδιαύτερα θετικϐ ςτοιχεύο η εγκατϊςταςη αυτογραφικών οργϊνων 

μϋτρηςησ τησ ςτϊθμησ ςε χαρακτηριςτικϊ ςημεύα τησ Κρότησ απϐ την Περιφϋρεια, που 

πρϋπει να επεκταθεύ. 

 Τπϊρχει ανϊγκη ανακατανομόσ τησ διϊταξησ των ςημεύων παρακολούθηςησ, παροχών και 

υπόγειασ ςτϊθμησ, τϐςο ςε επύπεδο λεκανών, ϐςο και ςε Περιφερειακϐ επύπεδο. 

 

Η διαχεύριςη του υπόγειου και επιφανειακού υδατικού δυναμικού του Δόμου θα πρϋπει να 

χαρακτηρύζονται απϐ: 

 ορθολογικότητα (δηλαδό να εύναι επιςτημονικϊ θεμελιωμϋνοι) 

 αποδοτικότητα (δηλαδό να αξιοποιοϑν τουσ υδατικοϑσ πϐρουσ ςτο μϋγιςτο δυνατϐ 

βαθμϐ) 

 βιωςιμότητα (δηλαδό να μη δημιουργοϑν πρϐβλημα εξϊντληςησ των υδατικών πϐρων 

ςτο μϋλλον για την κϊλυψη των αναγκών του ςόμερα)  

 

Για την αξιοπούηςη των απορροών και τον εμπλουτιςμϐ  των υπϐγειων υδατικών πϐρων, ο 

Δόμοσ, ςε ςυνεργαςύα με τουσ αρμϐδιουσ φορεύσ, θα πρϋπει να προχωρόςει ςε ςυνδυαςμϋνεσ 

ενϋργειεσ που θα ϋχουν ωσ ςτϐχο την πλϋον ορθολογικό και τεχνικώσ αποδοτικϐτερη 

αξιοπούηςη κυρύωσ του υπϐγειου υδατικοϑ δυναμικοϑ των καρςτικών ςυςτημϊτων αλλϊ και 

του επιφανειακοϑ. Οι ενϋργειεσ αυτϋσ μπορεύ να περιλαμβϊνουν: 

 Ενιαύα εκμετϊλλευςη και εκτύμηςη του υδατικοϑ δυναμικοϑ των καρςτικών ςυςτημϊτων. 

 Αξιοπούηςη νϋων μεθϐδων διερεϑνηςησ των υφϊλμυρων εκφορτύςεων. 

 Εφαρμογό προγραμμϊτων τεχνητοϑ εμπλουτιςμοϑ. 

 Καταςκευό ϋργων ταμύευςησ. 
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1.2.5 Γεωμορφολογικϊ χαρακτηριςτικϊ 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου εύναι ορεινϐσ ςτο μεγαλϑτερο μϋροσ του αλλϊ με ϋντονεσ αλλαγϋσ ςτη 

μορφολογύα του. Απλώνεται απϐ τα βϐρεια παρϊλια του κϋντρου τησ Κρότησ και ςτο 

ανατολικϐ ϐριο του απολόγει η Δύκτη, με τισ κορυφϋσ (απϐ τα βϐρεια προσ τα νϐτια) Αφϋντησ 

(1.578μ.), Βιργιωμϋνο (1.414 μ.), Αφϋντησ Φριςτϐσ (2.141 μ.) και Μαδϊρα (1.783 μ.). Μια ςειρϊ απϐ 

κορυφϋσ ςτο μϋςο  περύπου του Ν. Ηρακλεύου με κατεϑθυνςη ανατολικϊ προσ δυτικϊ (Μεγϊλη 

Κορυφό, 777 μ., Μονοδϋντρι, 803 μ., Οξϑ Κεφϊλι, 809 μ., Ντϊγα, 732 μ.), ωσ ςυνϋχεια τησ Δύκτησ 

και τησ Ίδησ, χωρύζουν το Δόμο Φερςονόςου απϐ το Οροπϋδιο Λαςιθύου. Η πεδιϊδα Ηρακλεύου-

Μαλύων βρύςκεται ςτη βϐρεια παραλιακό ζώνη του Δόμου, απλώνεται ςε ϐλο το παρϊκτιο 

τμόμα του Ν. Ηρακλεύου και ςε οριςμϋνα ςημεύα ςυνεχύζεται με κοιλϊδεσ ςτο εςωτερικϐ. Η 

χαμηλό πεδινό μορφολογύα του Δόμου που χαρακτηρύζει κυρύωσ τα παρϊκτια μϋρη φτϊνει 

μϋχρι τα 200μ.  

 

Η μορφολογικό ποικιλύα του Δόμου, αποτυπώνεται και ςτισ παραλύεσ του που ξετυλύγονται 

κατϊ μόκοσ των βϐρειων ακτογραμμών, αποκαλϑπτοντασ ϊλλοτε ϐρμουσ και απϐκρημνεσ 

βραχώδεισ ακτϋσ, ϊλλοτε εκτεταμϋνεσ αμμουδιϋσ που ϋχουν αξιοποιηθεύ τουριςτικϊ, ϊλλοτε 

ερημικοϑσ και απομονωμϋνουσ κολπύςκουσ. το βϐρειο τμόμα του Δόμου βρύςκονται οι μικρού 

ποταμού Καρτερϐσ και Αποςελϋμησ που εκβϊλλουν ςτο Κρητικϐ πϋλαγοσ. Δυτικϊ ο Δόμοσ 

Φερςονόςου ςυνορεϑει με το Δόμο Ηρακλεύου και το Δόμο Αρχανών Αςτερουςύων, ϐπου το 

φαρϊγγι του Καρτεροϑ  εύναι τμόμα ενϐσ ευρϑτερου γεωλογικοϑ ςυμπλϋγματοσ που 

αποτελεύται απϐ τα φαρϊγγια «Κουνϊβων- Αςτρακών -Καρτεροϑ», μόκουσ 21,500 χλμ. περύπου 

και εντϊςςεται ςτην ευρϑτερη περιοχό του Γιοϑχτα και του φαραγγιοϑ τησ Αγ. Ειρόνησ. Σο 

Υαρϊγγι του Καρτεροϑ αποτελεύ φυςικϐ ϐριο που χωρύζει τουσ τρεισ Δόμουσ ενώ παρϊλληλα  

ενώνει τα βϐρεια παρϊλια του Ν. Ηρακλεύου με την ενδοχώρα του.  

 

Επιπλϋον η πεδιϊδα του Καρτεροϑ οριοθετεύ τουσ Δόμουσ Φερςονόςου και Ηρακλεύου και  

χαρακτηρύζεται απϐ το ποτϊμι του Καρτεροϑ που αποτελοϑςε ϋναν απϐ τουσ βαςικοϑσ 

δρϐμουσ επικοινωνύασ του ανακτϐρου τησ Κνωςοϑ τϐςο με την ενδοχώρα ϐςο και με την 

θϊλαςςα, καθώσ παραπλόςια τησ εκβολόσ του τοποθετοϑνται τα κϑρια επύνεια (λιμϋνεσ) τησ 

μινωικόσ Κνωςοϑ.  
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Γεωμορφολογύα Δόμου Φερςονόςου 

 

Πηγό: Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 
 

Με βϊςη την κατηγοριοπούηςη τησ Εθνικόσ τατιςτικόσ Τπηρεςύασ (ΕΤΕ) που 

πραγματοποιεύται  για ολϐκληρη την επικρϊτεια τησ ελληνικόσ γησ οι οικιςμού του Δόμου 

Φερςονόςου κατατϊςςονται ςε ορεινούσ, ημιορεινούσ και πεδινούσ  με βϊςη το μϋςο υψϐμετρο 

κϊθε περιοχόσ αλλϊ και την κλύςη του εδϊφουσ. τον παρακϊτω πύνακα παρουςιϊζονται οι 

ορεινού, ημιορεινού και οι μειονεκτικού  γεωργικού οικιςμού.  
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ΟΡΕΙΝΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΕ 
ΜΕΙΟΝΕΚΣΙΚΕ 
ΓΕΨΡΓΙΚΕ21 

ΟΡΕΙΝΕ22 

Αβδοϑ5 Καλοϑ Φωριοϑ5 Ελιϊσ Κϐξαρησ 

Γωνιών Πεδιϊδοσ5 Δ.Κ. Μοχοϑ5 Επϊνω Βϊθειασ Φαραςοϑ 

Κερϊσ5 
Δ.Κ. Λιμϋνα 

Φερςονόςου 
Κϊτω Βϊθειασ Επιςκοπόσ 

Ποταμιών5 
 

Αïτανύων Γαλύφασ 

  
Καινοϑργιου Φωριοϑ γουροκεφαλύου 

 

 
1.2.6 Οικιςτικό & Φωροταξικό Οργϊνωςη 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου γειτνιϊζει με το Πολεοδομικϐ υγκρϐτημα του Ηρακλεύου, κϋντρο 

παροχόσ εμπορικών, οικονομικών και λοιπών διοικητικών υπηρεςιών. Ο δόμοσ αποτελεύται 

ςυνολικϊ απϐ 57 οικιςμούσ που τοποθετοϑνται τϐςο ςτην παρϊκτια ζώνη, κατϊ μόκοσ τησ 

οπούασ ϋχει αναπτυχθεύ ϋντονη τουριςτικό δραςτηριϐτητα. ϐςο και ςτην ενδοχώρα. 

 

Η ϋδρα και οι κυριϐτεροι οικιςμού του Δόμου απϋχουν χρονοαποςτϊςεισ μεταξϑ 15' και 40' τησ 

ώρασ. Οι χρονοαποςτϊςεισ μεταξϑ των οικιςμών που αποτελοϑςαν ϋδρεσ των Καποδιςτριακών 

Δόμων μεταξϑ τουσ καθώσ και με την ϋδρα του Καλλικρατικοϑ Δόμου Φερςονόςου φαύνονται 

ςτον παρακϊτω Πύνακα. 

 

Φρονοαποςτϊςεισ εδρών Δημοτικών Ενοτότων Δόμου Φερςονόςου 

 
Γούρνεσ 

Λιμϋνασ 
Φερςονόςου 

Μϊλια Επιςκοπό 

Γούρνεσ - 
11,71 χλμ 

(15 λεπτϊ) 

21,75 χλμ 

(21 λεπτϊ) 

12,52 χλμ 

(18 λεπτϊ) 

Λιμϋνασ 
Φερςονόςου 

11,71 χλμ 

(15 λεπτϊ) 
- 

7,73 χλμ 

(10 λεπτϊ) 

 

28,48 χλμ 

(30 λεπτϊ) 

Μϊλια 
21,75 χλμ 

(21 λεπτϊ) 

7,73 χλμ 

(10 λεπτϊ) 
- 

37,01 χλμ 

(35 λεπτϊ) 

Επιςκοπό 
12,52 χλμ 

(18 λεπτϊ) 

28,48 χλμ 

(30 λεπτϊ) 

37,01 χλμ 

(35 λεπτϊ) 
- 

Πηγό: http://www.apostaseis.gr 

                                                           

21 ϑμφωνα με την οδηγύα 85/148 τησ ΕΟΚ τροποπούηςη τησ οδηγύασ 81/645 ΕΟΚ και βϊςη του ϊρθρου 3 
παρϊγραφοσ 3,4 και 5 τησ οδηγύασ 75/268 ΕΟΚ οι εν λϐγω κοινϐτητεσ χαρακτηρύζονται ωσ μειονεκτικϋσ 
γεωργικϋσ καθώσ αυτϐσ ο χαρακτηριςμϐσ περιγρϊφει την ανϊγκη προςταςύασ τησ γεωργικόσ παραγωγόσ ςε 
αυτϋσ τισ κοινϐτητεσ ϋχοντασ ςαν ςτϐχο την ςυγκρϊτηςη του πληθυςμοϑ τουσ και τη γενικϐτερη βιώςιμη 
ανϊπτυξη των ευρϑτερων περιοχών. 
22 Με βϊςη την ύδια οδηγύα (85/148 τησ ΕΟΚ) οι εν λϐγω κοινϐτητεσ χαρακτηρύζονται ωσ ορεινϋσ εύτε λϐγω του 
μεγϊλου υψϐμετρου εύτε εξαιτύασ των απϐτομων κλύςεων που δυςχεραύνουν ςε μεγϊλο βαθμϐ την αξιοπούηςη 
τησ γησ, καθώσ η ϑπαρξη του ςυγκεκριμϋνου ανϊγλυφου εκφρϊζει και μια λειτουργικό απομϐνωςη των 
οικιςμών.  

http://www.apostaseis.gr/
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Σα βαςικϊ  χωρικϊ-οικιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ του Δόμου Φερςονόςου ςυνοψύζονται ςτα εξόσ: 

 Ανομοιομορφύα των χωρικών καταςτϊςεων μεταξϑ παρϊκτιασ ζώνησ και  ενδοχώρασ. 

Η διαφοροπούηςη αυτό αφορϊ την ανϊπτυξη των οικιςμών η οπούα ωςτϐςο επηρεϊζει 

και επηρεϊζεται απϐ τισ παραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ που αναπτϑςςονται ςτην 

χωρικό ενϐτητα τουσ. την παρϊκτια ζώνη παρατηρεύται μια αςτικό διϊχυςη με 

διϊςπαρτη δϐμηςη και ϋλλειψη ελεϑθερων ανοιχτών κοινϐχρηςτων χώρων. Η 

κυρύαρχη δραςτηριϐτητα που αναπτϑςςεται εύναι η τουριςτικό δραςτηριϐτητα. Η 

οικιςτικό δομό ςτην ενδοχώρα ωςτϐςο καθορύζεται απϐ το ιεραρχημϋνο δύκτυο των 

οικιςμών, που ιςτορικϊ αναπτϑςςονται ςτην ύδια θϋςη. Σο δύκτυο των οικιςμών τησ 

ενδοχώρασ εντϊςςεται και λειτουργεύ αρμονικϊ ςτην ιδιαύτερη μορφολογύα του 

φυςικοϑ χώρου και διαςυνδϋεται με ϋνα δύκτυο δημοτικών και επαρχιακών δρϐμων, 

κατϊ κανϐνα μϋχρι ςόμερα προςαρμοςμϋνων ςτο τοπύο. Η βαςικό δραςτηριϐτητα που 

αναπτϑςςεται ςε αυτό τη χωρικό ενϐτητα εύναι η αγροτικό παραγωγό.  

 ϑμφωνα με την κατανομό των καλϑψεων απϐ την ΕΤΕ, τη μεγαλϑτερη ϋκταςη 

καταλαμβϊνει η κατηγορύα «Μϐνιμεσ Καλλιϋργειεσ» (Ελαιϐφυτα – Αμπελώνεσ) με 

ποςοςτϐ 33,5%. ημαντικό επύςησ εύναι και η ϋκταςη των βοςκοτϐπων & μεταβατικών 

εκτϊςεων θαμνώδουσ ό και ποώδουσ βλϊςτηςησ, που αθροιςτικϊ φτϊνει το 41%. Οι 

περιοχϋσ με αραιό ό και καθϐλου βλϊςτηςη φτϊνουν το 5,7%, ενώ οι ετερογενεύσ 

γεωργικϋσ περιοχϋσ που ενύοτε ςυμπεριλαμβϊνουν και την εκτϐσ ςχεδύου ό αυθαύρετη 

δϐμηςη αγγύζουν το 17,6%. Η αςτικό (οικιςτικό) περιοχό καταλαμβϊνει το 0,7% τησ 

ςυνολικόσ ϋκταςησ του δόμου αν και δεν ϋχουν ληφθεύ υπϐψη οι αραιοδομημϋνεσ 

περιοχϋσ. Ποςοςτϐ 0,2% καλϑπτεται απϐ λατομικϋσ περιοχϋσ, ΦΤΣΑ και εμπορικϋσ – 

βιομηχανικϋσ δραςτηριϐτητεσ. Σα δϊςη επύςησ καλϑπτουν το μϐλισ 1%, γεγονϐσ που 

αποδεικνϑει την υποβϊθμιςη του φυςικοϑ τοπύου. Μια αναλυτικϐτερη καταγραφό των 

καλϑψεων γησ φαύνεται ςτο χϊρτη που ακολουθεύ και απεικονύζει τισ χρόςεισ με βϊςη 

το πρϐγραμμα CORINE 2000 και ςυμπληρωματικϊ ςτοιχεύα τησ Σεχνικόσ  Τπηρεςύασ. 

 Πιϋςεισ για οργϊνωςη  των χρόςεων γησ. Παρατηροϑνται ϋντονεσ πιϋςεισ μεταξϑ 

οικιςτικόσ και τουριςτικόσ λειτουργύασ. Ιδιαύτερα ϋντονεσ επύςησ εύναι οι πιϋςεισ ςτο 

Λιμϋνα Φερςονόςου, ταλύδα και Μϊλια, ενώ πιο όπιεσ πιϋςεισ καταγρϊφονται ςτισ 

περιοχϋσ Κοκκύνη Φϊνι, Γοϑβεσ, Ανϊληψη και Αβδοϑ. 

 

ϑμφωνα με το Περιφερειακϐ Πλαύςιο Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ 

(ΠΠΦΑΑ) τησ Περιφϋρειασ Κρότησ ςτην παραλιακό ζώνη του δόμου εύναι εγκατεςτημϋνεσ οι 

μεγϊλεσ τουριςτικϋσ μονϊδεσ, δύπλα τουσ οι μικρϐτερεσ και ςε γραμμικοϑσ παρϊλληλουσ με την 

ακτογραμμό ϊξονεσ αναπτϑςςεται και η β’ κατοικύα με μηχανιςμοϑσ  τησ «εντϐσ ςχεδύου», 

«εντϐσ των ορύων των οικιςμών» ό και «εκτϐσ ςχεδύου» δϐμηςη.  
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Όλοι οι παραλιακού οικιςμού αυτόσ τησ χωρικόσ ενϐτητασ και η αντύςτοιχη ανϊπτυξη τουσ, 

ςϑμφωνα με το εγκεκριμϋνο ΦΟΟΑΠ του Πρώην Δόμου Γουβών, εύναι «ημιαςτικοϑ» 

χαρακτόρα. τον παρακϊτω πύνακα εμφανύζονται οι οικιςμού με πληθυςμϐ πϊνω απϐ 1000 

κατούκουσ ςϑμφωνα με την απογραφό του ΕΛΣΑΣ του 2001 και το 2011.  

 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟΤ ΑΠΟ 1000 ΚΑΣΟΙΚΟΤ  

ΟΙΚΙΜΟΙ  ΠΛΗΘΤΜΟ 2001 ΟΙΚΙΜΟΙ  ΠΛΗΘΤΜΟ 2011 

Γοϑρνεσ 1.225 Γοϑρνεσ 1.628 

Κϊτω Γοϑβεσ 1.220 Κϊτω Γοϑβεσ 2.153 

Μϊλια 3.722 Μϊλια 3.224 

Λιμϋνα Φερςονόςου 2.981 Λιμόν Φερςονόςου 2.968 

Μοχϐσ 1.167  ο πληθυςμϐσ του Μοχοϑ μειώθηκε  

 Ο πληθυςμϐσ των 4 οικιςμών αυξόθηκε  

Κοκκύνη Φϊνι 1.755 

Ανϊληψισ 1.343 

ταλύδα 1.237 

Φερςόνηςοσ 1.115 

 

ϑμφωνα με το ΠΠΦΑΑ τϐςο ο οικιςμϐσ των Μαλύων ϐςο και τησ Φερςονόςου εύναι 3ου 

επιπϋδου και ωσ ϋδρεσ Πρώην Καποδιςτριακών Δόμων Μαλύων και Φερςονόςου ϋχουν: 

 διοικητικϋσ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ  

 αςτυνομικϐ τμόμα 

 οικονομικϋσ υπηρεςύεσ, 

 κοινωνικϋσ και αθλητικϋσ υποδομϋσ  

 

Ο οικιςμϐσ τησ Ανϊληψησ που ςημεύωςε μια ςημαντικό πληθυςμιακό αϑξηςη την τελευταύα 

δεκαετύα εύναι πεδινϐσ, με ξενοδοχεύα και παραθεριςτικϋσ κατοικύεσ και ςχϋςη εξϊρτηςησ με το 

Οροπϋδιο Λαςιθύου, ενώ ο οικιςμϐσ τησ ταλύδασ με ανϊλογη πληθυςμιακό αϑξηςη 

χαρακτηρύζεται επύςησ τουριςτικϐσ πϐλοσ ϋλξησ και υποδοχϋασ παραθεριςτικόσ κατοικύασ με 

ςχϋςη αλληλεξϊρτηςησ με τον ορεινϐ οικιςμϐ του Μοχοϑ.    

 

ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟΤ ΑΠΟ 500 ΚΑΙ ΛΙΓΟΣΕΡΟΤ ΑΠΟ 1000 ΚΑΣΟΙΚΟΤ 

ΟΙΚΙΜΟΙ  ΠΛΗΘΤΜΟ 2001 ΟΙΚΙΜΟΙ  ΠΛΗΘΤΜΟ 2011 

Καρτερόσ  550 Καρτερϐσ 810 

Κοκκύνη Φϊνι 1.064 
 ο πληθυςμϐσ ςτο Κοκκύνη Φϊνι 

αυξόθηκε  

Ελιϊ  652 Ελιϊ 884 
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ΟΙΚΙΜΟΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΣΕΡΟΤ ΑΠΟ 500 ΚΑΙ ΛΙΓΟΣΕΡΟΤ ΑΠΟ 1000 ΚΑΣΟΙΚΟΤ 

ΟΙΚΙΜΟΙ  ΠΛΗΘΤΜΟ 2001 ΟΙΚΙΜΟΙ  ΠΛΗΘΤΜΟ 2011 

Βαθειανόσ Κϊμποσ 731 Βαθειανϐσ Κϊμποσ  946 

 Επιςκοπό 969 Επιςκοπό  962 

ταλύδα 987 
 ο πληθυςμϐσ ςτουσ 3 οικιςμοϑσ 

αυξόθηκε   
Ανϊληψισ 1029 

Φερςόνηςοσ 882 

 Ο πληθυςμϐσ των 2 οικιςμών μειώθηκε   
Γοϑβεσ 539 

Μοχϐσ    825 

 

Οι οικιςμού Κοκκύνη Φϊνι και Γουρνών ςυγκεντρώνουν υπερτοπικϋσ λειτουργύεσ περιφερειακόσ / 

διαπεριφερειακόσ εμβϋλειασ ςτουσ τομεύσ τησ εκπαύδευςησ, τησ ϋρευνασ και τησ προςταςύασ και 

ανϊδειξησ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ: 

 χολό Ξεναγών και Σουριςτικών Επαγγελμϊτων 

 ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. 

 Ενυδρεύο Κρότησ 

 Διεθνϋσ Εκθεςιακϐ Κϋντρο Κρότησ 

 Μουςικϊ και Καλλιτεχνικϊ χολεύα κλπ 

 

ϑμφωνα με το εγκεκριμϋνο ΦΟΟΑΠ του πρώην Καποδιςτριακοϑ Δόμου Γουβών (ΥΕΚ 60ΑΑΠ/26-2-

2010), η ανϊπτυξη αυτό καθιςτϊ το χώρο τησ Πρώην Αμερικϊνικησ Βϊςησ των Γουρνών (Π.Α.Β.Γ.) 

ιδιαύτερο πϐλο ϋλξησ πολλαπλών δραςτηριοτότων, εντϐσ τησ οπούασ βρύςκονται οι περιςςϐτερεσ 

υπερτοπικϋσ λειτουργύεσ, και πιθανολογεύται ϐτι μπορεύ να επηρεϊςει την ευρϑτερη περιοχό ςαν 

πϐλο ϋλξησ κατοικύασ «υψηλόσ αξύασ».  

 

ϑμφωνα με το ΠΠΦΑΑ  οι ςυγκεκριμϋνοι οικιςμού χαρακτηρύζονται ωσ εξόσ:  

 Οικιςμϐσ Ελιϊσ  πϐλοσ ϋλξησ β’ κατοικύασ οικιςμϐσ 5ου επιπϋδου ενιςχυμϋνοσ. 

 Οικιςμϐσ Επιςκοπόσ  4ου επιπϋδου23    

 Οικιςμϐσ Γουβών αναφϋρεται ωσ 4ου επιπϋδου ενιςχυμϋνοσ.   

 

ε ϐτι αφορϊ το χωρικϐ ςχεδιαςμϐ, ο Δόμοσ Φερςονόςου ϋχει εγκεκριμϋνα τα παρακϊτω 

πολεοδομικϊ ςχϋδια και μελϋτεσ: ΦΟΟΑΠ Γουβών (ΥΕΚ60ΑΑΠ/26-2-2010), Γενικϐ Πολεοδομικϐ 

χϋδιο (Γ.Π..) Μαλύων  (ΥΕΚ171Δ/1-3-2004), Γ.Π.. ταλύδασ (ΥΕΚ443Δ/28-5-2002) και Γ.Π.. του 

πρώην Καποδιςτριακοϑ Δόμου Επιςκοπόσ ςε ςυνεργαςύα με το πρώην Καποδιςτριακϐ  Δόμο 

                                                           

23 ϑμφωνα με το ΠΠΦΑΑ, ϋχει χαρακτηριςτεύ αδιϊφοροσ, ςυνεκτικϐσ, πληθυςμιακϊ ςτϊςιμοσ, μεγϊλοσ, 
χωρύσ πολεοδομικϐ ςχϋδιο. 
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Αρχανών και Ν. Καζαντϊκη που εκκρεμεύ  η ϋγκριςη του ϐπωσ επύςησ εκκρεμεύ και η ϋγκριςη 

του Γ.Π.. Λιμϋνα Φερςονόςου.  Τπολεύπονται ωςτϐςο  οι εδαφικϋσ ενϐτητεσ τησ ενδοχώρασ τησ 

Φερςονόςου και των Μαλύων. Με βϊςη τα παραπϊνω, με απϐφαςη του Δημ. υμβουλύου (Αρ. 

Απϐφαςησ 431/2011) ο Δόμοσ Φερςονόςου εύναι ςτη φϊςη εκκύνηςησ διαδικαςύασ εκπϐνηςησ 

ενϐσ νϋου Γ.Π.. που θα αφορϊ το ςϑνολο τησ χωρικόσ ενϐτητασ του Δόμου. Ο ολοκληρωμϋνοσ 

χωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ ςκοπϐ ϋχει τον εκ νϋου καθοριςμϐ τησ οικιςτικόσ διϊρθρωςησ και 

χωρικόσ διϊταξησ των δραςτηριοτότων με ϐρουσ βιώςιμησ ανϊπτυξησ.  Η ανϊγκη για ϋνα νϋο 

καθολικϐ χωροταξικϐ ςχεδιαςμϐ επιςημαύνεται και ςτο υπϐ κατϊρτιςη Ρυθμιςτικϐ χϋδιο και 

πρϐγραμμα προςταςύασ περιβϊλλοντοσ οικιςτικοϑ ςυγκροτόματοσ Ηρακλεύου (Ρ..Η.) ςτο 

οπούο η χωρικό ενϐτητα του Δόμου  αποτελεύ μϋροσ τησ ζώνησ επιρροόσ του Πολεοδομικοϑ 

υγκροτόματοσ του Ηρακλεύου. Οι οικιςμού που ϋχουν εγκεκριμϋνεσ πολεοδομικϋσ μελϋτεσ 

εύναι οι ακϐλουθοι:  

 Γοϑρνεσ (ΥΕΚ 840/Δ/5-8-05), Λιμϋνασ Φερςονόςου (ΥΕΚ 20Δ/15-1-79) και ταλύδα 

(ΥΕΚ493Δ/25-7-1991).  

 Επιπλϋον, ςτο Δόμο Φερςονόςου υπϊρχουν τϋςςερισ παραδοςιακού οικιςμού. Πρϐκειται 

για τουσ οικιςμοϑσ, Φερςϐνηςοσ, Κουτουλουφϊρι και Πιςκοπιανϐ τησ Δ.Ε. Φερςονόςου 

και τον οικιςμϐ Καινοϑργιο Φωριϐ τησ Δ.Ε. Επιςκοπόσ. Οι οικιςμού αυτού δημιουργοϑν 

ϋνα ενιαύο ςϑνολο μιασ αντιπροςωπευτικόσ και γραφικόσ εικϐνασ τησ περιοχόσ, η οπούα 

ςυνδυϊζει την παρϊδοςη με τισ ςϑγχρονεσ τϊςεισ. 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΦΕΔΙΑ  

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕ 

ΜΕΛΕΣΕ 
ΥΕΚ 

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 
ΦΕΔΙΟ (Γ.Π.. ) 

ΥΕΚ 

Γοϑρνεσ  (ΥΕΚ 840/Δ/5-8-05) Μαλύων   
(ΥΕΚ171Δ/1-3-

2004) 

Λιμϋνασ 
Φερςονόςου  

(ΥΕΚ 20Δ/15-1-79) Γ.Π.. ταλύδασ  
(ΥΕΚ443Δ/28-5-

2002) 

ταλύδα  
(ΥΕΚ493Δ/25-7-

1991) 
Λιμϋνα Φερςονόςου  

εκκρεμεύ  η 
ϋγκριςη 

  

πρώην Καποδιςτριακοϑ 
Δόμου Επιςκοπόσ ςε 

ςυνεργαςύα με το πρώην 
Καποδιςτριακϐ  Δόμο 

Αρχανών και Ν. 
Καζαντζϊκη   

εκκρεμεύ  η 
ϋγκριςη 

ΦΟΟΑΠ ΥΕΚ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΙ ΟΙΚΙΜΟΙ  ΥΕΚ  

Γουβών 
(ΥΕΚ60ΑΑΠ/26-2-

2010) 

Καινοϑργιο Φωριϐ, 
Φερςϐνηςοσ, Πιςκοπιανϐ, 

Κουτουλουφϊρι  

(Π.Δ. 13/1978, ΥΕΚ 
594/Δ/1978) 
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Πϋρα απϐ αυτοϑσ τουσ μηχανιςμοϑσ ςτη χωρικό ενϐτητα του Δόμου Φερςονόςου βρύςκονται 12 

ςτο ςϑνολο Οικοδομικού υνεταιριςμού24 και απϐ αυτοϑσ οι 4 διαθϋτουν Πολεοδομικϋσ 

Μελϋτεσ25.  

 

 

Αναφορικϊ με τισ χρόςεισ γησ βϊςει τησ απϐφαςησ 22292/4915/1999 (ΥΕΚ 1768/Β/20-9-99) των 

Τπουργών Ανϊπτυξησ και ΠΕΦΩΔΕ ςτο Δόμο Φερςονόςου χωροθετόθηκαν εκτϊςεισ για 

εγκατϊςταςη βιομηχανιών – βιοτεχνιών ςτισ εξόσ περιοχϋσ: 

                                                           

24 Ϊκθεςη Αξιολϐγηςησ του Ρυθµιςτικοϑ χεδύου Ηρακλεύου - ∆ΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ επτϋμβριοσ 2011 
25 τουσ υπολούπουσ εκκρεμεύ η θεςμοθϋτηςη τουσ κυρύωσ λϐγω μακρών διαδικαςιών μεταξϑ ςυνεργαζομϋνων 
υπουργεύων (Τ.Π.Ε.Κ.Α., Τπουργεύο Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ και Σροφύμων κ.α.) και προβλόματα ςχετικϊ με το 
ιδιοκτηςιακϐ καθεςτώσ τησ γησ.  
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 Επιςκοπόσ  

 Ανώπολησ 

 Γουβών  

 Μαλύων  

 Φερςονόςου 

 

Οι χρόςεισ γησ ςτην ευρύτερη περιοχό του Δόμου Φερςονόςου 

 

Πηγό: www.oikoskopio.gr 

 

 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου δε διαθϋτει λιμϊνι και αεροδρϐμιο εντϐσ των διοικητικών ορύων του. 

Ψςτϐςο, για τισ θαλϊςςιεσ  και τισ εναϋριεσ μεταφορϋσ εξυπηρετεύται  απϐ το  λιμϊνι  και το 

Αεροδρομύου Ηρακλεύου. Λϐγω τησ μικρόσ χρονοαπϐςταςησ για το ςϑνολο των οικιςμών του 

Δόμου απϐ το Ηρϊκλειο προκϑπτει ςχεδϐν μηδενικϐσ βαθμϐσ απομϐνωςησ για την παραλιακό 

οικιςτικό ζώνη και πολϑ μικρϐσ για τουσ οικιςμοϑσ τησ ενδοχώρασ. 

 Σο Λιμϊνι Ηρακλεύου χαρακτηρύζεται ωσ λιμϊνι διεθνοϑσ εμβϋλειασ και αποτελεύ την κϑρια 

πϑλη ειςϐδου ςτο νηςύ απϐ τη θϊλαςςα, με χρόςη επιβατικό και εμπορικό. 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 50 

 Ο Λιμϋνασ Φερςονόςου χρηςιμοποιεύται απϐ επαγγελματικϊ αλιευτικϊ ςκϊφη ανοικτόσ 

θϊλαςςασ. Περιλαμβϊνει λιμενοβραχύονα ςυνολικοϑ μόκουσ 200 μϋτρων και προβλότα 

επιφϊνειασ 1150 τ.μ. περύπου με γλύςτρα καθϋλκυςησ/ανϋλκυςησ ςκαφών. Η 

χωρητικϐτητα του λιμϋνα (θϋςεισ παραβολόσ/πρϐςδεςησ και τϑποι πλούων που 

εξυπηρετοϑνται)  εκτιμϊται γϑρω ςτα  60-70 ςκϊφη  μικροϑ μεγϋθουσ. Με βϊςη το 

Φωροταξικϐ Πλαύςιο τησ Περιφϋρειασ Κρότησ (2003) ο λιμϋνασ Φερςονόςου κατατϊςςεται 

ςτα (υφιςτϊμενα) επιβατικϊ λιμϊνια τοπικόσ εμβϋλειασ. 

 Ο τουριςτικόσ λιμϋνασ Μαλύων ξεκύνηςε να καταςκευϊζεται πριν το 2000 με 

χρηματοδϐτηςη του Β΄ΚΠ και φορϋα υλοπούηςησ τον ΕΟΣ.  Σο 2008 (ΥΕΚ 353/ΔΔ/27-6-

2008) διενεργόθηκε διεθνόσ διαγωνιςμϐσ για την επιλογό φορϋα διαχεύριςησ για την 

ολοκλόρωςη των ϋργων και για τη διαχεύριςη-εκμετϊλλευςη του εν λϐγω τουριςτικοϑ 

λιμϋνα, ο οπούοσ απϋβη ϊκαρποσ. Σα τελευταύα χρϐνια ο δόμοσ βρύςκεται ςε  διαδικαςύα 

αναζότηςησ επενδυτό για την ολοκλόρωςη του ϋργου, το οπούο εκτιμϊται ϐτι θα ϋχει τη 

δυνατϐτητα υποδοχόσ και εξυπηρϋτηςησ περιςςϐτερων απϐ 300 πολυτελών ςκαφών, 

γεγονϐσ που θα επηρεϊςει ςημαντικϊ το προςφερϐμενο τουριςτικϐ προώϐν ϐχι μϐνο του 

δόμου αλλϊ και τησ ευρϑτερησ περιοχόσ. Με βϊςη το Φωροταξικϐ Πλαύςιο τησ Περιφϋρειασ 

Κρότησ (2003) ο λιμϋνασ Μαλύων κατατϊςςεται ςτα (υφιςτϊμενα) επιβατικϊ λιμϊνια 

τοπικόσ εμβϋλειασ. 

 Η ιδιωτικό μαρύνα ςκαφών ςτισ Γούβεσ (Porto Gouves Marina) ιδρϑθηκε τον Ιοϑλιο 2005 

και υπϐ την διεϑθυνςη του ξενοδοχεύου Marina Hotel & Bungalows προςφϋροντασ μια 

ςειρϊ υπηρεςιών για ςκϊφη μόκουσ ϋωσ και 18,5 μϋτρων. όμερα διαθϋτει 72 θϋςεισ 

ελλιμενιςμοϑ και χερςαύο χώρο φϑλαξησ για 15 ςκϊφη και λειτουργεύ υπϐ το Γενικϐ 

Κανονιςμϐ Λειτουργύασ των Σουριςτικών Λιμϋνων, ΥΕΚ (1323/Β΄/16-9- 2003).26 

 Σο Διεθνϋσ Αεροδρόμιο Ηρακλεύου, ‘’Ν. Καζαντζϊκησ’’ χρηςιμοποιεύται για 

προγραμματιςμϋνεσ πτόςεισ των Ολυμπιακών Αερογραμμών και τησ Aegean airlines, αλλϊ 

και για πτόςεισ απϐ το εξωτερικϐ, κυρύωσ εταιρειών charter.  

 

Γενικϊ, ο Δόμοσ Φερςονόςου εντϊςςεται ςε ϋνα ευρϑτερο γεωγραφικϐ πλαύςιο ϐπου η ςυμβολό 

του ςτην περιφερειακό παρϊκτια τουριςτικό οικονομύα αναδεικνϑεται ωσ εξαιρετικόσ 

γεωςτρατηγικόσ ςημαςύασ για την αναπτυξιακό ςτρατηγικό τησ περιφϋρειασ, ιδιαύτερα μϊλιςτα 

αν ληφθεύ υπϐψη η γειτνύαςη του με ςημαντικϋσ πϑλεσ ειςϐδου προσ την ενδοχώρα, με την 

οπούα επιδιώκεται να δημιουργηθοϑν ςυνϋργειεσ με ςκοπϐ την ενύςχυςη του 

αγροτοδιατροφικοϑ τομϋα.     

                                                           

26 Η δημιουργύα και λειτουργύα Σουριςτικών Λιμϋνων ςτη χώρα μασ διϋπεται απϐ τισ διατϊξεισ του Ν.2160/93 
(ΥΕΚ 118 Α') : Ρυθμύςεισ για τον Σουριςμϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρο 5 του 
Ν.2206/94 και το ϊρθρο 27 του Ν.2636/98 και ιςχϑει ςόμερα. 
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υγκεκριμϋνα, ςτη ςχετικϊ πρϐςφατη αναθεώρηςη και εξειδύκευςη του Περιφερειακοϑ 

Πλαιςύου Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ Περιφϋρειασ Κρότησ (Νοϋμβριοσ 

2014), ο Λιμόν Φερςονόςου χαρακτηρύζεται ωσ δευτερεϑων πϐλοσ περιφερειακόσ εμβϋλειασ 

ςυνεργαζϐμενοσ με τα οικιςτικϊ κϋντρα Μαλύων και Γουρνών. υγκεκριμϋνα, προωθεύται η 

ενύςχυςη τησ οικονομικόσ, κοινωνικόσ και εδαφικόσ ςυνοχόσ ςτο χώρο τησ Κρότησ και 

επιδιώκεται η πολυκεντρικό οργϊνωςό τησ, με την προςπϊθεια για μεταςχηματιςμϐ του 

εξελιςςϐμενου - ολοϋνα και πιο ςυγκεντρωτικοϑ- μοντϋλου ςε πολυπολικϐ, υποςτηρύζοντασ 

ϋτςι τη δημιουργύα ενϐσ πλϋγματοσ αξϐνων και πϐλων ανϊπτυξησ, που ςταδιακϊ αρχύζουν να 

υλοποιοϑνται.  

 

Επιπλϋον, ςτο ΠΠΦΑΑ καταγρϊφεται και αναδεικνϑεται η ανϊγκη ενύςχυςησ του 

αγροτοδιατροφικοϑ τομϋα, διϐτι αποτελεύ δυναμικϐ αναπτυξιακϐ κλϊδο τησ Περιφϋρειασ, με 

υπερτοπικϐ χαρακτόρα, ο οπούοσ διαθϋτει τισ δυνατϐτητεσ να αναδειχθεύ ωσ βαςικϐσ κρύκοσ 

τησ βιωςιμϐτητασ ϐχι μϐνο του γεωργικοϑ τομϋα τησ Κρότησ αλλϊ και τησ οικονομύασ τησ 

ςυνολικϊ. Επομϋνωσ, απαιτεύται να αναςυγκροτηθεύ με τισ αρχϋσ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, αλλϊ 

και ςυγχρϐνωσ με αυτϋσ τησ υψηλόσ ανταγωνιςτικϐτητασ27. 

 

τισ παρατηρόςεισ τησ Ομϊδασ Εργαςύασ του ΣΕΕ/ΣΑΚ κατϊ την παρακολοϑθηςη τησ Α΄ Υϊςησ 

Αναθεώρηςησ του ΠΠΦΑΑ Περιφϋρειασ Κρότησ ςημειώνεται ϐτι υπϊρχει η ανϊγκη αναφορϊσ 

ςτην ανϊδειξη των χωρικών επιπτώςεων του φρϊγματοσ Αποςελϋμη του Δόμου Φερςονόςου, 

που θα προςδιορύςει εκ νϋου το τοπικϐ πρϐτυπο ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ και θα αναδεύξει το 

διαφαινϐμενο ιδιαύτερο περιβαλλοντικϐ και πολιτιςτικϐ ςϑμπλεγμα που διαμορφώνεται με 

ϋμφαςη ςτο υδϊτινο ςτοιχεύο και το οπούο αναμϋνεται να επηρεϊςει τη ςημερινό εικϐνα τησ 

περιοχόσ και να διαμορφώςει ϋνα νϋο Σοπύο με ξεχωριςτϊ χαρακτηριςτικϊ. Ο καθοριςμϐσ 

ζωνών προςταςύασ και ειδικών περιοριςμών γϑρω απϐ τη λεκϊνη απορροόσ εκ των 

πραγμϊτων παρουςιϊζει προτεραιϐτητα.  

 

1.2.7 Ανϊλυςη Κτηριακού Αποθϋματοσ  

Αναλϑοντασ τα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα τησ κτιριακόσ υποδομόσ τησ περιοχόσ του Δόμου 

Φερςονόςου για το ϋτοσ 2011 ςυμπεραύνεται ϐτι ςυναντοϑνται αρκετϊ κτύρια νεϐτερησ 

καταςκευόσ. Πιο ςυγκεκριμϋνα παρατηρεύται ϐτι η πλειοψηφύα των κτηρύων του Δόμου (53,2%) 

εύναι νεϐτερησ καταςκευόσ (μετϊ το 1980), με τα κτόρια καταςκευόσ μϋχρι 1980 να 

αντιςτοιχοϑν ςτο 45,7% του ςυνϐλου. Μϊλιςτα τα κτόρια καταςκευόσ μετϊ το 2000 ανϋρχονται 

ςτο 14,0% του ςυνϐλου, ενώ τα υπϐ καταςκευό κτόρια κατϊ την απογραφό ανϋρχονταν ςτα 195 

(1,1%). Εν μϋρει η καλό κατϊςταςη του κτηριακοϑ δυναμικοϑ τησ περιοχόσ οφεύλεται ςτην 

                                                           

27 Πηγό: ΠΠΦΑΑ, Κεφ 2.2 ςελ 22 
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αςκοϑμενη τουριςτικό δραςτηριϐτητα τησ περιοχόσ, η οπούα απαιτοϑςε τη δημιουργύα νϋων 

κτηρύων με ςκοπϐ τη φιλοξενύα τησ ςυγκεκριμϋνησ δραςτηριϐτητασ αλλϊ και την βελτύωςη όδη 

υφιςτϊμενων. Σο ςυμπϋραςμα αυτϐ ενιςχϑεται λαμβανομϋνησ υπϐψη τησ αντύςτοιχησ 

παλαιϐτητασ των κτηρύων για το ςϑνολο τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ηρακλεύου. Απϐ τη 

ςϑγκριςη των ποςοςτών ςυμπεραύνεται ϐτι το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ του κτηριακοϑ δυναμικοϑ 

του Δόμου Φερςονόςου εύναι νεϐτερησ καταςκευόσ ςε ςχϋςη με την Περ. Ενϐτητα, ενώ 

εμφανύζεται ελαφρώσ μεγαλϑτερο ποςοςτϐ υπϐ καταςκευό κτηρύων για το Δόμο ςε ςχϋςη με 

την Περ. Ενϐτητα. 

 

ε επύπεδο Σοπικών Κοινοτότων, ςτο Δόμο Φερςονόςου το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ κτηρύων 

νεϐτερησ καταςκευόσ (μετϊ το 1980) ςημειώνεται ςτη ΔΚ Γουβών (78,8%), ενώ ακολουθοϑν η 

ΔΚ Λιμϋνοσ Φερςονόςου (72,5%), η ΣΚ Κϊτω Βϊθειασ (72,0%), η ΔΚ Ανωπϐλεωσ (66,3%), η ΔΚ 

Φερςονόςου (62,5%) και η ΣΚ Ελαύασ (61,5%). Αντιθϋτωσ, οι ΣΚ ςτισ οπούεσ ςυναντϊται το 

μεγαλϑτερο ποςοςτϐ κτηρύων παλαιϐτερησ καταςκευόσ (πριν το 1960) εύναι η ΣΚ Φαρϊςου 

(84,6% των καταςκευών), η ΣΚ Καλοϑ Φωριοϑ (79,0%), η ΣΚ Κραςύου (77,8%), η ΣΚ Κερϊσ (76,4%) 

και η ΣΚ Κϐξαρησ (74,3%).  
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Κτύρια κατϊ χρονικό περύοδο καταςκευόσ ςτο Δόμο Φερςονόςου και τισ Δημοτικϋσ/Σοπικϋσ του Κοινότητεσ (2011) 

 
ϑνολο 

Προ 
του 
1919 

1919 - 
1945 

1946 - 
1960 

1961 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1985 

1986 - 
1990 

1991 - 
1995 

1996 - 
2000 

2001 - 
2005 

2006 
και 

μετϊ 

Τπϐ 
κατα-
ςκευό 

Περιφϋρεια Κρότησ 100,0% 7,0% 11,9% 15,1% 12,3% 12,9% 8,2% 7,4% 6,1% 6,4% 6,3% 5,2% 1,1% 

Π.Ε. Ηρακλεύου 
128.365 4.865 11.770 19.573 18.933 19.846 12.214 10.265 8.177 8.151 7.500 5.999 1.072 

100,0% 3,8% 9,2% 15,2% 14,7% 15,5% 9,5% 8,0% 6,4% 6,3% 5,8% 4,7% 0,8% 

Δόμοσ Φερςονόςου 
17.277 1.018 1.218 1.960 1.448 2.245 1.676 2.066 1.612 1.423 1.351 1.065 195 

100,0% 5,9% 7,0% 11,3% 8,4% 13,0% 9,7% 12,0% 9,3% 8,2% 7,8% 6,2% 1,1% 

Δημοτικό Ενότητα Γουβών 
5.967 400 238 360 419 670 551 699 819 617 654 468 72 

100,0% 6,7% 4,0% 6,0% 7,0% 11,2% 9,2% 11,7% 13,7% 10,3% 11,0% 7,8% 1,2% 

ΔΚ Γουβών 
2.004 50 32 127 85 130 208 299 441 279 221 111 21 

100,0% 2,5% 1,6% 6,3% 4,2% 6,5% 10,4% 14,9% 22,0% 13,9% 11,0% 5,5% 1,0% 

ΔΚ Ανωπόλεωσ 
1.670 2 89 120 90 262 193 231 177 173 177 124 32 

100,0% 0,1% 5,3% 7,2% 5,4% 15,7% 11,6% 13,8% 10,6% 10,4% 10,6% 7,4% 1,9% 

ΣΚ Ελαύασ 
866 2 5 41 162 123 70 71 75 92 112 113 0 

100,0% 0,2% 0,6% 4,7% 18,7% 14,2% 8,1% 8,2% 8,7% 10,6% 12,9% 13,0% 0,0% 

ΣΚ Επϊνω Βαθεύασ 
166 9 11 12 29 24 11 3 5 4 26 32 0 

100,0% 5,4% 6,6% 7,2% 17,5% 14,5% 6,6% 1,8% 3,0% 2,4% 15,7% 19,3% 0,0% 

ΣΚ Καλού Φωρύου 
214 106 39 24 9 5 5 5 2 6 4 9 0 

100,0% 49,5% 18,2% 11,2% 4,2% 2,3% 2,3% 2,3% 0,9% 2,8% 1,9% 4,2% 0,0% 

ΣΚ Κϊτω Βαθεύασ 
708 38 7 16 39 98 56 83 117 60 109 69 16 

100,0% 5,4% 1,0% 2,3% 5,5% 13,8% 7,9% 11,7% 16,5% 8,5% 15,4% 9,7% 2,3% 

ΣΚ Κόξαρησ 
183 98 23 15 3 22 4 6 0 1 4 4 3 

100,0% 53,6% 12,6% 8,2% 1,6% 12,0% 2,2% 3,3% 0,0% 0,5% 2,2% 2,2% 1,6% 

ΣΚ Φαρϊςου 
156 95 32 5 2 6 4 1 2 2 1 6 0 

100,0% 60,9% 20,5% 3,2% 1,3% 3,8% 2,6% 0,6% 1,3% 1,3% 0,6% 3,8% 0,0% 

Δημοτικό Ενότητα 
Επιςκοπόσ 

1.787 199 246 273 233 195 138 80 77 86 99 144 17 

100,0% 11,1% 13,8% 15,3% 13,0% 10,9% 7,7% 4,5% 4,3% 4,8% 5,5% 8,1% 1,0% 

ΣΚ Επιςκοπόσ 
977 82 119 161 133 101 70 44 46 45 71 89 16 

100,0% 8,4% 12,2% 16,5% 13,6% 10,3% 7,2% 4,5% 4,7% 4,6% 7,3% 9,1% 1,6% 

ΣΚ Αώτανύων 
160 12 35 32 21 17 10 2 4 13 4 10 0 

100,0% 7,5% 21,9% 20,0% 13,1% 10,6% 6,3% 1,3% 2,5% 8,1% 2,5% 6,3% 0,0% 

ΣΚ Γαλύφασ 
107 8 28 15 14 12 9 7 5 3 3 3 0 

100,0% 7,5% 26,2% 14,0% 13,1% 11,2% 8,4% 6,5% 4,7% 2,8% 2,8% 2,8% 0,0% 

ΣΚ Καινούργιου Φωρύου 
217 93 33 19 11 18 8 1 3 5 5 21 0 

100,0% 42,9% 15,2% 8,8% 5,1% 8,3% 3,7% 0,5% 1,4% 2,3% 2,3% 9,7% 0,0% 

ΣΚ γουροκεφαλύου 
326 4 31 46 54 47 41 26 19 20 16 21 1 

100,0% 1,2% 9,5% 14,1% 16,6% 14,4% 12,6% 8,0% 5,8% 6,1% 4,9% 6,4% 0,3% 

Δημοτικό Ενότητα Μαλύων 
3.647 142 220 700 332 572 362 599 222 176 161 142 19 

100,0% 3,9% 6,0% 19,2% 9,1% 15,7% 9,9% 16,4% 6,1% 4,8% 4,4% 3,9% 0,5% 

ΔΚ Μαλύων 
1.660 3 48 180 191 392 221 219 130 114 110 44 8 

100,0% 0,2% 2,9% 10,8% 11,5% 23,6% 13,3% 13,2% 7,8% 6,9% 6,6% 2,7% 0,5% 

ΣΚ Κραςύου 
243 0 12 177 4 17 7 8 0 3 8 5 2 

100,0% 0,0% 4,9% 72,8% 1,6% 7,0% 2,9% 3,3% 0,0% 1,2% 3,3% 2,1% 0,8% 

ΔΚ Μοχού 
1.744 139 160 343 137 163 134 372 92 59 43 93 9 

100,0% 8,0% 9,2% 19,7% 7,9% 9,3% 7,7% 21,3% 5,3% 3,4% 2,5% 5,3% 0,5% 

Δημοτικό Ενότητα 
Φερςονόςου 

5.876 277 514 627 464 808 625 688 494 544 437 311 87 

100,0% 4,7% 8,7% 10,7% 7,9% 13,8% 10,6% 11,7% 8,4% 9,3% 7,4% 5,3% 1,5% 

ΔΚ Λιμϋνοσ Φερςονόςου 
2.344 26 50 59 131 379 402 400 255 270 233 107 32 

100,0% 1,1% 2,1% 2,5% 5,6% 16,2% 17,2% 17,1% 10,9% 11,5% 9,9% 4,6% 1,4% 

ΣΚ Αβδού 716 70 140 183 87 57 29 18 13 44 27 36 12 
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Κτύρια κατϊ χρονικό περύοδο καταςκευόσ ςτο Δόμο Φερςονόςου και τισ Δημοτικϋσ/Σοπικϋσ του Κοινότητεσ (2011) 

 
ϑνολο 

Προ 
του 
1919 

1919 - 
1945 

1946 - 
1960 

1961 - 
1970 

1971 - 
1980 

1981 - 
1985 

1986 - 
1990 

1991 - 
1995 

1996 - 
2000 

2001 - 
2005 

2006 
και 

μετϊ 

Τπϐ 
κατα-
ςκευό 

100,0% 9,8% 19,6% 25,6% 12,2% 8,0% 4,1% 2,5% 1,8% 6,1% 3,8% 5,0% 1,7% 

ΣΚ Γωνιών Πεδιϊδοσ 
381 42 102 92 51 21 15 11 8 11 14 8 6 

100,0% 11,0% 26,8% 24,1% 13,4% 5,5% 3,9% 2,9% 2,1% 2,9% 3,7% 2,1% 1,6% 

ΣΚ Κερϊσ 
106 25 37 19 4 7 4 2 1 4 1 2 0 

100,0% 23,6% 34,9% 17,9% 3,8% 6,6% 3,8% 1,9% 0,9% 3,8% 0,9% 1,9% 0,0% 

ΣΚ Ποταμιών 
476 40 94 151 79 50 18 8 2 12 8 11 3 

100,0% 8,4% 19,7% 31,7% 16,6% 10,5% 3,8% 1,7% 0,4% 2,5% 1,7% 2,3% 0,6% 

ΔΚ Φερςονόςου 
1.853 74 91 123 112 294 157 249 215 203 154 147 34 

100,0% 4,0% 4,9% 6,6% 6,0% 15,9% 8,5% 13,4% 11,6% 11,0% 8,3% 7,9% 1,8% 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 
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το Δόμο Φερςονόςου, ςε ςϑνολο 17.277 κτηρύων, τα κτόρια αποκλειςτικόσ χρόςεωσ αποτελοϑν 

το 91,7% αυτών. Μϊλιςτα, ϐπωσ εύναι αναμενϐμενο, τα περιςςϐτερα απϐ αυτϊ αφοροϑν 

κατοικύεσ (72,3%), με τισ υπϐλοιπεσ κατηγορύεσ χρόςεων να ακολουθοϑν με μικρϐτερα ποςοςτϊ. 

υγκεκριμϋνα, τα κτόρια ξενοδοχειακών καταλυμϊτων αποτελοϑν το 8,9% των κτηρύων 

αποκλειςτικόσ χρόςησ, τα καταςτόματα-γραφεύα το 8,2% και τα κτόρια θρηςκευτικόσ χρόςησ 

το 1,4%. Οι χρόςεισ των εργοςταςύων-εργαςτηρύων, ςχολικών κτηρύων και ςταθμών 

αυτοκινότων παρουςιϊζουν τα ύδια ποςοςτϊ με το ςϑνολο τησ χωρικόσ ενϐτητασ των δϑο 

Δόμων (0,5, 0,3 και 0,3% αντύςτοιχα), ενώ τα κτόρια ϊλλων χρόςεων εύναι ποςοςτιαύα λιγϐτερα 

(8,2%). Υαύνεται πωσ ο Δόμοσ ακολουθεύ τα ποςοςτϊ τησ Περ. Ενϐτητασ Ηρακλεύου, καθώσ το 

ποςοςτϐ κτηρύων αποκλειςτικόσ χρόςησ ανϋρχεται ςτο 91,2%, ενώ το ποςοςτϐ των κτηρύων 

αποκλειςτικόσ χρόςησ που αφοροϑν κτόρια κατοικύασ εύναι υψηλϐτερο ϐςον αφορϊ την Περ. 

Ενϐτητα (80,5%). 

 

Αντύςτοιχα, ςχεδϐν ςτο ςϑνολο των Δημοτικών/Σοπικών Κοινοτότων τα κτόρια αποκλειςτικόσ 

χρόςησ αποτελοϑν πϊνω κϊτω το 90% των κτηρύων. Η μεγαλϑτερη ςυμμετοχό τησ χρόςησ 

κατοικύασ ςτα κτόρια αποκλειςτικόσ χρόςησ παρατηρεύται ςτισ ΣΚ Καλοϑ Φωριοϑ (94,3%), 

Αιτανύων (92,9%), Επϊνω Βϊθειασ (91,0%) και Γαλύφασ (90,5%). Αντύςτοιχα η μεγαλϑτερη 

ςυμμετοχό ξενοδοχειακών καταλυμϊτων ςτο ςϑνολο των κτηρύων παρατηρεύται ςτισ ΔΚ 

Λιμϋνοσ Φερςονόςου (27,4%), Μαλύων (13,0%), Φερςονόςου (12,8%) και ςτην ΔΚ Μοχοϑ (11,9%). 

Σϋλοσ, ϐςον αφορϊ τα καταςτόματα-γραφεύα, η μεγαλϑτερη ςυμμετοχό ςτο ςϑνολο των 

κτηρύων παρατηρεύται ςτισ ΔΚ Μαλύων (19,7%), Φερςονόςου (15,7%) και Γουβών (15,4%).  
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Περιφϋρεια 
Κρότησ 

297.914 274.908 218.277 5.559 5.210 2.063 1.516 12.945 443 114 28.781 

  92,3% 79,4% 2,0% 1,9% 0,8% 0,6% 4,7% 0,2% 0,0% 10,5% 

Π.Ε. 
Ηρακλεύου 

128.365 117.101 94.216 1.863 1.924 971 577 6.392 219 51 10.888 

  91,2% 80,5% 1,6% 1,6% 0,8% 0,5% 5,5% 0,2% 0,0% 9,3% 

Δόμοσ 
Φερςονόςου 

17.277 15.846 11.462 216 1.403 80 41 1.298 44 3 1.299 

  91,7% 72,3% 1,4% 8,9% 0,5% 0,3% 8,2% 0,3% 0,0% 8,2% 

Δημοτικό 
Ενότητα 
Γουβών 

5.967 5.698 4.513 65 294 22 17 409 29 1 348 

  95,5% 79,2% 1,1% 5,2% 0,4% 0,3% 7,2% 0,5% 0,0% 6,1% 
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ΔΚ Γουβών 
2.004 1.886 1.390 8 162 1 2 234 1 1 87 

  94,1% 73,7% 0,4% 8,6% 0,1% 0,1% 12,4% 0,1% 0,1% 4,6% 

ΔΚ 
Ανωπόλεωσ 

1.670 1.596 1.189 19 88 11 10 101 28 0 150 

  95,6% 74,5% 1,2% 5,5% 0,7% 0,6% 6,3% 1,8% 0,0% 9,4% 

ΣΚ Ελαύασ 
866 820 703 8 37 9 1 38 0 0 24 

  94,7% 85,7% 1,0% 4,5% 1,1% 0,1% 4,6% 0,0% 0,0% 2,9% 

ΣΚ Επϊνω 
Βαθεύασ 

166 156 142 4 0 1 1 7 0 0 1 

  94,0% 91,0% 2,6% 0,0% 0,6% 0,6% 4,5% 0,0% 0,0% 0,6% 

ΣΚ Καλού 
Φωρύου 

214 212 200 3 0 0 1 6 0 0 2 

  99,1% 94,3% 1,4% 0,0% 0,0% 0,5% 2,8% 0,0% 0,0% 0,9% 

ΣΚ Κϊτω 
Βαθεύασ 

708 694 602 12 7 0 0 11 0 0 62 

  98,0% 86,7% 1,7% 1,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,0% 8,9% 

ΣΚ Κόξαρησ 
183 181 161 5 0 0 1 7 0 0 7 

  98,9% 89,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,6% 3,9% 0,0% 0,0% 3,9% 

ΣΚ Φαρϊςου 
156 153 126 6 0 0 1 5 0 0 15 

  98,1% 82,4% 3,9% 0,0% 0,0% 0,7% 3,3% 0,0% 0,0% 9,8% 

Δημοτικό 
Ενότητα 

Επιςκοπόσ 

1.787 1.720 1.409 48 0 19 8 53 1 1 181 

  96,3% 81,9% 2,8% 0,0% 1,1% 0,5% 3,1% 0,1% 0,1% 10,5% 

ΣΚ Επιςκοπόσ 
977 934 765 27 0 7 3 40 0 1 91 

  95,6% 81,9% 2,9% 0,0% 0,7% 0,3% 4,3% 0,0% 0,1% 9,7% 

ΣΚ Αώτανύων 
160 156 145 3 0 2 2 2 0 0 2 

  97,5% 92,9% 1,9% 0,0% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0% 0,0% 1,3% 

ΣΚ Γαλύφασ 
107 105 95 6 0 0 0 3 0 0 1 

  98,1% 90,5% 5,7% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 1,0% 

ΣΚ 
Καινούργιου 

Φωρύου 

217 205 172 6 0 2 1 5 1 0 18 

  94,5% 83,9% 2,9% 0,0% 1,0% 0,5% 2,4% 0,5% 0,0% 8,8% 

ΣΚ 
γουροκεφαλ

ύου 

326 320 232 6 0 8 2 3 0 0 69 

  98,2% 72,5% 1,9% 0,0% 2,5% 0,6% 0,9% 0,0% 0,0% 21,6% 

Δημοτικό 3.647 3.186 2.072 34 365 16 7 389 4 0 299 
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Ενότητα 
Μαλύων 

  87,4% 65,0% 1,1% 11,5% 0,5% 0,2% 12,2% 0,1% 0,0% 9,4% 

ΔΚ Μαλύων 
1.660 1.397 884 9 181 9 4 275 1 0 34 

  84,2% 63,3% 0,6% 13,0% 0,6% 0,3% 19,7% 0,1% 0,0% 2,4% 

ΣΚ Κραςύου 
243 239 169 5 0 0 0 7 0 0 58 

  98,4% 70,7% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 24,3% 

ΔΚ Μοχού 
1.744 1.550 1.019 20 184 7 3 107 3 0 207 

  88,9% 65,7% 1,3% 11,9% 0,5% 0,2% 6,9% 0,2% 0,0% 13,4% 

Δημοτικό 
Ενότητα 

Φερςονόςου 

5.876 5.242 3.468 69 744 23 9 447 10 1 471 

  89,2% 66,2% 1,3% 14,2% 0,4% 0,2% 8,5% 0,2% 0,0% 9,0% 

ΔΚ Λιμϋνοσ 
Φερςονόςου 

2.344 1.919 1.000 14 525 5 2 301 0 0 72 

  81,9% 52,1% 0,7% 27,4% 0,3% 0,1% 15,7% 0,0% 0,0% 3,8% 

ΣΚ Αβδού 
716 701 490 18 3 6 2 22 4 0 156 

  97,9% 69,9% 2,6% 0,4% 0,9% 0,3% 3,1% 0,6% 0,0% 22,3% 

ΣΚ Γωνιών 
Πεδιϊδοσ 

381 358 266 8 0 1 1 8 3 0 71 

  94,0% 74,3% 2,2% 0,0% 0,3% 0,3% 2,2% 0,8% 0,0% 19,8% 

ΣΚ Κερϊσ 
106 104 77 6 0 0 1 4 0 0 16 

  98,1% 74,0% 5,8% 0,0% 0,0% 1,0% 3,8% 0,0% 0,0% 15,4% 

ΣΚ Ποταμιών 
476 469 379 11 0 4 1 9 1 0 64 

  98,5% 80,8% 2,3% 0,0% 0,9% 0,2% 1,9% 0,2% 0,0% 13,6% 

ΔΚ 
Φερςονόςου 

1.853 1.691 1.256 12 216 7 2 103 2 1 92 

  91,3% 74,3% 0,7% 12,8% 0,4% 0,1% 6,1% 0,1% 0,1% 5,4% 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

Όςον αφορϊ τα κτόρια μικτόσ χρόςησ, για το ϋτοσ 2011 το ποςοςτϐ των κτηρύων μικτόσ χρόςησ 

ςτο ςϑνολο των κτηρύων του Δόμου Φερςονόςου εύναι 8,3%, ποςοςτϐ αντύςτοιχο τησ Περ. 

Ενϐτητασ Ηρακλεύου. Η πλειοψηφύα αυτών παρουςιϊζουν ωσ κϑρια χρόςη τα καταςτόματα-

γραφεύα (45,6%), το 39,4% αυτών ϋχουν κϑρια χρόςη κατοικύασ και το 12,3% ϋχουν κϑρια χρόςη 

ξενοδοχεύου. Οι υπϐλοιπεσ κϑριεσ χρόςεισ ϋχουν αρκετϊ μικρϐτερα ποςοςτϊ ςυμμετοχόσ ςτο 

ςϑνολο. Ψςτϐςο ανϊ κατηγορύα χρόςησ ςημειώνονται διαφορϋσ ςτα ποςοςτϊ ςε ςχϋςη με την 
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Περ. Ενϐτητα, ςτην οπούα ϋρχεται πρώτη η κϑρια χρόςη κατοικύασ και δεϑτερη η κϑρια χρόςη 

καταςτόματοσ-γραφεύου. 

 

Μεταξϑ των Δημοτικών/Σοπικών Κοινοτότων του Δόμου Φερςονόςου παρατηρεύται ϐτι ςε 

οριςμϋνεσ Κοινϐτητεσ το ςϑνολο των κτηρύων μικτόσ χρόςησ ϋχουν κϑρια χρόςη κατοικύασ. 

Αυτϋσ οι ΣΚ εύναι οι εξόσ: Κϐξαρησ, Φαρϊςου, Γαλύφασ και γουροκεφαλύου. Επύςησ ςε αρκετϋσ 

απϐ τισ υπϐλοιπεσ ΔΚ/ΣΚ τα υψηλϐτερα ποςοςτϊ ςημειώνονται ςτην κϑριασ χρόςησ κατοικύασ 

(π.χ. ΔΚ  Ανωπϐλεωσ, Λιμϋνοσ Φερςονόςου, Φερςονόςου και ΣΚ Καινοϑργιου Φωριοϑ, Γωνιών 

Πεδιϊδοσ, Ελαύασ και Επϊνω Βϊθειασ), ενώ ςε αρκετϋσ ΣΚ τα υψηλϐτερα ποςοςτϊ ςημειώνονται 

ςτην κϑρια χρόςη των καταςτημϊτων-γραφεύων (π.χ. ΔΚ Μοχοϑ, Κραςύου, Καλοϑ Φωριοϑ και 

ΔΚ Γουβών και Μαλύων). 
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Περιφϋρεια 
Κρότησ 

297.914 23.006 16.553 53 992 247 239 4.422 19 12 469 

  7,7% 72,0% 0,2% 4,3% 1,1% 1,0% 19,2% 0,1% 0,1% 2,0% 

Περ.Ενότητα 
Ηρακλεύου 

128.365 11.264 8.046 14 321 84 96 2.480 6 3 214 

  8,8% 71,4% 0,1% 2,8% 0,7% 0,9% 22,0% 0,1% 0,0% 1,9% 

Δόμοσ 
Φερςονόςου 

17.277 1.431 564 1 176 4 13 652 1 0 20 

  8,3% 39,4% 0,1% 12,3% 0,3% 0,9% 45,6% 0,1% 0,0% 1,4% 

Δημοτικό 
Ενότητα 
Γουβών 

5.967 269 143 0 13 2 5 97 1 0 8 

  4,5% 53,2% 0,0% 4,8% 0,7% 1,9% 36,1% 0,4% 0,0% 3,0% 

ΔΚ Γουβών 
2.004 118 42 0 5 1 1 67 0 0 2 

  5,9% 35,6% 0,0% 4,2% 0,8% 0,8% 56,8% 0,0% 0,0% 1,7% 

ΔΚ 
Ανωπόλεωσ 

1.670 74 46 0 7 0 2 19 0 0 0 

  4,4% 62,2% 0,0% 9,5% 0,0% 2,7% 25,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ Ελαύασ 
866 46 37 0 1 1 0 6 0 0 1 

  5,3% 80,4% 0,0% 2,2% 2,2% 0,0% 13,0% 0,0% 0,0% 2,2% 

ΣΚ Επϊνω 
Βαθεύασ 

166 10 8 0 0 0 0 2 0 0 0 

  6,0% 80,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ Καλού 214 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 
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Φωρύου   0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0
% 

0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ Κϊτω 
Βαθεύασ 

708 14 5 0 0 0 2 1 1 0 5 

  2,0% 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 7,1% 7,1% 0,0% 35,7% 

ΣΚ Κόξαρησ 
183 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1,1% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ Φαρϊςου 
156 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Δημοτικό 
Ενότητα 

Επιςκοπόσ 

1.787 67 51 0 0 0 0 12 0 0 4 

  3,7% 76,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 0,0% 0,0% 6,0% 

ΣΚ Επιςκοπόσ 
977 43 31 0 0 0 0 10 0 0 2 

  4,4% 72,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 23,3% 0,0% 0,0% 4,7% 

ΣΚ Αώτανύων 
160 4 1 0 0 0 0 2 0 0 1 

  2,5% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 25,0% 

ΣΚ Γαλύφασ 
107 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1,9% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ 
Καινούργιου 

Φωρύου 

217 12 11 0 0 0 0 0 0 0 1 

  5,5% 91,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 

ΣΚ 
γουροκεφαλ

ύου 

326 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 

  1,8% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Δημοτικό 
Ενότητα 
Μαλύων 

3.647 461 60 1 46 0 1 348 0 0 5 

  12,6% 13,0% 0,2% 10,0% 0,0% 0,2% 75,5% 0,0% 0,0% 1,1% 

ΔΚ Μαλύων 
1.660 263 52 0 11 0 1 195 0 0 4 

  15,8% 19,8% 0,0% 4,2% 0,0% 0,4% 74,1% 0,0% 0,0% 1,5% 

ΣΚ Κραςύου 
243 4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 

  1,6% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΔΚ Μοχού 
1.744 194 7 1 35 0 0 150 0 0 1 

  11,1% 3,6% 0,5% 18,0% 0,0% 0,0% 77,3% 0,0% 0,0% 0,5% 

Δημοτικό 
Ενότητα 

Φερςονόςου 

5.876 634 310 0 117 2 7 195 0 0 3 

  10,8% 48,9% 0,0% 18,5% 0,3% 1,1% 30,8% 0,0% 0,0% 0,5% 
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ΔΚ Λιμϋνοσ 
Φερςονόςου 

2.344 425 175 0 89 0 1 158 0 0 2 

  18,1% 41,2% 0,0% 20,9% 0,0% 0,2% 37,2% 0,0% 0,0% 0,5% 

ΣΚ Αβδού 
716 15 10 0 1 0 1 3 0 0 0 

  2,1% 66,7% 0,0% 6,7% 0,0% 6,7% 20,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ Γωνιών 
Πεδιϊδοσ 

381 23 19 0 0 0 0 4 0 0 0 

  6,0% 82,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ Κερϊσ 
106 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

  1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΣΚ Ποταμιών 
476 7 5 0 0 2 0 0 0 0 0 

  1,5% 71,4% 0,0% 0,0% 28,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΔΚ 
Φερςονόςου 

1.853 162 101 0 27 0 4 29 0 0 1 

  8,7% 62,3% 0,0% 16,7% 0,0% 2,5% 17,9% 0,0% 0,0% 0,6% 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

Επιπλϋον, ςημειώνεται ϐτι ϐςον αφορϊ το ιδιοκτηςιακϐ καθεςτώσ των κτηρύων του Δόμου 

Φερςονόςου, το 2,1% των κτηρύων εύναι δημϐςιασ ιδιοκτηςύασ, ενώ το ποςοςτϐ ςυνιδιοκτηςύασ 

δημοςύου και ιδιωτών παρουςιϊζεται ιδιαύτερα μικρϐ (0,1%). Όςον αφορϊ τισ επιμϋρουσ 

κατηγορύεσ χρόςεων, δημϐςιασ ιδιοκτηςύασ εύναι το 2,1% των καταςτημϊτων και μϐλισ το 0,1% 

των κατοικιών. Αντύςτοιχα το ςϑνολο των ςταθμών αυτοκινότων εύναι ιδιωτικϊ, ενώ ιδιωτικϊ 

εύναι το 99,9% των ξενοδοχεύων, το 99,8% των κτηρύων κατοικύασ, το 98,8% των ξενοδοχεύων και 

το 97,7% των καταςτημϊτων-γραφεύων.  

 

χεδϐν ύδια ποςοςτϊ εμφανύζουν και τα ανώτερα επύπεδα, με μια ελαφρϊ μεγαλϑτερη 

ςυμμετοχό των κτηρύων δημϐςιασ ιδιοκτηςύασ. Οι ποςοςτιαύεσ διαφορϋσ που εμφανύζουν τα 

ανώτερα χωρικϊ επύπεδα οφεύλονται εν μϋρει ςτην ϑπαρξη χρόςεων που ςτο Δόμο δεν 

υπϊρχουν ςε μεγϊλο βαθμϐ λϐγω του χαρακτόρα τησ τοπικόσ οικονομύασ. τουσ επϐμενουσ 

πύνακεσ παρουςιϊζεται αναλυτικϊ το καθεςτώσ ιδιοκτηςύασ αλλϊ και ο φορϋασ που 

χρηςιμοποιεύ το κτιριακϐ δυναμικϐ ανϊ χωρικό ενϐτητα.  
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  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

Δημόςιο 11.020 

(3,7%) 

719 

(0,3%) 

5.333 

(95,0%) 

24 

(0,4%) 

150 

(6,5%) 

1.351 

(77,0%) 

1.239 

(7,1%) 

11 

(2,4%) 

76 

(60,3%) 

2.117 

(7,2%) 

Ιδιώτησ 286.572 

(96,2%) 

234.014 

(99,7%) 

277 

(4,9%) 

6.175 

(99,6%) 

2.137 

(92,5%) 

378 

(21,5%) 

16.053 

(92,4%) 

451 

(97,6%) 

48 

(38,1%) 

27.039 

(92,4%) 

Και οι 

δύο 

322 

(0,1%) 

97 

(0,0%) 

2 

(0,0%) 

3 

(0,0%) 

23 

(1,0%) 

26 

(1,5%) 

75 

(0,4%) 

0 

(0,0%) 

2 (1,6%) 94 

(0,3%) 

  ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Δημόςιο 3.759 

(2,9%) 

293 

(0,3%) 

1.776 

(94,6%) 

2 (0,1%) 51 

(4,8%) 

486 

(72,2%) 

436 

(4,9%) 

6 

(2,7%) 

33 

(61,1%) 

676 

(6,1%)  

Ιδιώτησ 124.448 

(96,9%) 

101.929 

(99,7%) 

101 

(5,4%) 

2.241 

(99,8%) 

992 

(94,0%) 

172 

(25,6%) 

8.399 

(94,7%) 

219 

(97,3%) 

20 

(37,0%) 

10.375 

(93,5%) 

Και οι 

δύο 

158 

(0,1%) 

40 

(0,1%) 

0 

(0,0%) 

2 (0,1%) 12 

(1,1%) 

15 

(2,2%) 

37 

(2,2%) 

0 

(0,0%) 

1 (1,9%) 51 

(0,5%) 

  ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

Δημόςιο 371 

(2,1%) 

17 

(0,1%) 

204 

(94,0%) 

0 

(0,0%) 

1 (1,2%) 31 

(57,4%) 

41 

(2,1%) 

0 

(0,0%) 

2 

(66,7%) 

75 

(5,7%) 

Ιδιώτησ 16.892 

(97,8%) 

12.006 

(99,8%) 

13 

(6,0%) 

1.577 

(99,9%) 

83 

(98,8%) 

22 

(40,7%) 

1.905 

(97,7%) 

45 

(100%) 

1 

(33,3%) 

1.240 

(94,0%) 

Και οι 

δύο 

14 (0,1%) 3 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

2 (0,1%) 0 

(0,0%) 

1 (1,9%) 4 

(0,2%) 

0 

(0,0%) 

0 

(0,0%) 

4 

(0,3%) 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 2015 

 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ ςχεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 62 

 

 Κτύρια κατϊ  φορϋα ιδιοκτηςύασ και φορϋα που τα χρηςιμοποιεύ ςτο Δόμο Φερςονόςου,  
την Π.Ε. Ηρακλεύου και την Περιφϋρεια Κρότησ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

Δημϐςιο Δημϐςιο Δημϐςιο Δημϐςιο Ιδιώτησ  
Και οι 
δϑο 

Δημϐςιο Ιδιώτησ  
Και οι 
δϑο 

ΤΝΟΛΟ 2,1% 97,8% 0,1% 2,9% 96,9% 0,1% 3,7% 96,2% 0,1% 

Κεντρικό/ Αποκεντρωμϋνη 
Διούκηςη 

100,0% 0,0% 0,0% 81,1% 17,8% 1,1% 88,8% 10,4% 0,9% 

ΟΣΑ και φορεύσ τουσ 82,6% 16,3% 1,2% 90,7% 7,9% 1,4% 92,2% 6,9% 0,9% 

Ωλλα Ν.Π.Δ.Δ. 93,9% 5,6% 0,5% 96,2% 3,5% 0,4% 96,9% 2,8% 0,3% 

Ωλλα Ν.Π.Ι.Δ. 8,4% 90,8% 0,8% 22,6% 72,4% 5,0% 31,9% 64,3% 3,8% 

Ωλλη περύπτωςη 0,4% 99,6% 0,0% 0,5% 99,4% 0,1% 0,6% 99,3% 0,1% 

Δύο ό περιςςότεροι φορεύσ 30,8% 61,5% 7,7% 18,2% 77,3% 4,5% 23,7% 72,3% 4,0% 

Δεν δηλώθηκε ο φορϋασ που 
χρηςιμοποιεύ το κτύριο  

3,4% 96,6% 0,0% 3,3% 96,4% 0,2% 3,5% 96,3% 0,2% 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 2015 
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1.2.8 Αςτικό Περιβϊλλον  

τουσ πύνακεσ που ακολουθοϑν αποτυπώνονται ςυνοπτικϊ οι κϑριεσ αςτικϋσ υποδομϋσ και ο 

εξοπλιςμϐσ των μεγαλϑτερων απϐ τουσ οικιςμοϑσ του Δόμου Φερςονόςου καθώσ και τησ 

κατϊςταςησ αυτών, ότοι:  

 Φώροι τϊθμευςησ 

 Παιδικϋσ Φαρϋσ 

 όμανςη  

 Ονοματοθεςύα – Οδϐ-αρύθμηςη 

 υγκοινωνιακό εξυπηρϋτηςη  

 Ευρυζωνικϐτητα – Δημοτικό διαδικτυακό πϑλη 
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ΑΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ  & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  ΦΟΛΙΟ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

Δ.Ε Φερςονόςου και Δ.Ε Μαλύων 
Εκεύ βρύςκεται το 

μεγαλϑτερο 
ποςοςτϐ.  

Επιβϊλλεται η ανακαταςκευό και η 
εκτεταμϋνη βελτύωςη αρκετών εξ’ αυτών.  

 

 μικρϐ πλϊτοσ των πεζοδρομύων (<1,5μ) 

 ςτϊθμευςη τροχοφϐρων πϊνω ςτα πεζοδρϐμια 

 ριζικϐ ςϑςτημα των δϋνδρων 

 κακό λειτουργύα εδϊφουσ ϋδραςησ, 

  ϊςτοχη τοποθϋτηςη   αςτικοϑ εξοπλιςμοϑ 

 Λανθαςμϋνεσ κλύςεισ και επικλύςεισ των οδών 

 απουςύα ραμπών για ΑμεΑ 

 αυθαύρετεσ καταςκευϋσ ραμπών   

ΦΨΡΟΙ ΣΑΘΜΕΤΗ  ΦΟΛΙΟ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

Δημοτικϐσ οργανωμϋνοσ χώροσ 
ςτϊθμευςησ, ςτο Λιμ. Φερςονόςου 

ςτην Δ. Ε. Φερςονόςου (πλατεύα 
Πετρϊκη με 80 θϋςεισ ςτϊθμευςησ) 

Δεν εφαρμϐζεται 
απϐ τον Δόμο 

ςϑςτημα 
ελεγχϐμενησ 
ςτϊθμευςησ. 

 

Σα ςημαντικϐτερα προβλόματα 
ςτϊθμευςησ εντοπύζονται:  

 ςτη Θϋςη ¨Φατζό¨, οικιςμϐσ Κοκκύνη 
Φϊνι 

 ςτην οδϐ Ελ. Βενιζϋλου, οικιςμϐσ  Λιμ.  
Φερςονόςου, 

 ςτην παραλιακό οδϐ  Ν. 
Γραμματικϊκη-Εμμ. Σςαγκαρϊκη, 
οικιςμϐσ Μαλύων  

  ςτην οδϐ Ελ Βενιζϋλου ςυγκεκριμϋνα 
απϐ το ςχολικϐ κτύριο (1ο και 2ο και 1ο 
Πειραματικϐ Γυμνϊςιο Μαλύων)  ϋωσ 
την ϋξοδο του οικιςμοϑ Μαλύων 

 Παρϊνομη ςτϊθμευςη ςτουσ κϑριουσ οδικοϑσ ϊξονεσ 
των μεγαλυτϋρων οικιςμών 

 Ϊλλειψη δημοτικών χώρων ςτϊθμευςησ ςε ςημεύο 
υψηλόσ κυκλοφοριακόσ ϋνταςησ 

 Ϊλλειψη ειδικών χώρων ςτϊθμευςησ τουριςτικών 
λεωφορεύων κατϊ τουσ θερινοϑσ μόνεσ 

 Ϊλλειψη μελϋτησ διαχεύριςησ παρϐδιασ ςτϊθμευςησ 

 

ΠΑΙΔΙΚΕ ΦΑΡΕ ΦΟΛΙΟ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

18  Δημοτικϋσ Παιδικϋσ Φαρϋσ 

 

ςϑμφωνα με τισ 
διατϊξεισ τησ Τ.Α. 
28492/2009 (ΥΕΚ 

 ςε 6 απϐ τισ Παιδικϋσ Φαρϋσ υπϊρχει 
πρϐβλεψη για πρϐςβαςη ατϐμων 
μειωμϋνησ κινητικϐτητασ.   

 Καμύα παιδικό χαρϊ δεν ϋχει πιςτοπούηςη 
καταλληλϐτητασ λειτουργύασ 

 δεν υπϊρχει επαρκόσ φωτιςμϐσ ςε  9 απϐ τισ 18 
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ΑΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ  & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

931/Β/18.05.2009) 
ϐπωσ 

ςυμπληρώθηκε απϐ 
την Τ.Α. οικ. 

48165/09, (ΥΕΚ 
1690/Β/17.8.09) 

Δημοτικϋσ Παιδικϋσ Φαρϋσ 

 ϋλλειψη κατϊλληλων υποδομών για ΑμεΑ 

 ανϊγκη ςυντόρηςησ του εξοπλιςμοϑ (Καλοϑ Φωριοϑ, 
Αβδοϑ, Γωνιών και Φερςονόςου, Καινοϑργιου 
Φωριοϑ, ταλύδασ,Οδοϑ Ελευθερύασ, Οδϐ 
Δημοκρατύασ) 

ΗΜΑΝΗ  ΦΟΛΙΟ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

βαςικό πληροφοριακό ςόμανςη 

Ολοκληρώθηκε 
εντϐσ του 2015 το 

ςυγχρηματοδοτοϑμ
ενο ϋργο 

«Δημιουργύα 
δικτϑου 

πληροφοριακόσ 
ςόμανςησ 

ενδοχώρασ Δόμου 
Φερςονόςου» 

Σα παραδοτϋα τησ πρϊξησ : 

1. Προμόθεια εφαρμογών Γεωγραφικοϑ 
υςτόματοσ Πληροφοριών (GSI) και 
ανϊπτυξησ γεωχωρικόσ  βϊςησ 
δεδομϋνων και infokiosk 

2. Προμόθεια θεματικών πινακύδων 
προςανατολιςμοϑ και ϊλλων 
πληροφοριακών πινακύδων ςόμανςησ 

 αποξόλωςη των διαφημιςτικών πινακύδων κατϊ 
παρϊβαςη του ϊρθρου 11 παρ. 1 του Κ.Ο.Κ.   

 ϋλλειψη ςυςτόματοσ ςυνεχοϑσ ελϋγχου τησ 
εϑρυθμησ λειτουργύασ των φωτεινών ςηματοδοτών 
για ϋγκαιρη αποκατϊςταςη 

 ελλιπόσ διαγρϊμμιςη  

 μη επαρκώσ ςυντονιςμϋνη λειτουργύα φωτεινών 
ςηματοδοτών 

 ϋλλειψη ςϑγχρονησ κυκλοφοριακόσ μελϋτησ  

ΟΝΟΜΑΣΟΘΕΙΑ – ΟΔΟΑΡΙΘΜΗΗ ΦΟΛΙΟ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

Ϊχουν  τοποθετηθεύ πινακύδεσ ςε 12 
οικιςμοϑσ 

 

Κϊτω Γοϑβεσ 
Γοϑρνεσ 
 Κοκκύνη Φϊνι 
Ανώπολη 
Ανϊληψησ 
Αγριανών 

Φερςϐνηςοσ 
 Λιμ. Φερςονόςου 
Πιςκοπιανϐ 
Κουτουλουφϊρι  
Μηλιών  
ταλύδασ   

 παντελόσ ϋλλειψη ονομαςύασ οδών και αρύθμηςησ ςε 
οικιςμοϑσ τησ ενδοχώρασ 

 ελλιπόσ αρύθμηςη των οδών 

 

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΦΟΛΙΟ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

 Εθνικϐ    Η καταςκευό του  Η κατϊςταςη του Επαρχιακοϑ και  Σο Εθνικϐ οδικϐ Δύκτυο οπούο αφορϊ Σμόματα του 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8165
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8165
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8165
http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=2&item_id=8165
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ΑΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ  & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

 Δευτερεϑον Εθνικϐ   

 Σριτεϑον Εθνικϐ   

 Επαρχιακού  Δρϐμοι 

 αγροτικϐ δύκτυο και οι τοπικϋσ 
οδού 

δρϐμου Καρτερϐσ- 
Επιςκοπό θα 

ςυμβϊλλει ςτην 
προοπτικό 

ανϊπτυξησ του νϋου 
αεροδρομύου ςτο 

Καςτϋλι 

δημοτικοϑ οδικοϑ δικτϑου ϋχει 
βελτιωθεύ ςημαντικϊ τα τελευταύα 
χρϐνια, όμωσ εξακολουθεύ να μην εύναι 
ικανοποιητικό 

 αγροτικϐ και δημοτικϐ οδικϐ δύκτυο 
κρύνεται ςυγκριτικϊ ικανοποιητικϐ ωσ 
προσ την πυκνϐτητα αλλϊ και την 
προςπελαςιμϐτητα 

Βϐρειου Οδικοϑ Ωξονα Κρότησ (ΒΟΑΚ) και τησ 
Παλαιϊσ Εθνικόσ Οδοϑ Ηρακλεύου – Αγύου Νικολϊου 
(Π.Ε.Ο)   

 ςτενϐτητα των οδών που διϋρχονται μϋςω των 
οικιςμών τησ ενδοχώρασ 

 ανϊγκη βελτύωςησ του δικτϑου ςϑνδεςησ 
Φερςονόςου - Καςτελύου 

ΜΕΣΑΥΟΡΕ  ΦΟΛΙΟ  ΚΑΣΑΣΑΗ  ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ  

 τακτικϊ δρομολϐγια των 
υπεραςτικών λεωφορεύων του 
ΚΣΕΛ Ηρακλεύου – Λαςιθύου Α.Ε. 

 δημοτικό ςυγκοινωνύα οικιςμοϑσ 
τησ Δ.Ε. Φερςονόςου 

  
 ελλιπόσ δημοτικό ςυγκοινωνύα οικιςμών των 4 

δημοτικών ενοτότων του Δόμου Φερςονόςου (παρϊλια-
ενδοχώρα) 

ΕΤΡΤΖΨΝΙΚΟΣΗΣΑ      

 Ϊργο: «Ανϊπτυξη  ευρυζωνικοϑ 
δικτϑου τοπικόσ πρϐςβαςησ ςτο 
Δόμου Φερςονόςου» 

 Προγρϊμματα «Προώθηςησ 
ευρυζωνικών υπηρεςιών  και 
εφαρμογών». 

 «Σοπικϊ κϋντρα πρϐςβαςησ ςτο 
διαδύκτυο» 

 Λειτουργύα Δημοτικόσ 
διαδικτυακόσ πϑλησ (portal) 
hersonisos.gr  

 αναπτϑχθηκαν εφαρμογϋσ 
λογιςμικοϑ για να καλϑψουν τισ 

 

 Με την υλοπούηςη του ϋργου ϋγινε η 
διαςϑνδεςη κτηρύων δημοςύου 
ενδιαφϋροντοσ και διαςυνδϋθηκαν 
αςϑρματα 17 Δημοτικϊ κτόρια  

 παρϋχεται δωρεϊν internet ςτουσ 
πολύτεσ και επιςκϋπτεσ του Δόμου 
εντϐσ και περιφερειακϊ των 
Δημοτικών κτηρύων 

 ςημεύα αςϑρματησ πρϐςβαςησ ςε 
χώρουσ που εντϊχθηκαν ςε  κϊποιεσ 
απϐ τισ υπηρεςύεσ που αναφϋρονται 
ςτο Portal μποροϑν να γύνουν και με 
ηλεκτρονικό υποβολό 
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ΑΣΙΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ  & ΕΞΟΠΛΙΜΟ 

ανϊγκεσ του Δόμου για ϋνα 
ςϑγχρονο Πρωτϐκολλο με 
αρχειοθϋτηςη εγγρϊφων και 
ηλεκτρονικό διακύνηςη αυτών 

 διαχεύριςη των αποφϊςεων 
ςυλλογικών οργϊνων με 
δυνατϐτητα δημοςύευςησ ςτην 
δημοτικό πϑλη, καθώσ και ϊλλεσ 
εφαρμογϋσ λογιςμικοϑ για την 
παροχό ηλεκτρονικών υπηρεςιών, 
ϐπωσ ανακοινώςεισ διαγωνιςμών, 
καταγγελύεσ πολιτών, υποβολό 
ηλεκτρονικών αιτόςεων. 
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1.2.9 Καθαριότητα – Απορρύμματα - Ανακύκλωςη 

ε ϐτι αφορϊ τον τομϋα τησ καθαριϐτητασ και ςυγκεκριμϋνα την αποκομιδό ςϑμμεικτων και 

ογκωδών απορριμμϊτων, τον οδοκαθαριςμϐ, τη φροντύδα των πρανών και ϊλλων υπηρεςιών 

ςε ϐλεσ τισ Δημοτικϋσ Ενϐτητεσ, ο Δόμοσ Φερςονόςου αναθϋτει τη ςχετικό υπηρεςύα τα 

τελευταύα χρϐνια ςε ιδιωτικό εταιρύα. Σο προςωπικϐ και εξοπλιςμϐσ που χρηςιμοποιεύται 

αυξομειώνονται ανϊλογα με την εποχό και τισ ανϊγκεσ που διαμορφώνονται απϐ την 

τουριςτικό κύνηςη ςτο δόμο.  

 

Γενικϊ, ςτο ςϑνολο του ϋτουσ ςυλλϋγονται και οδηγοϑνται ςτο ΦΤΣΑ Φερςονόςου περύπου 

30.000 τϐνοι απορρύμματα.28 Ο ΦΤΣΑ λειτουργεύ απϐ τον Αϑγουςτο του 2003 και αρχικϊ 

εξυπηρετοϑςε τουσ Δ. Φερςονόςου και Μαλύων. Ακολοϑθωσ και ςε εφαρμογό του ΠΕΔΑ 

Κρότησ (2006), ο ΦΤΣΑ εξυπηρετεύ εκτϐσ των Δόμων Φερςονόςου και Μαλύων και τουσ Δόμουσ 

Γουβών (απϐ το Μϊιο 2007) και Καςτελύου (απϐ τον Απρύλιο 2008). Υορϋασ λειτουργύασ του 

ΦΤΣΑ εύναι ο ΥοΔΑ Βϐρειασ Πεδιϊδασ ΑΕ ΟΣΑ, ο οπούοσ εξυπηρετεύ πϊνω απϐ το 65 % του 

τουριςμοϑ τησ Κρότησ, ενώ κατϊ την περύοδο αιχμόσ ο ςυνολικϐσ εξυπηρετοϑμενοσ 

πληθυςμϐσ ανϋρχεται ςε 150.000 κατούκουσ.  

 

Σο ςϑνολο του ΦΤΣΑ προβλεπϐταν να λειτουργόςει για 10 ϋτη απϐ την ϋναρξη λειτουργύασ του. 

Η λεκϊνη του ΦΤΣΑ πριν τισ εργαςύεσ επϋκταςησ (εξυπηρϋτηςη Δόμων Γουβών και Καςτελλύου) 

εύχε χωρητικϐτητα λεκϊνησ 248.428m3 και εκτιμώμενη διϊρκεια ζωόσ πλϋον των 6 ετών. Με 

την επϋκταςη του ΦΤΣΑ ςτη νϋα λεκϊνη ϋκταςησ 16,5 ςτρϋμματα εξαςφαλύςτηκε επιπλϋον 

χωρητικϐτητα 156.000m3 και πρϐςθετη διϊρκεια ζωόσ τουλϊχιςτον 4 ϋτη. την παροϑςα φϊςη, 

η εναπομϋνουςα διϊρκεια ζωόσ του ΦΤΣΑ εκτιμϊται ςε περύπου 2 ϋτη απϐ ςόμερα. ημειώνεται 

ϐτι ϋχει αδειοδοτηθεύ η επϋκταςη του ΦΤΣΑ29. 

 

το πλαύςιο ςυμπληρωματικόσ χρηματοδϐτηςησ απϐ το πρϐγραμμα ΘΗΕΑ, ο Υο.Δ..Α. 

Βϐρειασ Πεδιϊδασ ϋχει εγκαταςτόςει ςτο χώρο εγκαταςτϊςεων του ΦΤΣΑ την πρώτη ςτην 

Ελλϊδα μονϊδα αποξόρανςησ ιλϑοσ ϐπου με την εκμετϊλλευςη τησ ηλιακόσ ενϋργειασ και ενϐσ 

ρομποτικοϑ ςυςτόματοσ ανϊδευςησ πραγματοποιεύται μεύωςη τησ υγραςύασ τησ ιλϑοσ. Ο ϐγκοσ 

τησ παραγϐμενησ ποςϐτητασ εκτιμϊται ϐτι ανϋρχεται ςε 2.000 τϐνουσ ετηςύωσ.  

                                                           

28 Σο 2012 οδηγόθηκαν ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ΥοΔΑ Βϐρειασ Πεδιϊδασ Α.Ε. ΟΣΑ 35.134 τϐνοι απορριμμϊτων, 
το 2013 οδηγόθηκαν  34.255   τϐνοι, τϋλοσ το 2014  36.181  τϐνοι ενώ για το 2015 μϋχρι τον μόνα Ιοϑλιο ϋχουν 
διαχειριςτεύ 19.797 τϐνοι. 
29  Πηγό ! http://wfd.ypeka.gr/smpe/smpe-kritis-final.pdf  

http://wfd.ypeka.gr/smpe/smpe-kritis-final.pdf
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ε ϐτι αφορϊ την ανακϑκλωςη, αρμϐδιοσ φορϋασ εύναι ο ΥοΔΑ Βϐρειασ Πεδιϊδασ Α.Ε. ΟΣΑ που 

ϋχει αναλϊβει το ϋργο τησ αποκομιδόσ των ανακυκλώςιμων απορριμμϊτων για το Δόμο 

Φερςονόςου. το πλαύςιο αυτϐ ϋχει αναπτϑξει 3 ςυςτόματα ανακϑκλωςησ:   

 υςκευαςιών 

 Ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ςυςκευών και  

 Λοιπών ογκωδών απορριμμϊτων  

 

Για τη διαδικαςύα τησ αποκομιδόσ χρηςιμοποιοϑνται 4 απορριμματοφϐρα του Δόμου 

(παραχωρημϋνα απϐ την Ελληνικό Εταιρεύα Ανακϑκλωςησ). Σα ανακυκλώςιμα υλικϊ 

μεταφϋρονται ςτο Κϋντρο Διαλογόσ Ανακυκλώςιμων Τλικών (ΚΔΑΤ) Νϋασ Αλικαρναςςοϑ, το 

οπούο ςχεδιϊςτηκε για να υποδϋχεται ημερηςύωσ 120 τϐνουσ ανακυκλώςιμων. 

 

Σο ςϑςτημα ανακϑκλωςησ ςυςκευαςιών εφαρμϐζεται ςτο ςϑνολο του Δόμου διαθϋτοντασ 

μπλε κϊδουσ ςε ϐλεσ τισ κοινϐτητεσ του Δόμου. ε αυτοϑσ ςυλλϋγονται ςυςκευαςύεσ απϐ 

αλουμύνιο, λευκοςύδηρο, πλαςτικϐ, χαρτύ και γυαλύ. Ειδικϊ ςε ϐτι αφορϊ την ανακϑκλωςη 

γυαλιοϑ το τελευταύο διϊςτημα ο Δόμοσ Φερςονόςου, μϋςω του Υ.Ο.Δ..Α Βϐρειασ πεδιϊδασ 

Α.Ε. Ο.Σ.Α, ςε ςυνεργαςύα με την Ελληνικό Εταιρεύα Αξιοπούηςησ Ανακϑκλωςησ (ΕΕΑΑ) 

εγκαινύαςε ϋνα νϋο πρϐγραμμα ανακϑκλωςησ γυαλιοϑ, τοποθετώντασ ειδικοϑσ κώδωνεσ 

ςυλλογόσ γυϊλινων ςυςκευαςιών ςε επιλεγμϋνα δημοτικϊ ςημεύα. κοπϐσ εύναι η αξιοπούηςη 

ϐςο το δυνατϐν μεγαλϑτερων ποςοτότων δημοτικών αποβλότων γυϊλινησ ςυςκευαςύασ, οι 

οπούεσ χωρύσ τη ςυλλογό ςε χωριςτϐ ρεϑμα, καταλόγουν ςυχνϊ ςτα κοινϊ απορρύμματα.30 

 

ε ϐτι αφορϊ τη ςυλλογό των ογκωδών απορριμμϊτων (π.χ. ςτρώματα, πλαςτικϊ ϋπιπλα, 

ελαςτικϊ  κλπ), το ςϑςτημα διαχεύριςησ που ϋχει αναπτυχθεύ ςε ςυνεργαςύα με το Υο.Δ..Α. 

Βϐρειασ Πεδιϊδασ περιλαμβϊνει 2 ςταθμοϑσ ανακϑκλωςησ, ό αλλιώσ πρϊςινα ςημεύα (green 

points). Σο ϋνα ςτην Δημοτικό Ενϐτητα Μαλύων και το ϊλλο ςτη Δημοτικό Ενϐτητα Επιςκοπόσ, 

ενώ βρύςκεται ςε φϊςη καταςκευόσ και ϋνα τρύτο, ςτη Δημοτικό Ενϐτητα Φερςονόςου. Οι 

ςταθμού χωροθετοϑνται μϋςα ςτον οικιςτικϐ ιςτϐ και μποροϑν να δεχθοϑν υλικϊ (εκτϐσ απϐ 

τα αςτικϊ) για την ανακϑκλωςό τουσ απϐ ϐλουσ τουσ δημϐτεσ και μϋχρι τησ ποςϐτητασ του 

ενϐσ (1) τϐνου. Επύςησ, ςτο Δόμο Φερςονόςου μελετϊται Κϋντρο Επαναχρηςιμοπούηςησ Τλικών, 

το οπούο ϋχει ςκοπϐ να φιλοξενεύ μια αγορϊ δευτερογενών αντικειμϋνων ςε μϐνιμη βϊςη, 

προωθώντασ την επαναχρηςιμοπούηςη ςτο ευρϑ κοινϐ.  

Ο Υο.Δ..Α ςε ςυνεργαςύα με ομϊδεσ πολιτών ϋχει αναπτϑξει και παρακολουθεύ ςυςτόματα 

Οικιακόσ Κομποςτοπούηςησ ςε διϊφορα νοικοκυριϊ. υγκεκριμϋνα, ϋχει διανεύμει κϊδουσ 

                                                           

30 Δελτύο Σϑπου Υο.Δ..Α, 18.03.2016 
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κομποςτοπούηςησ 370 λύτρων ςε νοικοκυριϊ και ενημερώνει και εκπαιδεϑει τουσ δημϐτεσ ςε 

ςυνεχό βϊςη. Επύςησ, εκπονεύ μελϋτεσ για την εγκατϊςταςη μονϊδασ διαχεύριςησ υλικών απϐ 

εκςκαφϋσ και κατεδαφύςεισ και για την ανϊπτυξη ςυςτόματοσ ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ 

(κομποςτοπούηςησ) τησ βιομϊζασ, που προϋρχεται απϐ τα κλαδϋματα των γεωργικών 

εκμεταλλεϑςεων. 

 

Επύςησ, ο Υο.Δ..Α ϋχει αναλϊβει την διαχεύριςη των αποβλότων ηλεκτρικών ηλεκτρονικών 

ςυςκευών για λογαριαςμϐ των Δόμων μετϐχων και πραγματοποιεύ την ςυλλογό και αποςτολό 

των αποβλότων ςτο αρμϐδιο εγκεκριμϋνο ςϑςτημα διαχεύριςησ. Σϋλοσ, ο Δόμοσ ςυμμετϋχει ςτο 

ςϑςτημα ανακϑκλωςησ μπαταριών ςυνεργαζϐμενοσ με την εταιρύα ΑΥΗ, ενώ αρκετϋσ 

ιδιωτικϋσ επιχειρόςεισ ςυμμετϋχουν ςτην ανακϑκλωςη μπαταριών αυτοκινότων και 

ελαςτικών, καθώσ και ςτη ςυλλογό ορυκτελαύων και μαγειρικών ελαύων.  

 

Ειδικϊ ςε ϐτι αφορϊ τισ επιχειρόςεισ, ο Δόμοσ Φερςονόςου το 2013 εφϊρμοςε πιλοτικϊ ϋνα 

ακϐμα ςϑςτημα διαχεύριςησ αποβλότων των ξενοδοχειακών μονϊδων. Προςπαθώντασ να 

δώςει κύνητρο για τη μεύωςη, επαναχρηςιμοπούηςη και ανακϑκλωςη των απορριμμϊτων ςτισ 

επιχειρόςεισ εφϊρμοςε ϋνα νϋο τρϐπο τιμολϐγηςησ των υπηρεςιών αποκομιδόσ και 

διαχεύριςησ. To εν λϐγω ςϑςτημα αποτελεύ πρακτικό εφαρμογό τησ αρχόσ «ο ρυπαύνων 

πληρώνει» καθώσ τα δημοτικϊ τϋλη καθαριϐτητασ για τισ ξενοδοχειακϋσ μονϊδεσ που 

ςυμμετεύχαν ςτο πρϐγραμμα διαμορφώνονταν ανϊλογα με την ποςϐτητα των αποβλότων που 

παρόγαγαν. Με τον τρϐπο αυτϐ επιβραβεϑονταν η οικολογικό ςυμπεριφορϊ των 

επιχειρόςεων. Σο 2014 ο Δόμοσ Φερςονόςου τιμόθηκε με το Βραβεύο Περιβαλλοντικόσ 

Ευαιςθηςύασ ΟΙΚΟΠΟΛΙ για τη ςυμμετοχό του ςτο Πρϐγραμμα Περιβαλλοντικόσ Επϋνδυςησ 

«Πληρώνω ϐςο πετϊω» (Pay as you throw) απϐ τον οργανιςμϐ ECOCITY.  

 

Παρϊλληλα, ςτο διϊςτημα 2011-2014 υλοποιόθηκε πλόθοσ ενημερωτικών εκδηλώςεων και 

δρϊςεων περιβαλλοντικόσ ευαιςθητοπούηςησ για την προώθηςη τησ ανακϑκλωςησ και την 

μεύωςη των απορριμμϊτων και ςυγχρηματοδοτόθηκε η ϋκδοςη ςχετικοϑ ενημερωτικοϑ υλικοϑ 

(για την ορθολογικό διαχεύριςη αςτικών απορριμμϊτων, την ανακϑκλωςη φυτικόσ ϑλησ, κ.α.).   

 

Σϋλοσ, ο δόμοσ διαθϋτει εγκεκριμϋνο Σοπικϐ χϋδιο Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων31, το οπούο 

εκπονόθηκε ςε εφαρμογό του Εθνικοϑ χεδύου Διαχεύριςησ Αποβλότων και θϋτει 

ςυγκεκριμϋνουσ ποιοτικοϑσ και ποςοτικοϑσ ςτϐχουσ ςε ςχϋςη με τη διαχεύριςη των ςτερεών 

αποβλότων, με χρονικϐ ορύζοντα το ϋτοσ 2020, οι οπούοι ςυνοψύζονται ςτισ εξόσ βαςικϋσ αρχϋσ: 

                                                           

31 υπ’ αριθμ. 163/2016 Απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου. 
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 Περιοριςμϐ τησ παραγϐμενησ κατϊ κεφαλό ποςϐτητασ αποβλότων. 

 Κανϋνα ρεϑμα αποβλότων δεν θα οδηγεύται απευθεύασ ςε υγειονομικό ταφό εϊν 

προηγουμϋνωσ δεν ϋχει εξαντληθεύ κϊθε προςπϊθεια ανϊκτηςησ και ανακϑκλωςησ των 

υλικών. 

 Διαχωριςμϐ ςτην πηγό τουλϊχιςτον για τα ρεϑματα του γυαλιοϑ, του μετϊλλου, του χαρτιοϑ 

και του πλαςτικοϑ. 

 Διαχωριςμϐ ςτην πηγό των βιοαποβλότων και εφαρμογό οικιακόσ κομποςτοπούηςησ. 

 Προετοιμαςύα για επαναχρηςιμοπούηςη, ανακϑκλωςη και αξιοπούηςη των ανακυκλώςιμων 

υλικών. 

 

1.2.10 Ύδρευςη – Ωρδευςη - Αποχϋτευςη 

Καταγρϊφοντασ την υφιςτϊμενη κατϊςταςη ανϊ Δημοτικό Ενϐτητα ςτο Δόμο Φερςονόςου, 

διαπιςτώνονται  τα εξόσ. 

 

τη ΔΕ Μαλύων δεν παρουςιϊζονται ιδιαύτερα προβλόματα υδροδϐτηςησ καθώσ η ϑδρευςη 

λειτουργεύ κατϊ βϊςη αδιαλεύπτωσ, ενώ και τα δύκτυα μεταφορϊσ και διανομόσ ϑδατοσ 

(εξωτερικϊ και εςωτερικϊ δύκτυα) ϋχουν αναπτυχθεύ ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ. Λϐγω τησ 

κατακϐρυφησ αϑξηςησ τησ ζότηςησ κατϊ τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ αςκεύται ϋντονη πύεςη 

ςτον υδροφϐρο ορύζοντα, η οπούα εντεύνεται και απϐ την διαφαινϐμενη κλιματικό αλλαγό. Οι 

επιπτώςεισ τησ πύεςησ αυτόσ φαύνονται κυρύωσ ςτην ποιϐτητα του αντλοϑμενου νεροϑ με 

παρϊλληλη ςυρρύκνωςη τησ περιοχόσ του υδροφϐρου προσ το κεντρικϐ τμόμα του οικιςμοϑ 

Μαλύων. Πηγαύνοντασ δυτικϐτερα, ςτην περιοχό τησ ταλύδασ εμφανύζονται κϊποια 

προβλόματα υποβϊθμιςησ τησ ποιϐτητασ των νερών που αντλοϑνται απϐ τισ γεωτρόςεισ τησ 

περιοχόσ. Η παροχό νεροϑ απϐ την Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Νεροϑ (ΕΕΝ) Αποςελϋμη, η 

οπούα θα ενεργοποιεύται τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ αιχμόσ, θα βελτιώςει την ποιϐτητα του 

παρεχϐμενου νεροϑ. χετικϊ με την αποχϋτευςη ςτη ΔΕ Μαλύων λειτουργοϑν τρεισ ΕΕΛ, των 

Μαλύων που πλϋον αποχετεϑει και τη ταλύδα, του Μοχοϑ και του Κραςύου. 

 

τη ΔΕ Φερςονόςου τα προβλόματα ομαλόσ υδροδϐτηςησ καταγρϊφονται ςυνοπτικϊ 

παρακϊτω:  

 

 Οι Περιοχϋσ Λιμϊνι Φερςονόςου, Κουτουλουφϊρι και Πιςκοπιανϐ υδροδοτοϑνται ςτο 

μεγαλϑτερο ποςοςτϐ απϐ γεωτρόςεισ που βρύςκονται ςτη Δ.Ε. Μαλύων με καλόσ μεν 

ποιϐτητασ νερϐ αλλϊ περιοριςμϋνησ ποςϐτητασ. Η κατακϐρυφη αϑξηςη τησ ζότηςησ κατϊ 

τουσ θερινοϑσ μόνεσ οδηγεύ ςτην ανϊγκη να ενιςχυθεύ η υδροδϐτηςη με γεωτρόςεισ που 
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βρύςκονται ςτην περιοχό τησ Φερςονόςου, χωρύσ πϊλι να επαρκεύ η ποςϐτητα και 

απαιτεύται διανομό. 

 Οι περιοχϋσ Ανϊληψη-Ανιςςαρϊσ-αραντϊρι-Αγριανϊ υδροδοτοϑνται απϐ τισ γεωτρόςεισ 

που βρύςκονται ςτον Κϐμβο τησ Φερςονόςου (Κϐμβοσ Καςτελύου ςτη Νϋα Εθνικό Οδϐ 

Ηρακλεύου-Αγ. Νικολϊου), με προβλόματα τϐςο ςτην ποιϐτητα ϐςο και ςτην ποςϐτητα 

του νεροϑ, με αποτϋλεςμα να απαιτεύται διανομό λϐγω τησ κατακϐρυφησ αϑξηςη τησ 

ζότηςησ κατϊ τουσ θερινοϑσ μόνεσ.  

 Παλαιϊ δύκτυα – αρκετϋσ ζημύεσ.  

 Πολλϋσ ζημύεσ ςτουσ αγωγοϑσ μεταφορϊσ νεροϑ απϐ τισ γεωτρόςεισ τησ πρώην ΔΕΤΑΦ ςτα 

Μϊλια.  

 

Αναμφιςβότητα, απαιτεύται η εξεϑρεςη επιπλϋον λϑςεων για την ομαλό υδροδϐτηςη τησ 

ευρϑτερησ περιοχόσ, τϐςο απϐ ϊποψη επϊρκειασ, ϐςο και απϐ ϊποψη ποιϐτητασ υδϊτινων 

πϐρων. Η ολοκλόρωςη του φρϊγματοσ Αποςελϋμη ϋχει βοηθόςει αποτελεςματικϊ ςτην 

επύλυςη του προβλόματοσ αυτοϑ. ϑμφωνα με ςτοιχεύα του Οργανιςμοϑ Ανϊπτυξησ Κρότησ, ο 

οπούοσ ϋχει την ευθϑνη διαχεύριςησ του φρϊγματοσ, απϐ τισ αρχϋσ του 2016 μϋχρι τα μϋςα 

ΜαϏου, ο Δόμοσ Φερςονόςου εύχε δεχτεύ ςυνολικϊ 245.225,75m3 νεροϑ απϐ την ΕΕΝ Αποςελϋμη, 

εκ των οπούων τα 111.954,75m3 ςτο Υ Αγριανϊ και τα 95.664,00m3 ςτο Υ Κϐμβοσ 

Φερςονόςου. Ϊτςι, οι περιοχϋσ Φερςονόςου, Ανϊληψησ, Αγριανών, Αγκιςαρϊ – Ανιςςαρϊ, 

αραντϊρι, Αγ. Ιωϊννη υδροδοτοϑνται απϐ την ΕΕΝ Αποςελϋμη, ενώ ενιςχϑονται και τα δύκτυα 

του Λ. Φερςονόςου, Πιςκοπιανοϑ και Κουτουλουφαρύου. 

 

Αναφορικϊ με τισ υποδομϋσ αποχϋτευςησ, ςτη ΔΕ Φερςονόςου λειτουργεύ η ΕΕΛ Φερςονόςου, 

ενεργοϑ ιλϑοσ για 40.000 ιςοδϑναμουσ κατούκουσ. ημαντικϐ μϋροσ τησ δυναμικϐτητϊσ τησ 

ϐμωσ εύναι δεςμευμϋνο απϐ τα βοθρολϑματα. Η μονϊδα χρόζει παρεμβϊςεων κυρύωσ ςτο 

τμόμα τησ προεπεξεργαςύασ των λυμϊτων (κτόριο προεπεξεργαςύασ και απϐςμηςη), καθώσ και 

ςτο τμόμα τησ διϊθεςησ των επεξεργαςμϋνων λυμϊτων (λιμνοδεξαμενό εξιςορρϐπηςησ, 

επϋκταςη δικτϑων και αυτοματιςμϐσ λειτουργύασ). Ακϐμη, για να μπορεύ να υποδεχθεύ μεγϊλεσ 

περιοχϋσ που ςόμερα δεν αποχετεϑονται, ϐπωσ αυτό τησ Ανϊληψησ, απαιτεύται αναβϊθμιςη τησ 

μονϊδασ για αϑξηςη τησ δυναμικϐτητϊσ τησ, πρϊγμα που διαςφαλύςτηκε με την ϋνταξη ςτο ΕΠ 

Κρότησ 2014 – 2020 του ϋργου Επϋκταςησ – Αναβϊθμιςησ τησ Μονϊδασ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων 

Φερςονόςου, ϑψουσ 6,6 εκατ. Ευρώ ςυν ΥΠΑ. 
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τισ ΔΕ Γουβών και Επιςκοπόσ παρουςιϊζονται ϋντονα προβλόματα υδροδϐτηςησ ςε μεγϊλα 

τμόματϊ τουσ. Σα προβλόματα οφεύλονται τϐςο ςε ϋλλειμμα επϊρκειασ υδρευτικοϑ και 

αρδευτικοϑ νεροϑ, ϐςο και ςε ελλεύψεισ και προβλόματα των βαςικών υποδομών. Απαιτεύται 

ςημαντικό προςπϊθεια και κατεϑθυνςη οικονομικών και φυςικών πϐρων ςτην περιοχό, ώςτε 

να ανατραπεύ η παραπϊνω εικϐνα ςε ϐςο το δυνατϐν ςυντομϐτερο χρονικϐ διϊςτημα. Λϑςεισ 

ϐπωσ η ενύςχυςη των περιοχών αυτών απϐ το φρϊγμα ό η αλλαγό τησ διαχεύριςησ των 

γεωτρόςεων τησ πρώην Αμερικϊνικησ Βϊςησ ώςτε να εξυπηρετόςουν την ευρϑτερη περιοχό, 

φαύνονται κατϊ βϊςη λογικϋσ επιλογϋσ. ε κϊθε περύπτωςη ϐμωσ πρϋπει να αναβαθμιςτοϑν και 

να επεκταθοϑν τα βαςικϊ δύκτυα μεταφορϊσ ώςτε να υπϊρχει δυνατϐτητα διανομόσ νεροϑ, απ’ 

ϐπου και αν προϋρχεται.  

 

ϑμφωνα πϊντα με ςτοιχεύα του ΟΑ Κρότησ, απϐ τισ αρχϋσ του 2016 μϋχρι τα μϋςα ΜαϏου, απϐ 

την ΕΕΝ Αποςελϋμη ϋχουν παροχετευτεύ ςτο Υ Γοϑβεσ 16.128,00m3 και ςτο Υ Γοϑρνεσ 

21.479,00 m3 νεροϑ, υδροδοτώντασ την περιοχό των Γουρνών και ενιςχϑοντασ την παροχό ςε 

Γοϑβεσ. Ομούωσ θα ενιςχυθοϑν και οι περιοχϋσ Κοκκύνι Φϊνι και Βαθειανϐσ Κϊμποσ, με ςτϐχο 

την αδιϊλειπτη τροφοδοςύα και τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ του νεροϑ. ημειώνεται, ακϐμη, ϐτι 

η Περιφϋρεια Κρότησ ϋχει εγκρύνει πύςτωςη 432.000 Ευρώ για καταςκευό μϐνιμων υποδομών 

(εξωτερικϊ δύκτυα και δεξαμενϋσ) ςτισ περιοχϋσ Λ. Φερςονόςου, Ανϊληψησ και Γουβών, ώςτε η 

υδροδϐτηςη αυτών των περιοχών να εύναι αποτελεςματικϐτερη.  

 

Αναφορικϊ με τη ςυλλογό και διαχεύριςη των αςτικών λυμϊτων υπϊρχουν δύκτυα ςυλλογόσ 

των λυμϊτων ςε οικιςμοϑσ τησ ενδοχώρασ, τα οπούα ϐμωσ ςτισ περιςςϐτερεσ περιπτώςεισ δεν 

οδηγοϑνται ςε Εγκαταςτϊςεισ Επεξεργαςύασ Λυμϊτων, αλλϊ διαχϋονται ςε διϊφορεσ περιοχϋσ 

εκτϐσ των οικιςμών. Αυτϐ βϋβαια εγκυμονεύ κινδϑνουσ μϐλυνςησ και πρϋπει να αντιμετωπιςτεύ. 

Εξαύρεςη αποτελοϑν η ΕΕΛ τησ Επιςκοπόσ που εξυπηρετεύ τον ομώνυμο οικιςμϐ και το 

γουροκεφϊλι ςτο 60% περύπου, καθώσ και η ΕΕΛ του Βραχϐκηπου ςτην οπούα πλϋον 

αποχετεϑονται η Ελιϊ, η Ανώπολη, η Πϊνω και Κϊτω Βϊθεια.  

 

Αυτό την περύοδο εκτελοϑνται ϋργα αποχϋτευςησ, μεγϊλησ περιβαλλοντικόσ ςημαςύασ, που 

αφοροϑν τη ςυλλογό, μεταφορϊ, επεξεργαςύα και διϊθεςη λυμϊτων εντϐσ των ορύων τησ ΔΕ 

Γουβών (Προϒπολογιςμϐσ ϋργου 10.978.112 Ευρώ), την αποχϋτευςη ακαθϊρτων Γουρνών 

(Προϒπολογιςμϐσ ϋργου 6.804.402 Ευρώ), καθώσ και τα δύκτυα ακαθϊρτων και την ΕΕΛ των 

περιοχών Κοκκύνι Φϊνι – Βαθειανϐσ Κϊμποσ – Καρτερϐσ (Προϒπολογιςμϐσ ϋργου 10.702.071 

Ευρώ), με χρηματοδϐτηςη απϐ την ΕΕ για το 100% των επιλϋξιμων δαπανών τουσ. 
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1.3 Η περιοχό του Δόμου και οι κϊθετεσ υπηρεςύεσ ςτο θεματικό τομϋα 

«Κοινωνικό Πολιτικό, Τγεύα, Παιδεύα, Πολιτιςμόσ και Αθλητιςμόσ» 

1.3.1 Κοινωνικό Πολιτικό  

Με βϊςη το Ν. 3825/2010 «ΦΕΔΙΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΗ», οι ΟΣΑ, ςτα πλαύςια των νϋων αρμοδιοτότων 

τουσ, καλοϑνται να ανταπεξϋλθουν ςε νϋεσ κοινωνικϋσ προκλόςεισ και ελλεύμματα 

υλοποιώντασ τοπικϋσ πολιτικϋσ που θα εντϊςςονται ςε πλαύςια ευρϑτερησ ςημαςύασ.  

 

το πλαύςιο τησ κοινωνικόσ πολιτικόσ ςτον Δόμο Φερςονόςου λειτουργοϑν τα εξόσ τμόματα:  

1. Σμόμα Κοινωνικόσ Προςταςύασ, Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ που υπϊγεται ςτη Δ/νςη 

Διοικητικών Τπηρεςιών του Δόμου Φερςονόςου καθώσ και   

2. Η Κοινωφελόσ Τπηρεςύα  του Δόμου Φερςονόςου.  

 

Παρϊλληλα, ϋχουν αναπτυχθεύ ςυνεργαςύεσ με τουσ παρακϊτω φορεύσ:  

 ΚΟΙΝΨΠΟΛΙΣΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 ΑΙΜΑΣΟΚΡΙΣΗ  

 ΚΕΑΝ  

 ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΔΗΜΟΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΤΓΙΨΝ ΠΟΛΕΨΝ (ΕΔΔΤΠΠΤ) 

 ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΥΙΜΨΝ 

 ΙΑΣΡΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΨΝ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ 

 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΙΟΤ 

 ΟΑΕΔ 

 

Και ϋχει ςυςτόςει τα εξόσ Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου και Νομικϊ Πρϐςωπα Δημοςύου 

και Ιδιωτικοϑ Δικαύου και Επιχειρόςεισ: 

 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΨΠΟ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ  (ΥΕΚ ςϑςταςησ 1022/26-5-2011 Β΄.) 

 ΚΟΙΝΨΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ (ΥΕΚ ςϑςταςησ 1022/26.05.2011 /τ. Β’). 

 

Ο ρϐλοσ τησ κοινωνύασ των πολιτών του Δόμου Φερςονόςου εύναι εξαιρετικϊ ςημαντικϐσ και 

για το λϐγο αυτϐ ο Δόμοσ ςυνεργϊζεται με: 

 το Σμόμα Πολιτιςμοϑ, Αθλητιςμοϑ, Παιδεύασ Εθελοντιςμοϑ & Νϋασ Γενιϊσ του 

Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, 
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 διϊφορεσ Μη Κυβερνητικϋσ Οργανώςεισ, 

 το Σοπικϐ υμβοϑλιο Νϋων, 

 ςωματεύα, τουσ πολιτιςτικοϑσ και κοινωνικοϑσ ςυλλϐγουσ, και 

 ϊτυπεσ ομϊδεσ ειδικοϑ ενδιαφϋροντοσ.  

 

1.3.2 Παιδεύα, Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη  

το πλαύςιο τησ επύςημησ ιςτοςελύδασ του Δόμου Φερςονόςου λειτουργεύ τμόμα ενημϋρωςησ 

τησ νεολαύασ του Δόμου ςχετικϊ με ςεμινϊρια και ςχϋδια κατϊρτιςησ ςτην Ελλϊδα και ςτο 

εξωτερικϐ, δυνατϐτητεσ ςυμμετοχόσ ςε προγρϊμματα ανταλλαγόσ νϋων, θϋςεισ απαςχϐληςησ, 

ευρωπαώκϊ θϋματα και ϊλλα που ενδιαφϋρουν τουσ νϋουσ.  

 

Σο 2011 καταρτύςτηκε ετόςιο χϋδιο Δρϊςησ του Δόμου Φερςονόςου ςε θϋματα νεολαύασ. 

 

Δημοτικού παιδικού ςταθμού  

όμερα, εντϐσ των ορύων του Δόμου, λειτουργοϑν πϋντε (5) Παιδικού ταθμού :  

 Π.. Μαλύων 

 Π.. Μοχοϑ 

 Π.. Λιμ.  Φερςονόςου 

 Π.. Γουβών  

 Π.. Επιςκοπόσ 

 

Οι παιδικού ςταθμού του Δόμου Φερςονόςου που ςόμερα υπϊγονται ςτο Νομικϐ Πρϐςωπο 

Δημοςύου Δικαύου που ϋχει ςυςταθεύ με ςκοπϐ την Κοινωνικό Αλληλεγγϑη, παρϋχουν υπηρεςύεσ 

υψηλόσ ποιϐτητασ με προςιτϐ κϐςτοσ, ενώ ςε πολλϋσ περιπτώςεισ οι οικογϋνειεσ 

απαλλϊςςονται απϐ την υποχρϋωςη καταβολόσ αντιτύμου. Υιλοξενοϑνται καθημερινϊ περύπου  

190 παιδιϊ. 

 
Ιδιωτικού βρεφικού – παιδικού ςταθμού  

τη Δημοτικό Ενϐτητα Φερςονόςου και ειδικϐτερα ςτη Δημοτικό Κοινϐτητα Φερςονόςου και 

παρϊλληλα με τουσ Δημοτικοϑσ Παιδικοϑσ ταθμοϑσ, λειτουργοϑν δϑο (2) ιδιωτικού βρεφικού – 

παιδικού ςταθμού  ςυνολικόσ δυναμικϐτητασ  340 παιδιών: 

 «ΣΑ ΖΟΤΖΟΤΝΑΚΙΑ»  

 «JUNIORS ACADEMY»  
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Πρωτοβϊθμια και δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη   

το Δόμο Φερςονόςου λειτουργοϑν οι κϊτωθι δημϐςιου χαρακτόρα εκπαιδευτικϋσ δομϋσ 

πρωτοβϊθμιασ και δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. 

 

Λειτουργούςεσ εκπαιδευτικϋσ υποδομϋσ ςτο Δόμο Φερςονόςου 

Δυναμικϐτητα:  3000 μαθητϋσ 

ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΦΟΛΕΙΑ ΓΤΜΝΑΙΑ 

ΓΟΤΒΨΝ ΓΟΤΒΨΝ ΓΤΜΝΑΙΟ ΓΟΤΒΨΝ 

ΓΟΤΒΨΝ ΚΑΣΨ ΓΟΤΡΝΨΝ ΓΤΜΝΑΙΟ Λ. ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

ΓΟΤΡΝΨΝ ΕΛΙΑ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΑΛΙΨΝ 

ΓΨΝΙΨΝ ΕΠΙΚΟΠΗ ΓΤΜΝΑΙΟ ΜΟΦΟΤ 

ΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΑΝΙ ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΕΠΙΚΟΠΗ 1ο Λ. ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΜΟΤΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ - ΓΤΜΝΑΙΟ 

ΚΑΡΣΕΡΟΤ 2ο Λ.ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗ 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΑΝΙ 1ο ΜΑΛΙΨΝ  

1ο Λ. ΦΕΡ/ΟΤ 2ο ΜΑΛΙΨΝ ΛΤΚΕΙΑ 

2ο Λ.ΦΕΡ/ΟΤ ΜΟΦΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΓΟΤΒΨΝ 

1ο ΜΑΛΙΨΝ ΓΟΤΡΟΚΕΥΑΛΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗ 

2ο ΜΑΛΙΨΝ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ Λ. ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

3ο ΜΑΛΙΨΝ ΑΝΑΛΗΧΗ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΑΛΙΨΝ 

ΜΟΦΟΤ 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΜΟΦΟΤ 

ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ 
(ΛΤΚΕΙΑΚΕ ΣΑΞΕΙ) 

ΓΟΤΡΟΚΕΥΑΛΙΟΤ 
 

ΜΟΤΙΚΟ ΦΟΛΕΙΟ - ΛΤΚΕΙΑΚΕ 
ΣΑΞΕΙ 

ΑΝΨΠΟΛΗ 
 

 

ΑΝΑΛΗΧΗ ΦΕΡ/ΟΤ 
 

 

 
 

Προγρϊμματα κατϊρτιςησ – Δια Βύου Μϊθηςησ  

Σο Κϋντρο Δια Βύου Μϊθηςησ (ΚΔΒΜ) του Δόμου Φερςονόςου υπϊγεται ςτο Ίδρυμα Νεολαύασ & 

Δια Βύου Μϊθηςησ του Τπουργεύου Παιδεύασ & Θρηςκευμϊτων, υλοποιεύ ΔΨΡΕΑΝ εκπαιδευτικϊ 

προγρϊμματα Γενικόσ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων. 

 

Σο ΚΔΒΜ Φερςονόςου, με ϋδρα το Δημαρχεύο Φερςονόςου ςτισ Γοϑρνεσ, εύναι το 1 απϐ τα 6 

ΚΔΒΜ του Ν. Ηρακλεύου. Ιδρϑθηκε ςτισ 15/2/2012 με απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου. 
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Σα Κϋντρα Δια Βύου Μϊθηςησ (ΚΔΒΜ) εύναι η βαςικό δομό εκπαύδευςησ ενηλύκων που 

λειτουργεύ ςε τοπικϐ επύπεδο (επύπεδο Δόμου). Σα προηγοϑμενα χρϐνια, απϐ το 2004 ϋωσ το 

2011, εύχαν λειτουργόςει με επιτυχύα τα Κϋντρα Εκπαύδευςησ Ενηλύκων (ΚΕΕ), τα οπούα ϐμωσ 

εύχαν κεντρικό διαχεύριςη και αναπτϑχθηκαν ςε επύπεδο Νομοϑ. Σα Κϋντρα Δια Βύου Μϊθηςησ 

(ΚΔΒΜ) ιδρϑθηκαν και λειτουργοϑν ςτο πλαύςιο των αρμοδιοτότων τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Δια Βύου Μϊθηςησ (ΓΓΔΒΜ) του Τπουργεύου Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων. Η ΓΓΔΒΜ αποτελεύ 

τον επιτελικϐ φορϋα τησ δια βύου μϊθηςησ και χρηματοδϐτηςησ Εθνικών Προγραμμϊτων 

Γενικόσ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων. 

 

Σα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα απευθϑνονται ςε ϐλουσ τουσ ενόλικεσ, ϊνεργουσ και 

εργαζϐμενουσ, νϋουσ, φοιτητϋσ, ανεξϊρτητα απϐ φϑλο, μορφωτικϐ επύπεδο, χώρα καταγωγόσ, 

θρηςκεύα, τϐπο διαμονόσ κ.λπ., με μϐνη προϒπϐθεςη το ενδιαφϋρον τουσ για γνώςη και ενεργϐ 

ςυμμετοχό. 

 

Σα τμόματα μϊθηςησ λειτουργοϑν ςε ϐλα τα δημοτικϊ διαμερύςματα του Δόμου Φερςονόςου 

και κυρύωσ ςτα ςχολεύα που βρύςκονται ςτισ περιοχϋσ αυτϋσ αλλϊ και ςτα πολιτιςτικϊ κϋντρα 

του Δόμου. Μετϊ την επιτυχό παρακολοϑθηςη του εκπαιδευτικοϑ προγρϊμματοσ χορηγεύται 

Βεβαύωςη Παρακολοϑθηςησ. Οι θεματικϋσ ενϐτητεσ των προγραμμϊτων χωρύζονται ςτισ εξόσ:  

• Οικονομύα - Επιχειρηματικϐτητα 

• Ποιϐτητα Ζωόσ - Περιβϊλλον 

• Νϋεσ Σεχνολογύεσ 

• Γλώςςα και Επικοινωνύα 

• Κοινωνικϋσ Δεξιϐτητεσ και Δρϊςεισ 

 

ΛΙΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 

 Προγρϊμματα ΚΔΒΜ Εθνικόσ εμβϋλειασ του Δόμου Φερςονόςου 

1. Αγγλικϊ ςτον Σουριςμϐ (Α2) (25Ψ) 2. Αγωγό Τγεύασ – Πρώτεσ Βοόθειεσ (25Ψ) 

3. Γερμανικϊ για τον τουριςμϐ (Α1-Α2) (25Ψ) 4. Πρϊςινη Επιχειρηματικϐτητα (25Ψ) 

5. Πρϊςινη Επιχειρηματικϐτητα (25Ψ) 6. Αςτικού λαχανϐκηποι (25Ψ) 

7. Καινοτομύα – Επιχειρηματικϐτητα – 
Επιχειρόςεισ (25Ψ) 

8. Αςφϊλεια Υαρμϊκων (30Ψ) 

9. Αγγλικϊ για το χώρο εργαςύασ (Α2-Β1) (25Ψ) 
10. Διαδικτυακϊ εργαλεύα και υπηρεςύεσ ςτην 

καθημερινό ζωό (25Ψ) 

11. Αγροτικό Επιχειρηματικϐτητα – Marketing 
Αγροτικών Προώϐντων (25Ψ) 

12. Ηλεκτρονικό εφημερύδα (50Ψ) 

13. Ελληνικϐ Αλφαβητικϐ ςϑςτημα (25Ψ) 14. Νϋεσ Σεχνολογύεσ ςτην Σρύτη Ηλικύα (25Ψ) 

15. ϑνταξη εγγρϊφων – φορμών (50Ψ) 
16. Διαχεύριςη εργαςιακοϑ ϊγχουσ / Εναρμϐνιςη 

επαγγελματικόσ και προςωπικόσ ζωόσ (25Ψ) 

17. Αποτελεςματικό ςυνεργαςύα ςτον εργαςιακϐ 
χώρο (25Ψ) 

18. υλλογικϋσ Περιβαλλοντικϋσ Δρϊςεισ (25Ψ) 
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Ο Δόμοσ Φερςονόςου υλοπούηςε ωσ ςυντονιςτόσ εταύροσ το διακρατικϐ πρϐγραμμα νεολαύασ 

και δια βύου μϊθηςησ  "γϋφυρεσ πολιτιςμοϑ για το μϋλλον" ενώ τουλϊχιςτον 60 νϋοι 

ςυμμετεύχαν ςτισ αντιπροςωπεύεσ του Δόμου Φερςονόςου ςτο εξωτερικϐ ςτο πλαύςιο 

διακρατικών προγραμμϊτων νεολαύασ και  δια βύου μϊθηςησ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ YOUTH IN ACTION). 

 

Σοπικό Πρόγραμμα Δια Βύου Μϊθηςησ – Σοπικό Πολιτικό Δια Βύου Μϊθηςησ 

όμερα, ςτο πλαύςιο τησ νϋασ πολιτικόσ για τη Δια Βύου Μϊθηςη, οι Δόμοι καλοϑνται να 

αναλϊβουν ϊλλο ϋνα ςημαντικϐ κοινωνικϐ – εκπαιδευτικϐ – πολιτιςμικϐ ϋργο. Να καταρτύςουν 

και να υλοποιόςουν ϋνα Σοπικϐ Πρϐγραμμα Δια Βύου Μϊθηςησ, το οπούο θα εύναι ςε ςυνϊρτηςη 

αφενϐσ με το αναπτυξιακϐ τουσ ςχϋδιο αλλϊ και με το Περιφερειακϐ Πρϐγραμμα Δια Βύου 

Μϊθηςησ και το Εθνικϐ Πρϐγραμμα Δια Βύου Μϊθηςησ αντύςτοιχα.  

 

Η Δια Βύου Μϊθηςη ςτο Δόμο Φερςονόςου ωσ τοπικό πολιτικό αποτελεύ μια βαςικό ςυνιςτώςα 

που διϋπει ϐλεσ τισ τοπικϋσ πρωτοβουλύεσ και τα ςχϋδια τησ δημοτικόσ αρχόσ που 

αντιλαμβϊνεται τη ςπουδαύα ςημαςύα τησ, εμπλϋκοντασ τουσ πολύτεσ, τισ κοινωνικϋσ ομϊδεσ, 

τουσ τοπικοϑσ φορεύσ, τουσ επαγγελματύεσ αλλϊ και τουσ υπαλλόλουσ του οργανιςμοϑ. 

 

ΛΙΣΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΨΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 

Προγρϊμματα ΚΔΒΜ Σοπικόσ Εμβϋλειασ  του Δόμου Φερςονόςου 

1. Εναλλακτικϋσ µορφϋσ τουριςµοϑ : 
Θρηςκευτικϐσ, Πολιτιςτικϐσ τουριςμϐσ 
(12Ψ) 

2. Τγεύα και εναλλακτικϋσ θεραπεύεσ (25Ψ) 

3. Νϋεσ εναλλακτικϋσ καλλιϋργειεσ (25Ψ) 4. Ωθληςη ςτην Σρύτη Ηλικύα (25Ψ) 

5. Τγιεινό και αςφϊλεια ςτο χώρο εργαςύασ 
(15Ψ) 

6. Οικιακό µελιςςοκοµύα (25Ψ) 

7. Οικιακό Παραγωγό Ούνου, ποτών και 
ηδϑποτων (30Ψ) 

8. Αρωµατικϊ –Υαρμακευτικϊ Υυτϊ (25Ψ) 

9. Αςθϋνειεσ και τρϐποι αντιμετώπιςησ ςτη 
γεωργύα (25Ψ) 

10. Εθελοντιςµϐσ και κοινωνικό δρϊςη (25Ψ) 

11. Αρχιτεκτονικό κόπων (25Ψ) 
12. Προληπτικό ιατρικό για την Σρύτη Ηλικύα 

(25Ψ) 

13. Ανακϑκλωςη και κοµποςτοπούηςη (25Ψ) 14. «ΦαϏνηδεσ» Γνώςτεσ του Βουνοϑ (25Ψ) 

15. ∆ιοργϊνωςη Σοπικών εκθϋςεων µε ςκοπϐ 
την προβολό τοπικών παραδοςιακών 
προώϐντων µε ςτϐχο την δημιουργύα 
Οµϊδων τοπικόσ δρϊςησ (25Ψ) 

16. Κατανοώ το φορολογικϐ ςϑςτηµα και 
φτιϊχνω τη φορολογικό µου δόλωςη (12Ψ) 

 

 

 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 79 

Οργανιςμόσ Σουριςτικόσ Εκπαύδευςησ και Κατϊρτιςησ ΟΣΕΚ 

Ο Οργανιςμϐσ Σουριςτικόσ Εκπαύδευςησ & Κατϊρτιςησ αποτελεύ τον εξειδικευμϋνο κρατικϐ 

φορϋα παροχόσ τουριςτικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ ςτην Ελλϊδα. Ϊχει τη μορφό του 

Ν.Π.Δ.Δ και εποπτεϑεται απϐ το Τπουργεύο Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ . Απϐ το 1937 που ιδρϑθηκε 

μϋχρι ςόμερα ϋχει ςτελεχώςει την αγορϊ εργαςύασ με 200.000 επαγγελματύεσ του τουριςμοϑ. Ο 

Ο.Σ.Ε.Κ. περιλαμβϊνει ςόμερα τισ χολϋσ Σουριςτικών Επαγγελμϊτων και τισ χολϋσ Ξεναγών. Η 

μορφό των χολών ςηματοδοτεύ και το ςϑγχρονο ρϐλο τουσ για την αναδιοργϊνωςη και τον 

εκςυγχρονιςμϐ τησ τουριςτικόσ εκπαύδευςησ και κατϊρτιςησ ςτη χώρα μασ και τη δημιουργύα 

ενϐσ ςϑγχρονου ςυςτόματοσ πιςτοπούηςησ των επαγγελματικών προςϐντων ςτον τουριςτικϐ 

τομϋα. 

 

τον Δόμο Φερςονόςου λειτουργεύ ο ΟΣΕΚ που παρϋχει μεταδευτεροβϊθμια και δευτεροβϊθμια 

εκπαύδευςη. τεγϊζεται ςτο ξενοδοχειακϐ ςυγκρϐτημα ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟ ϐπου οι φοιτητϋσ εκτϐσ 

απϐ την παρακολοϑθηςη των μαθημϊτων ςτο χώρο, διαμϋνουν, ςιτύζονται, κϊνουν πρακτικό 

ϊςκηςη. 

 

Η φούτηςη εύναι υποχρεωτικό και διαρκεύ δϑο χρϐνια, οι ειδικϐτητεσ που διδϊςκονται ςτην 

ΟΣΕΚ εύναι: 

 Ξενοδοχειακϋσ και Επιςιτιςτικϋσ Τπηρεςύεσ  

 Ζαχαροπλαςτικό Σϋχνη   

 Μαγειρικό Σϋχνη 

 Ξεναγών 

 

Η χολό Ξεναγών που ςτεγϊζεται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟ – ΟΣΕΚ ΦΟΛΕ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΨΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΨΝ ςτου Κοκκύνη Φϊνι, αποτελεύ τη μϐνη ςτην Περιφϋρεια Κρότησ 

και μύα απϐ τισ τϋςςερισ τησ Ελλϊδασ (οι ϊλλεσ βρύςκονται ςε Αθόνα, Θεςςαλονύκη, και 

Κϋρκυρα).  

 

Ινςτιτούτο  επαγγελματικόσ κατϊρτιςησ Ηρακλεύου –  Παρϊρτημα Γούρνεσ (Π.Α.Β.Γ.)  

Οι υποψόφιοι πρϋπει να εύναι απϐφοιτοι Λυκεύου. Για τισ ειδικϐτητεσ του Ειδικοϑ 

Ξενοδοχειακών Τπηρεςιών και Σροφοδοςύασ και του Τπϊλληλου Σουριςτικοϑ Γραφεύου, οι 

υποψόφιοι θα πρϋπει να εύναι κϊτοχοι τύτλου απϐ αναγνωριςμϋνο φορϋα που θα πιςτοποιεύ τη 

καλό γνώςη τησ Αγγλικόσ (Lower ό πιςτοποιητικϐ γλωςςομϊθειασ επιπϋδου Β2).  Για την 

ειδικϐτητα του Βοηθοϑ Προώςταμϋνων Ορϐφων, δεκτού γύνονται απϐφοιτοι Γυμναςύου.   

 

Ειδικϐτητεσ: 
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 Σεχνικϐσ Μαγειρικόσ Σϋχνησ 

 Ειδικϐσ Ξενοδοχειακών Τπηρεςιών και Σροφοδοςύασ 

 Τπϊλληλοσ Σουριςτικοϑ Γραφεύου 

 υνοδϐσ Βουνοϑ 

 Ειδικϐσ θαλαςςοθεραπεύασ - SPA 

 Ειδικϐσ Λουτροθεραπεύασ - SPA 

 Βοηθϐσ Προώςταμϋνου Ορϐφων   

 

Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχόληςησ Παιδιών  

Σο Κϋντρο Δημιουργικόσ Απαςχϐληςησ παρϋχει υπηρεςύεσ ςε παιδιϊ ςχολικόσ ηλικύασ (μαθητϋσ 

Δημοτικοϑ και Γυμναςύου) ηλικύασ 6 ϋωσ 14 ετών και λειτουργεύ ςε ώρεσ εκτϐσ ςχολικοϑ 

ωραρύου. Οι δραςτηριϐτητεσ ϋχουν ωσ κϑριο ϊξονα την κοινωνικό ϋνταξη και τη δημιουργικό 

απαςχϐληςη των παιδιών. Διαδοχικϊ εφαρμϐζονται οι εξόσ δραςτηριϐτητεσ: 

•  Ζωγραφικό 

•  Μουςικό 

•  Παιχνύδια εςωτερικοϑ και εξωτερικοϑ χώρου 

•  Θεατρικϐ παιχνύδι 

•  Φορϐσ  

•  Δημιουργικϋσ καταςκευϋσ 

 

Οι υπηρεςύεσ που προςφϋρονται αφενϐσ ϋχουν ςτϐχο την κοινωνικό ενςωμϊτωςη των 

παιδιών, την προςωπικό και κοινωνικό τουσ ανϊπτυξη και αφετϋρου απελευθερώνεται χρϐνοσ 

για τισ εργαζϐμενεσ μητϋρεσ προκειμϋνου να ανταποκριθοϑν ςτισ εργαςιακϋσ τουσ υποχρεώςεισ 

αλλϊ και τισ ϊνεργεσ που επιθυμοϑν να ενταχθοϑν ςτην αγορϊ εργαςύασ. 

 

 
1.3.3 Μνημεύα και αρχαιολογικού χώροι  

Ο Δόμοσ Φερςονόςου διαθϋτει ϋνα εξαιρετικϊ αξιϐλογο πολιτιςτικϐ απϐθεμα. Αποτελεύ 

αναπϐςπαςτο μϋροσ τησ ιςτορύασ του τϐπου και των ανθρώπων του, τησ φυςιογνωμύασ και τησ 

ταυτϐτητασ του. τουσ πύνακεσ που ακολουθοϑν αποτυπώνονται τα ςημαντικϐτερα 

πολιτιςτικϊ ςτοιχεύα του δόμου (αρχαιολογικού χώροι, θρηςκευτικϊ μνημεύα και ϊλλα).  

 

 

 

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
http://www.otek.edu.gr/gr/iek.htm#iekorof#iekorof
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Κηρυγμϋνα – ανεγνωριςμϋνα μνημεύα και αρχαιολογικού χώροι32 

Α/Α 
Ονομαςύα 
Μνημεύου 

Δημοτικό 
Ενότητα 

Εύδοσ Μνημεύου ΥΕΚ Κόρυξησ 

1 
Λιμόν Αγύων 
Θεοδώρων 

Γουβών 
Υυςικού Φώροι, 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970 

2 Νύρου Φϊνι Γουβών 
Υυςικού Φώροι, 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970 

3 
Ανεμϐμυλοσ Καλοϑ 

Φωριοϑ 
Γουβών 

Αγροτικό 
Οικονομύα, Μϑλοι 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3700/59505/3-11-
1995, ΥΕΚ 1038/Β/14-12-1995 

4 
Αρχαιολογικϐσ 

χώροσ ςτη θϋςη 
"Ωγ. Γεώργιοσ" 

Γουβών 

Αρχαιολογικϋσ 
Θϋςεισ, Ιερού Ναού 

Φριςτιανικού, 
Θρηςκευτικού 

Φώροι 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ43/39809/2276/9-
10-1996, ΥΕΚ 991/Β/31-10-1996 

5 
Αρχαιολογικϐσ 

χώροσ ςτη θϋςη 
"Ανιςαρϊ" 

Γουβών 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ, Οικιςτικϊ 
ϑνολα 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ43/39809/2276/9-
10-1996, ΥΕΚ 991/Β/31-10-1996 

6 
Αρχαιολογικϐσ 

χώροσ ςτη θϋςη 
"Ξεπϊτωμα" 

Γουβών 

Βιοτεχνύα / 
Βιομηχανύα, 

Αρχαιολογικϋσ 
Θϋςεισ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ43/39809/2276/9-
10-1996, ΥΕΚ 991/Β/31-10-1996 

7 
Φαραςϐ. Ι. Μονό 
Κερϊσ Ελεοϑςασ. 

Γουβών 

Μοναςτηριακϊ 
υγκροτόματα, 
Θρηςκευτικού 

Φώροι 

ΤΑ ΤΠΠΕ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/69789/1519/29-
10-1982, ΥΕΚ 17/Β/20-1-1983 

8 Αμνιςϐσ Γουβών 
Υυςικού Φώροι, 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970 

9 
Αρχαιολογικϐσ 

χώροσ ςπηλαύου 
Ειλειθυύασ 

Γουβών 

Υυςικού Φώροι, 
πόλαια, 

Αρχαιολογικϋσ 
Θϋςεισ, Αρχαύα 

Ιερϊ, Θρηςκευτικού 
Φώροι 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ23/36965/1542/9-9-
1988, ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 

666/Β/23-9-1970, ΤΑ 
ΤΠΠΕ/ΑΡΦ/Α1/Υ23/71835/3071π.ε./17-

11-1979, ΥΕΚ 210/Β/1-3-1980 

10 

Αμνιςϐσ. 
Αρχαιολογικϐσ 

χώροσ ςτο λϐφο 
"Παλιϐχωρα" 

Γουβών 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 
ΤΠΠΕ/ΑΡΦ/Α1/Υ23/71835/3071π.ε./17-

11-1979, ΥΕΚ 210/Β/1-3-1980, ΥΕΚ 
380/ΑΑΠ/3-12-2012 

11 

Λιθϐκτιςτη γϋφυρα 
ςτην περιοχό 

«Κακιϊ Ρϊχη» ςτο 
Δόμο Επιςκοπόσ 
του Ν. Ηρακλεύου 

(Κρότησ). 

Επιςκοπόσ Γϋφυρεσ 
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΝΑΚ/64910/1579/22-9-

2004, ΥΕΚ 1547/Β/15-10-2004 

                                                           

32  Πηγό: http://listedmonuments.culture.gr/result_declarations.php και 
http://www.hersonisos.gr/hersonisos/sitesmonuments/monumentmasterpage.html 
 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=29
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=29
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=29
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=29
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=3949
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=3949
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=8189
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=8189
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=8189
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=8189
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=8189
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=8189
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=5009
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=5009
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=29
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=29
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Κηρυγμϋνα – ανεγνωριςμϋνα μνημεύα και αρχαιολογικού χώροι32 

Α/Α 
Ονομαςύα 
Μνημεύου 

Δημοτικό 
Ενότητα 

Εύδοσ Μνημεύου ΥΕΚ Κόρυξησ 

12 

Νερϐμυλοσ ςτην 
περιοχό «Κακιϊ 
Ρϊχη» ςτο Δόμο 

Επιςκοπόσ του Ν. 
Ηρακλεύου 
(Κρότησ). 

Επιςκοπόσ Μϑλοι 
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΝΑΚ/64910/1579/22-9-

2004, ΥΕΚ 1547/Β/15-10-2004 

13 

Καινοϑργιο Φωριϐ. 
Ενετικϐσ πϑργοσ 
ιδιοκτηςύασ Εμ. 
Μπαλμπακϊκη. 

Επιςκοπόσ 
Αμυντικϊ 

υγκροτόματα, 
Πϑργοι 

ΤΑ ΤΠΠΕ/Β1/Υ38/64926/1455/29-11-
1982, ΥΕΚ 1080/Β/31-12-1982 

14 
Καινοϑργιο Φωριϐ. 

Ενετικού ληνού 
Επιςκοπόσ 

Αγροτικό 
Οικονομύα 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/50809/1483/14-
11-1995, ΥΕΚ 994/Β/1-12-1995 

15 
Καινοϑργιο Φωριϐ. 

Παραδοςιακϐσ 
Οικιςμϐσ 

Επιςκοπόσ Οικιςτικϊ ϑνολα 
ΠΔ 19-10-1978, ΥΕΚ 594/Δ/13-11-1978, 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Β1/Υ38/50809/1483/14-
11-1995, ΥΕΚ 994/Β/1-12-1995 

16 
Αρχαιολογικϐσ 
χώροσ Μαλύων 

Μαλύων 

Αρχαιολογικϋσ 
Θϋςεισ, Οικιςτικϊ 

ϑνολα, Ιερού Ναού 
Φριςτιανικού, 
Θρηςκευτικού 
Φώροι, Κϋντρα 

Διούκηςησ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970, ΤΑ ΤΠΠΕ/Α1/Υ24/75895/2465/24-

11-1981, ΥΕΚ 28/Β/26-1-1982, ΤΑ 
ΤΠΠΕ/ΑΡΦ/Α1/Υ24/50948/1914/2-10-

1984, ΥΕΚ 784/Β/1-11-1984, ΤΑ 
ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ24/29902/1535/2-7-

1991, ΥΕΚ 678/Β/8-8-1991, ΤΑ 
ΤΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΦ/Α1/Υ24/26142/1578/24-

5-2001, ΥΕΚ 699/Β/5-6-2001 

17 
Κρϊςι. Θολωτϐσ 
Μινωώκϐσ τϊφοσ 

Μαλύων 

Υυςικού Φώροι, 
Νεκρικού Φώροι και 

Μνημεύα, 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970 

18 
Κρϊςι. Τδραγωγεύο 

"Μεγϊλη Βρϑςη" 
Μαλύων 

υςτόματα 
Ύδρευςησ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/562/26939/25-5-
2001, ΥΕΚ 706/Β/6-6-2001 

19 
Κτύριο 

Παρθεναγωγεύου 
Μαλύων 

Μαλύων 
Αςτικϊ Κτύρια, 

Κτύςματα Κοινόσ 
Ψφελεύασ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2799/35839/17-7-
1997, ΥΕΚ 660/Β/4-8-1997 

20 
Μοχϐσ. Κτύριο 

ιδιοκτ. τησ 
Κοινϐτητασ 

Μαλύων Αςτικϊ Κτύρια 
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2787/42110/21-7-

1997, ΥΕΚ 834/Β/17-9-1997 

21 
Μοχϐσ. Κρόνη - 

δεξαμενό 
Μαλύων 

υςτόματα 
Ύδρευςησ, Κρόνεσ 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3807/55700/3-11-
1997, ΥΕΚ 1035/Β/24-11-1997 

22 ταλύδα Μαλύων 
Υυςικού Φώροι, 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970 

23 
Αβδοϑ. Ι. Ναϐσ 

Αγύου 
Κωνςταντύνου 

Φερςονόςου 

Ιερού Ναού 
Φριςτιανικού, 
Θρηςκευτικού 

Φώροι 

ΤΑ 54946/1675/2-7-1946, ΥΕΚ 127/Β/8-
8-1946 

http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=3944
http://listedmonuments.culture.gr/fek.php?ID_FEKYA=3944
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Κηρυγμϋνα – ανεγνωριςμϋνα μνημεύα και αρχαιολογικού χώροι32 

Α/Α 
Ονομαςύα 
Μνημεύου 

Δημοτικό 
Ενότητα 

Εύδοσ Μνημεύου ΥΕΚ Κόρυξησ 

24 
Αβδοϑ. Ι. Ναϐσ 
Ευαγγελιςμοϑ 

Φερςονόςου 

Ιερού Ναού 
Φριςτιανικού, 
Θρηςκευτικού 

Φώροι 

ΤΑ 54946/1675/2-7-1946, ΥΕΚ 127/Β/8-
8-1946 

25 
Οικύα οπλαρχηγοϑ 

Ξανθουδύδη 
Φερςονόςου Αςτικϊ Κτύρια 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2669/53238/13-10-
1983, ΥΕΚ 642/Β/9-11-1983 

26 
Γωνιϋσ. Τδρϐμυλοσ 

ιδιοκτηςύασ Εμμ. 
Κοτςυφοϑ. 

Φερςονόςου 
Αγροτικό 

Οικονομύα, Μϑλοι 
ΤΑ ΤΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/27800/1769/4-8-

1988, ΥΕΚ 629/Β/30-8-1988 

27 Όροσ Καρφύ Φερςονόςου 
Υυςικού Φώροι, 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970 

28 Κερϊ Φερςονόςου 
Υυςικού Φώροι, 
Αρχαιολογικϋσ 

Θϋςεισ 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970 

29 

Αποδϋςμευςη 
θαλϊςςιασ 

περιοχόσ νϐτια του 
λιμϋνα Φερςονόςου 

για υποβρϑχιεσ 
δραςτηριϐτητεσ 

Ηρακλεύου. 

Φερςονόςου Ενϊλιοι Φώροι 

ΤΑ ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ41/30229/1819/25-
6-1997, ΥΕΚ 564/Β/10-7-1997, ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ41/24185/1467/22-5-
1998, ΥΕΚ 646/Β/26-6-1998, ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΑΡΦ/Α1/Υ41/36961/2194/22-7-
1998, ΥΕΚ 923/Β/27-8-1998, ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ41/42813/2830/
2-9-2003, ΥΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

30 
Ποταμιϋσ. Ι. Ναϐσ 

Παναγύασ 
Γκουβερνιώτιςςασ. 

Φερςονόςου 

Ιερού Ναού 
Φριςτιανικού, 
Θρηςκευτικού 

Φώροι 

ΤΑ 54946/1675/2-7-1946, ΥΕΚ 127/Β/8-
8-1946 

31 

Φερςϐνηςοσ 
Ηρακλεύου. 

Αποδϋςμευςη 
θαλϊςςιασ 

περιοχόσ ςτο 
Ακρωτόριο 

Φερςϐνηςοσ. 

Φερςονόςου Ενϊλιοι Φώροι 

ΤΑ 9597/12-9-1970, ΥΕΚ 666/Β/23-9-
1970, ΤΑ 

ΤΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΦ/Α1/Υ41/42813/2830/
2-9-2003, ΥΕΚ 1498/Β/10-10-2003 

32 

«ΜΟΣΕΛ ΞΕΝΙΑ» 
που βρύςκεται ςτο 

οικιςμϐ του 
«Καρτεροϑ» του 

Δόμου Φερςονόςου 
(Περιφϋρεια 

Κρότησ) 

Φερςονόςου Αςτικϊ Κτύρια ΥΕΚ 121/ΑΑΠ/3-6-2011 

 

Δημοτικό Ενότητα Γουβών 

Η ευρϑτερη περιοχό τησ Δ.Ε. Γουβών αποτϋλεςε τϐπο κατούκηςησ και ανϊπτυξησ απϐ τουσ 

αρχαύουσ χρϐνουσ και οι αναςκαφϋσ απϐ τισ αρχϋσ του 20ου αιώνα ϋχουν φϋρει ςτην επιφϊνεια 

ςημαντικϊ ευρόματα απϐ χώρουσ κατούκηςησ, λατρεύασ και νεκροταφεύων. Οι ςημαντικϐτεροι 

χώροι τησ Δ.Ε. Γουβών εύναι οι ακϐλουθοι: 
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 Κοκκύνη Φϊνι: Πρϐκειται για ϋναν ςπουδαύο αρχαιολογικϐ χώρο, ϋνα μινωικϐ μϋγαρο - 

κατοικύα του ϊρχοντα του ςυνοικιςμοϑ, που χρονολογικϊ ςυμπύπτει με τα νεϐτερα 

ανϊκτορα τησ Κνωςοϑ και τησ Υαιςτοϑ.  

 Πύργοσ: τη θϋςη Πϑργοσ, ϋνα χλμ. απϐ το Κοκκύνι Φϊνι και δύπλα ςτην παραλύα τησ 

Ανώπολησ, αναςκϊφηκε ςπηλαιώδησ πρωτομινωικϐσ τϊφοσ με πόλινεσ λϊρνακεσ και 

πϊνω απϐ 150 αγγεύα, ςκεϑη και ϊλλα κτερύςματα. Πρϐκειται για ϋναν απϐ τουσ 

ςημαντικϐτερουσ τϊφουσ τησ αρχαύασ Κρότησ.  

 Μινωικό Λιμϊνι Αγύων Θεοδώρων: Δυτικϊ του μεγϊρου ςτο Νύρου Φϊνι, ςτη θϋςη Ωγιοι 

Θεϐδωροι,  υπϊρχει ϐρμοσ ϐπου φαύνονται τα ερεύπια ςυνοικιςμοϑ μϋςα ςτη θϊλαςςα 

και κϊτω απϐ την ϊμμο, ύδιασ χρονολογύασ με το μϋγαρο. Οι αναςκαφϋσ που ϋγιναν 

εδώ ϋφεραν ςτην επιφϊνεια διϊφορα οικοδομόματα.  

 Κϊτω Γούβεσ: τισ Κϊτω Γοϑβεσ-Ανιςαρϊ κηρϑχθηκε αρχαιολογικϐσ χώροσ ςτη θϋςη 

Ωγιοσ Γεώργιοσ ϐπου ςώζονται λεύψανα ΤΜ χρϐνων και ερειπωμϋνο ναϒδριο. Επύςησ, 

ςτη θϋςη Ξεπϊτωμα εντοπύςτηκαν οικιςτικϊ λεύψανα ΤΜ ΙΙΙ περιϐδου, ϐπωσ κλύβανοι 

και βοηθητικϊ κτύρια ΤΜ ΙΙΙ περιϐδου. 

 Αμνιςςόσ - πόλαιο τησ Ειλεύθυιασ: την Αμνιςςϐ βρύςκεται η Μινωικό ϋπαυλη των 

κρύνων. Σο ϐνομα τησ το πόρε απϐ τισ ωραύεσ τοιχογραφύεσ με φυτικϊ κοςμόματα και 

κρύνουσ που διακοςμοϑςαν τουσ τούχουσ του κτηρύου.  

 Γοϑρνεσ: Εδώ βρϋθηκαν λεύψανα μινωικοϑ οικιςμοϑ απϐ τη μεςομινωικό ϋωσ και τη 

γεωμετρικό περύοδο.  

 Καρτερόσ: Η γονιμϐτατη κοιλϊδα του Καρτεροϑ λεγϐταν ςτην αρχαιϐτητα Ομφϊλιον 

πεδύον γιατύ, ςϑμφωνα με τη μυθολογύα, εδώ ϋπεςε ο ομφαλϐσ του Δύα-νηπύου, ϐταν 

τον μετϋφεραν οι Κουρότεσ απϐ το Δικταύο Ωνδρο ϐπου γεννόθηκε, για να τον 

κρϑψουν και να τον ςώςουν απϐ τον πατϋρα του, τον Κρϐνο. 

 Παλαιόχωρα: η ζώνη γϑρω απϐ το λϐφο «Παλαιϐχωρα κηρϑχθηκε αρχαιολογικό και 

ορύζεται ωσ εξόσ: ανατολικϊ απϐ τη νοητό γραμμό ςε απϐςταςη 300μ. απϐ την Ϊπαυλη 

των Κρύνων και κϊθετα απϐ τον ϊξονα τησ εθνικόσ οδοϑ, δυτικϊ απϐ τη νοητό γραμμό 

ςε απϐςταςη 500μ. απϐ το Βωμϐ του Διϐσ Θενϊτα και κϊθετα προσ τον ϊξονα τησ 

εθνικόσ οδοϑ. 

 Ανώπολη: το δρϐμο απϐ Ανώπολη προσ Καινοϑργιο Φωριϐ αναςκϊφηκε 

Μεςομινωικϐσ τϊφοσ λαξευμϋνοσ ςε κοϑςκουρα.  

 Γούβεσ: την τοποθεςύα υκιϊ Γουβών βρϋθηκε θαλαμοειδόσ τϊφοσ με πόλινεσ 

λϊρνακεσ και κεραμικϊ περιϐδου 1300-1200 π.Φ. Επύςησ, ςτισ τοποθεςύεσ γοϑρου 

Μετϐχι, υκιϊ, Αποςελϋμησ, Μαυριανώ, Ωςπρογασ ϋχουν βρεθεύ διϊφορα νεολιθικϊ 

λεύψανα τειχών, ϐπωσ λϊρνακεσ, τϊφοι κ.λπ. 
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 Βϊθεια: τισ τοποθεςύεσ Καμύνια, Ρύζα, Αγύα Αικατερύνη, ώπατα και ςε ϊλλα ςημεύα τησ 

Ωνω και Κϊτω Βϊθειασ ϋχουν βρεθεύ τϊφοι θολωτού, θαλαμοειδεύσ με λϊρνακεσ και 

κεραμικϊ αγγεύα τησ περιϐδου 1300-1200 π.Φ.  

 Καλό Φωριό: την τοποθεςύα Μαζϊ του οικιςμοϑ βρϋθηκαν αρχιτεκτονικϊ λεύψανα 

πρωτογεωμετρικόσ περιϐδου (1050 – 900π.Φ.), καθώσ και κεραμικό, λύθινα εργαλεύα 

και πόλινα ειδώλια. Επύςησ, ςτην ευρϑτερη περιοχό βρϋθηκε αγγεύο τησ περιϐδου 1300-

1200 π.Φ., καθώσ και αμφορϋασ τησ περιϐδου 1200-1125 π.Φ. που εκτύθεται ςόμερα ςτο 

Μουςεύο Ηρακλεύου. 

 κοτεινό: την ευρϑτερη περιοχό του οικιςμοϑ βρϋθηκε τεμϊχιο πόλινησ λϊρνακασ 

καθώσ και ϐςτρακα γεωμετρικόσ περιϐδου (900 - 700π.Φ.). 

 Νόςοσ Ντύα: Σο νηςύ βρύςκεται ςτα βϐρεια τησ Κρότησ και το νϐτιο λιμϊνι του 

χρηςιμεϑει για την προςϊραξη των πλούων που λϐγω καιρικών ςυνθηκών δεν μποροϑν 

να προςαρϊξουν ςτο λιμϊνι του Ηρακλεύου. τα βορειοδυτικϊ τησ βρύςκονται ϊλλα δϑο 

μικρϊ νηςϊκια, το Γλαρονόςι και η Πεταλύδα. Σο νηςύ εύναι κηρυγμϋνοσ αρχαιολογικϐσ 

χώροσ, καθώσ και η θαλϊςςια ζώνη απϐ τισ ακτϋσ του μϋςου πλϊτουσ πεντακοςύων 

μϋτρων. Η κόρυξη ϋχει ςκοπϐ την προςταςύα και ανϊδειξη των ςημαντικών 

διϊςπαρτων ορατών ό γνωςτών χερςαύων και ενϊλιων αρχαιοτότων που 

περιλαμβϊνονται ςε αυτόν ϐπωσ το προώςτορικϐ τεύχοσ ςτη Φερςϐνηςο του Αγύου 

Γεωργύου. 

 πόλαιο τησ Αγύασ Παραςκευόσ ό κοτεινό (κοτεινό Γουβών): την περιοχό των 

Γουβών, κοντϊ ςτο χωριϐ κοτεινϐ και ςε υψϐμετρο μϐλισ 220μ. βρύςκεται το ςπόλαιο 

τησ Αγύασ Παραςκευόσ. Όπωσ ο Λαβϑρινθοσ τησ Γϐρτυνασ, ϋτςι και το κοτεινϐ, 

ςυνδϋθηκε με το μινωικϐ Λαβϑρινθο. Σο ϐνομϊ του το πόρε απϐ την Αγύα Παραςκευό, 

εκκληςϊκι τησ οπούασ εύναι κτιςμϋνο δύπλα απϐ την εύςοδϐ του.  

 Ανιςαρϊσ: τη θϋςη αυτό ςώζονται λεύψανα ρωμαώκών κυρύωσ χρϐνων και κτιριακϊ 

μινωικϊ λεύψανα. 

 Μονό Κερϊ Ελεούςα: την περιοχό του οικιςμοϑ Φαραςϐ βρύςκεται η Μονό Κερϊ 

Ελεοϑςα μεταβυζαντινόσ περιϐδου. Η Μονό ϋχει κηρυχθεύ ιςτορικϐ διατηρητϋο μνημεύο 

για την ιςτορικό και αρχαιολογικό τησ αξύα.  

 

Δημοτικό Ενότητα Επιςκοπόσ 

Η περιοχό τησ Επιςκοπόσ κατϊ τη μινωικό περύοδο υπαγϐταν ςτην επικρϊτεια τησ 

πρωτεϑουςασ Κνωςοϑ. Η γειτνύαςη τησ περιοχόσ του Δόμου Επιςκοπόσ με τα δυο μεγϊλα 

μινωικϊ κϋντρα, την Κνωςϐ και τισ Αρχϊνεσ, ύςωσ εύναι ο λϐγοσ που δεν αναπτϑχθηκε εδώ ϋνα 

μεύζον κϋντρο. Εύναι ϐμωσ βϋβαιο ϐτι υπόρχαν τουλϊχιςτον τρεισ μεςαύου μεγϋθουσ μινωικού 

αγροτικού οικιςμού. Ο μεγαλϑτεροσ πιθανολογεύται ϐτι όταν ςτην Κεφϊλα, ϐπου εντοπύςτηκαν 
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και αναςκϊφτηκαν μερικώσ κϊποια τμόματα του οικιςμοϑ με πλακϐςτρωτο δρϐμο και 

τμόματα ςπιτιών. Ση βεβαιϐτητα για την ϑπαρξη και ϊλλων αγροτικών οικιςμών, ιδύωσ τουσ 

τελευταύουσ τρεισ αιώνεσ τησ μινωικόσ εποχόσ, πιςτοποιεύ περιςςϐτερο ακϐμη η ϑπαρξη των 

λαξευτών τϊφων τησ εποχόσ. Οι ςημαντικϐτεροι ιςτορικού χώροι και μνημεύα τησ περιοχόσ 

εύναι τα ακϐλουθα: 

 Ωγιοσ Απόςτολοσ: Αναςκϊφτηκε το 1935 ϋνασ μινωικϐσ λαξευτϐσ τϊφοσ. 

 Αλωνϊκι Ποταμού: την τοποθεςύα αυτό, δυτικϊ απϐ την Επιςκοπό, αναςκϊφτηκαν 

φτωχού λαξευτού μινωικού τϊφοι. την ύδια θϋςη εντοπύςτηκαν και κτύρια ρωμαώκών 

χρϐνων. 

 Ωη Λιϊσ: Περιςυλλϋχτηκε ϋνασ αρϑβαλλοσ γεωμετρικών χρϐνων και μια χϊλκινη αξύνα. 

 Καβούςι: τη θϋςη αυτό αναςκϊφτηκαν κατϊ καιροϑσ γεωμετρικού τϊφοι. 

 Καλύβεσ: τη θϋςη αυτό εντοπύςτηκε, αλλϊ δεν αναςκϊφτηκε, μεγϊλο μινωικϐ κτύριο, 

που πιθανϐν όταν μια αγρϋπαυλη τησ νεοανακτορικόσ περιϐδου. 

 Καλυβότοποσ: Εδώ αναςκϊφτηκε το 1952 ϋνασ καλϊ διατηρημϋνοσ λαξευτϐσ τϊφοσ με 

δρϐμο τησ τελευταύασ μινωικόσ περιϐδου (ΤΜ ΙΙΙ, 1400-1100 π.Φ.). 

 Κϊμποσ: Αναςκϊφτηκε το 1952 μικρϐσ και πτωχϐσ λαξευτϐσ τϊφοσ τησ τελευταύασ 

μινωικόσ περιϐδου (ΤΜ ΙΙΙ, 1400-1100 π.Φ.). 

 Κεφϊλα: Δύπλα ςτη μικρό εκκληςύα τησ Παναγύασ αναςκϊφτηκαν λαξευτού τϊφοι τησ 

τελευταύασ μινωικόσ περιϐδου (ΤΜ ΙΙΙ, 1400-1100 π.Φ.) ςε ςυςτϊδεσ με ορθογώνιουσ και 

κυκλικοϑσ θαλϊμουσ. την ύδια τοποθεςύα, κοντϊ ςτουσ τϊφουσ εντοπύςτηκε τμόμα 

του μινωικοϑ ςυνοικιςμοϑ με πλακϐςτρωτο δρϐμο και τμόματα κτιρύων.  

 Μαλαθρϋ: Εδώ αναςκϊφτηκε το 1951 ϋνασ μινωικϐσ λαξευτϐσ τϊφοσ (ΤΜ ΙΙΙ περύοδοσ, 

1400-1100 π.Φ.) με τετραγωνικϐ θϊλαμο λαξευμϋνο με επιμϋλεια και με δρϐμο που εύχε 

ςκαλοπϊτια.  

 Μαρκαβούςα: Εδώ αναςκϊφτηκε το 1916 ϋνασ μινωικϐσ λαξευτϐσ τϊφοσ. 

 Φριςτϐσ: Αναςκϊφτηκαν μινωικού και γεωμετρικού τϊφοι κοντϊ ςτο χωριϐ και μεγϊλοσ 

ΤΜ ΙΙΙ λαξευτϐσ τϊφοσ με οχτώ ςαρκοφϊγουσ. 

 Κρύγια Βρύςη: Εντοπύςτηκε νεοανακτορικϐ μινωικϐ οικοδϐμημα, καθώσ και μινωικού 

λαξευτού τϊφοι με λϊρνακεσ. 

 ταμνιού: Αναςκϊφτηκαν γεωμετρικϋσ ταφϋσ. 

 Αγύα Αικατερύνη: Ανϊμεςα ςτη Κϊτω Βϊθεια και τουσ ταμνιοϑσ βρϋθηκε πόλινη 

λϊρνακα μινωικών χρϐνων. 

 Παλιϊλωνα: Εδώ αναςκϊφτηκαν το 1952 και το 1956 λαξευτού τϊφοι τησ τελευταύασ 

μινωικόσ εποχόσ (ΤΜ ΙΙΙ, 1400-1100 π.Φ.). 

 Πατϋλα: Πιθανό θϋςη μινωικόσ αγροικύασ. 

 Υονιϊσ: Σϊφοσ των γεωμετρικών χρϐνων. 
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Επιπλϋον, υπϊρχει ϋνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ ναών που αναφϋρονται ςτη ςυνϋχεια ανϊ περιοχό. 

 Επιςκοπό: Κερϊ Λημνιώτιςςα, Ωγιοσ Ιωϊννησ, Αγύα Σριϊδα, Ωγιοσ Γεώργιοσ ςτο 

Σουπϊκι, Μεταμϐρφωςη του ωτόρα, Ωγιοσ Νικϐλαοσ, Υανερωμϋνη. 

 Αώτανια: Ειςϐδια τησ Θεοτϐκου και Ωγιοσ Ιωϊννησ Πρϐδρομοσ. 

 Καινοϑργιο Φωριϐ: Παναγύα Αγιοδεικτιανό ό Δεικτιανό, Ωγιοσ Ιωϊννησ Ριγολϐγοσ, Αγύα 

Αναςταςύα, Ωγιοσ Αντώνιοσ. 

 Γαλιπϋ: Ωγιοσ Νικϐλαοσ 

 ταμνιού: Μεταμϐρφωςη του ωτόρα,  Αγύα Παραςκευό, Ωγιοσ Γεώργιοσ και Ωγιοσ 

Βλϊςιοσ. 

 Γαλύφα: Αγύα Παραςκευό, Ωγιοσ Δημότριοσ, Μεταμϐρφωςη του ωτόρα, Ωγιοσ Νικότασ 

και Ωγιοσ Παντελεόμονα 

 Φοχλακιϋσ: Ωγιοσ Γεώργιοσ ό Μετϐχι τησ Μονόσ Αγκαρϊθου 

 

Δημοτικό Ενότητα Φερςονόςου 

Αναφορικϊ με τη Δ.Ε. Φερςονόςου, ςτη ςυνϋχεια γύνεται ςυνοπτικό αναφορϊ ςτουσ 

ςημαντικϐτερουσ πολιτιςτικοϑσ πϐρουσ ανϊ περιοχό. 

 

 Λιμϊνι Φερςονόςου 

Σο Λιμϊνι Φερςονόςου εύναι ϋνασ απϐ τουσ αρχαιϐτερουσ οικιςμοϑσ τησ Κρότησ με ευρόματα 

απϐ τουσ μινωικοϑσ χρϐνουσ. Η μακρϊ ιςτορύα του τϐπου ϋχει αφόςει τα αποτυπώματϊ τησ ςε 

πολλϊ ςημεύα τησ περιοχόσ, φϋρνοντασ ςτην επιφϊνεια ευρόματα απϐ ςημαντικϊ ϋργα τησ 

ελληνιςτικόσ και ρωμαώκόσ εποχόσ, ϐπωσ το υδραγωγεύο, το θϋατρο, την ακρϐπολη και τη 

νεκρϐπολη.   

 

 Αβδοϑ 

Ϊνα απϐ τα χωριϊ τησ Κρότησ που ϋχει την τϑχη να κοςμεύται απϐ αξιϐλογα ιςτορικϊ μνημεύα 

βυζαντινόσ τϋχνησ εύναι και το Αβδοϑ. Ιςτορικϐ χωριϐ με πανϊρχαιεσ ρύζεσ πολιτιςμοϑ ανϊ τουσ 

αιώνεσ, με αρχαιολογικϊ ευρόματα, δεύγματα του πρώτου Πολιτιςμοϑ τησ Ευρώπησ του 

Μινωικοϑ. 

 

Σο Αβδοϑ, εκτϐσ των ϊλλων χαρακτηριςτικών γνωριςμϊτων, τησ οικοδομικόσ τοποθϋτηςόσ 

του ςτο κϋντρο περύπου τησ ϐμορφησ, καταπρϊςινησ και εϑφορησ μεγϊλησ κοιλϊδασ τησ 

Λαγκϊδασ, ϋχει να επιδεύξει αξιϐλογα πολιτιςτικϊ μνημεύα του και μϊλιςτα πρωτοχριςτιανικϋσ, 

βυζαντινϋσ και μεταβυζαντινϋσ εκκληςύεσ με πλοϑςιεσ τοιχογραφημϋνεσ αγιογραφύεσ, 

αρχιτεκτονικό, γλυπτικό και χωροταξικό τοποθϋτηςη ςτο φυςικϐ περιβϊλλον. Πρϐκειται για 
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τισ παρακϊτω εκκληςύεσ: Παναγύα η Ευαγγελύςτρια, Ωγιοσ Αντώνιοσ ,Ωγιοσ Κωνςταντύνοσ, Ωγιοσ 

Γεώργιοσ, Παναγύα η Παντϊναςςα (Κούμηςη τησ Θεοτϐκου), Αγύα Ωννα, Ωγιοσ Νικϐλαοσ, Ωγιοσ 

Μηνϊσ, Παναγύα η Κεραπαναγιϊ (Ζωοδϐχοσ Πηγό), Αφϋντησ Φριςτϐσ, Ωγιοσ Γεώργιοσ Μελανιών 

και Αγύα Παραςκευό-Ωγιοσ Δημότριοσ. 

 

τισ ΒΔ πλαγιϋσ του υψώµατοσ "Λουλουδϊκι" βρύςκονται δϑο γνωςτϊ ςπόλαια, τησ Αγύασ 

Υωτεινόσ και τησ Υανερωµϋνησ. το δεϑτερο εντοπύςτηκαν αντικεύμενα τησ υποµινωικόσ 

περιϐδου, που μαρτυροϑν ϐτι το ςπόλαιο χρηςιμοποιόθηκε ωσ λατρευτικϐσ χώροσ κατϊ την 

περύοδο του εποικιςµοϑ τησ Κρότησ απϐ τουσ Δωριεύσ, ϐπωσ ςυνϋβη και µε πολλϊ ϊλλα 

ςπόλαια.  

 

 Κερϊ (Καρφύ) 

Ϊνασ απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ υποµινωικοϑσ οικιςμοϑσ τησ Κρότησ βρύςκεται ςτο Καρφύ. Με 

την ονομαςύα αυτό εύναι ο απϐκρημνοσ βρϊχοσ πϊνω απϐ τη µονό Κερϊσ, ςε υψϐμετρο 1100 

μϋτρων, ςτα δυτικϊ του ϐρουσ ελϋνα των Λαςιθιώτικων βουνών. Σο ϐνοµϊ του το οφεύλει ςτο 

ςχόµα του, που θυµύζει καρφύ. Σο Καρφύ χαρακτηρύςτηκε ωσ οικιςµϐσ - καταφϑγιο των 

µινωιτών. Απϐ την αρχικό περύοδο χρόςησ του βρϋθηκαν ειδώλια διαφϐρων τϑπων και 

αναθηµατικϊ αγγεύα. Ο υςτεροµινωικϐσ οικιςµϐσ απλώθηκε ςτην ανατολικό πλευρϊ του 

βρϊχου και εύχε ςχετικϊ μεγϊλη ϋκταςη. Ο οικιςµϐσ του Καρφιοϑ προςφϋρει µια ολοκληρωμϋνη 

εικϐνα ενϐσ πρώιµου κρητικοϑ οικιςµοϑ. ημαντικϐ μνημεύο τησ περιοχόσ εύναι η Μονό 

Καρδιωτύςςησ που βρύςκεται ςε υψϐμετρο 630μ., ςτουσ δυτικοϑσ πρϐποδεσ του υψώματοσ 

Καρφύ. 

 

 Οικιςμϐσ Φερςονόςου 

Η ςημερινό Φερςϐνηςοσ εύναι η ςυνϋχεια τησ αρχαύασ Φερςονόςου ό Φερρονόςου ό κατϊ 

θϊλαςςαν Λϑττου. τοιχεύα τησ αρχαύασ Φερςονόςου βρύςκονται και ςόμερα: ςτη θϋςη 

«Βϊρδια» ϐπου εύναι το Μινωικϐ ιερϐ κορυφόσ με ευρϑματα – αφιερώματα (ειδώλια Μινωικϊ) 

απϐ την περιοχό που εκθϋτονται ςτο αρχαιολογικϐ μουςεύο Ηρακλεύου. Τπϊρχουν επύςησ 

λατρευτικϊ ςπόλαια: το ςπόλαιο τησ Φρυςόσ, η Αχνύςτρα καθώσ και ϊλλα ςημεύα με ςτοιχεύα 

Μινωικών οικιςμών ϐπωσ η τροβύλλη και ο Ανιςςαρϊσ. 

 

την Δ.Ε. Φερςονόςου εντοπύζονται, επύςησ, ςημαντικϊ θρηςκευτικϊ μνημεύα. Ο ναϐσ τησ 

«Παναγύασ τησ Γκουβερνιώτιςςασ» ςτισ Ποταμιϋσ. Επιπλϋον, ςτην περιοχό των Ποταμιών, 

υπϊρχει ο ναϐσ του Φριςτοϑ ωτόροσ (α’ μιςϐ 14ου αι. μ.Φ.). το Πιςκοπιανϐ, εξωτερικϊ του 

νϐτιου τούχου του ναοϑ τησ Παναγύασ, που εύναι κτύςμα του 19ου αιώνα, ςώζεται ο νϐτιοσ τούχοσ 

ενϐσ μικροϑ καμαροςκεποϑσ ναοϑ με υπολεύμματα τοιχογραφιών. την ύδια περύοδο πρϋπει να 
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ενταχθεύ ο ναϏςκοσ που ενςωματώθηκε ωσ ιερϐ ςτην εκκληςύα του Αγύου Βαςιλεύου ςτο 

Κουτουλουφϊρι, κτύςμα του 19ου αι. το μικρϐ ακρωτόριο Ωγιοσ Γεώργιοσ που βρύςκεται 

δυτικϊ του Λιμϋνα Φερςονόςου προσ τον Ανιςαρϊ υπϊρχει μικρϐσ, δύκλιτοσ και διμϊρτυροσ 

καμαροςκεπόσ ναϐσ. Κατϊ την περύοδο τησ ενετοκρατύασ ιδρϑθηκε Μονό αφιερωμϋνη ςτον 

Ωγιο Ιωϊννη τον Πρϐδρομο, ςτα μιςϊ τησ απϐςταςησ Πιςκοπιανοϑ και Φερςονόςου.  

 

Δημοτικό Ενότητα Μαλύων 

Η Δημοτικό Ενϐτητα Μαλύων ϋχει πολϑ μεγϊλη ιςτορύα που ξεκινϊει απϐ τουσ Νεολιθικοϑσ 

ακϐμα χρϐνουσ. Η περιοχό διαθϋτει ιδιαύτερα αξιϐλογουσ πολιτιςτικοϑσ πϐρουσ, με το μινωικϐ 

ανϊκτορο των Μαλύων να κατϋχει εξϋχουςα θϋςη.  

 

 Ανϊκτορο Μαλύων 

Σο μινωικϐ ανϊκτορο Μαλύων εύναι το τρύτο ςε μϋγεθοσ ανϊκτορο τησ μινωικόσ Κρότησ. 

Πρϐκειται για ϋνα ανϊκτορο με επιβλητικϋσ διαςτϊςεισ, περύπλοκο ςχϋδιο και με πολλϋσ 

λεπτομϋρειεσ. Ϊξω απϐ την περιοχό του ανακτϐρου κοντϊ ςτη ακτό, βορειοανατολικϊ του 

ανακτϐρου, αναςκϊφηκε η μεγϊλη παλαιοανακτορικό νεκρϐπολη με ςημαντικϐτερο κομμϊτι 

το μεγϊλο ταφικϐ ςυγκρϐτημα ςτη θϋςη «Φρυςϐλακκοσ», ςτο οπούο βρϋθηκε το περύφημο 

χρυςϐ κϐςμημα με τισ δυο μϋλιςςεσ, ςϑμβολο γονιμϐτητασ που φυλϊςςεται ςτο Αρχαιολογικϐ 

Μουςεύο Ηρακλεύου. 

 

 Πρωτομινωικϐσ Θολωτϐσ Σϊφοσ 

Η ανακϊλυψη του τϊφου ϋγινε  απϐ τον π. Μαρινϊτο το 1926 και τα αντικεύμενα που 

βρϋθηκαν, οδόγηςαν το Μαρινϊτο να θεωρόςει ϐτι ο τϊφοσ ςτο Κρϊςι εύναι παλαιϐτεροσ 

εκεύνων τησ Μεςςαρϊσ και να τον τοποθετόςει ςτην περύοδο τησ πρώτησ, πρωτομινωικόσ 

εποχόσ. Τπϊρχει μεγϊλη ομοιϐτητα με τουσ τϊφουσ των Κυκλϊδων και ιδιαύτερα τησ ϑρου.  

 

 Οι Βρϑςεσ ςτο Κρϊςι 

Οι Βρϑςεσ ςτο Κρϊςι αποτελοϑν ϋνα απϐ τα ωραιϐτερα ςυγκροτόματα ϑδρευςησ ςτην Κρότη. 

ϑμφωνα με την αναγραφϐμενη πινακύδα, καταςκευϊςτηκε το 1890 με δαπϊνεσ τησ 

κοινϐτητασ απϐ Μοχιανοϑσ μαςτϐρουσ που όταν περιζότητοι και καταξιωμϋνοι. Οι Βρϑςεσ εύναι 

δϑο (η πϊνω βρϑςη και η κϊτω βρϑςη). Εύναι θολωτϋσ με μια γοϑρνα ςε καθεμύα. Ακριβώσ δύπλα 

ςτην κϊτω βρϑςη βρύςκονται οι πϋτρινεσ γοϑρνεσ του χωριοϑ ςτισ οπούεσ τα παλιϊ χρϐνια όταν 

ο τϐποσ ςυνϊντηςησ των γυναικών και των μικρών παιδιών.  

 

 Πλϊτανοσ 
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Ϊνα απϐ τα μεγαλϑτερα δημιουργόματα τησ φϑςησ εύναι ο μεγϊλοσ πλϊτανοσ που η ηλικύα του 

υπολογύζεται απϐ 1.800 ωσ 2.000 χρϐνια. Ο γιγϊντιοσ κορμϐσ του ϋχει περιφϋρεια 24 μϋτρα και 

διακλαδώνεται ςε πολλοϑσ βραχύονεσ, ενώ το φϑλλωμϊ του αγκαλιϊζει ολϐκληρη την πλατεύα.  

 

 Κεφϊλα-Λύμνη Λιγαρϊ 

ε πετρώδη θϋςη, βϐρεια του Μοχοϑ, βρύςκεται μια ςειρϊ βουνών, το υψηλϐτερο των οπούων 

λϋγεται Κεφϊλα. Κατϊ την αρχαιϐτητα, η Κεφϊλα αποτελεύτο απϐ πυκνϊ δϊςη τα οπούα 

καταςτρϊφηκαν τα νεϐτερα χρϐνια. Ο Μ. Δαύφνερ αναφϋρει ϐτι λϐφοι με το ϐνομα αυτϐ 

κρϑπτουν πϊντοτε αρχαιϐτητεσ, γιατύ Κεφϊλα ονομϊζεται και ο λϐφοσ τησ Υαιςτοϑ, τησ 

Κνωςοϑ κλπ. 

 

1.3.4 Πολιτιςτικϋσ Τποδομϋσ και Εκδηλώςεισ   

Ανϊμεςα ςτισ πολιτικϋσ του Δόμου Φερςονόςου, με αναφορϊ ςτην κοινωνύα, διακρύνεται η 

πολιτικό για τον Πολιτιςμϐ, η οπούα εκφρϊζεται με:   

 την Ίδρυςη τησ Αςτικόσ Μη Κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα Εταιρύασ 

‘‘ΟΙΚΟΚΟΙΝΨΝΙΚΟΠΟΛΙΣΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΥΟΡΕΨΝ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ’’  ςε ςυνεργαςύα με 

τα ςωματεύα και τουσ τοπικοϑσ φορεύσ του Δόμου, 

 το Ίδρυμα ‘ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ’’ που λειτουργεύ με ςκοπϐ την ανϊπτυξη δραςτηριοτότων που 

αφοροϑν ςτην προαγωγό του πνευματικοϑ επιπϋδου τησ κοινωνύασ του Δόμου 

Φερςονόςου και την πληρϋςτερη γνωριμύα του ςυγγραφικοϑ ϋργου, τησ ζωόσ, τησ 

προςωπικϐτητασ και τησ πνευματικόσ προςφορϊσ των πνευματικών δημιουργών Ϊλλησ 

Αλεξύου, Ελευθερύου Αλεξύου και Γαλϊτειασ Αλεξύου - Καζαντζϊκη με το κοινϐ και, ειδικϊ 

με τη μαθητιώςα νεολαύα. το πλαύςιο αυτϐ, το Ίδρυμα διοργανώνει πολιτιςτικϋσ 

εκδηλώςεισ, βραβεϑει τουσ αποφούτουσ των Λυκεύων του Δόμου Φερςονόςου που 

επιτυγχϊνουν την ειςαγωγό τουσ ςε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικϊ Ιδρϑματα τησ 

χώρασ. επύςησ, ϋχει προχωρόςει ςε εκδϐςεισ και επανεκδϐςεισ, ϐπωσ το ‘‘ΚΑΣΡΟ’’ (2012) 

του φιλολϐγου και ποιητό Λευτϋρη Αλεξύου και ςυμμετϋχει ενεργϊ ςτην πνευματικό 

δραςτηριϐτητα του τϐπου 

 το πύτι Λογοτεχνύασ του οπούου η ϋδρα του βρύςκεται ςτο Κρϊςι και ανόκει ςτο 

Ευρωπαώκϐ Δύκτυο 13 πιτιών λογοτεχνύασ, 

 το Τπαύθριο Μουςεύο Παραδοςιακόσ Ζωόσ Κρότησ ‘‘ΛΤΦΝΟΣΑΣΗ’’ βρύςκεται Ανατολικϊ 

τησ πϐλησ και δύπλα ςτη θϊλαςςα, ϋχει λαογραφικό ςυλλογό (Κρητικϐ ςπύτι, αγροτικϐ 

και αςτικϐ, εργαςτόρια παραδοςιακών αςχολιών), φυςιογνωςτικό (κόπουσ με 

αρωματικϊ και κϊκτουσ, περιβϐλι με οπωροφϐρα δϋντρα και κληματαριϋσ) και 

καλλιτεχνικό ςυλλογό (εκθετόριο με ϋργα λαώκών καλλιτεχνών). Σο Μουςεύο όταν 

υποψόφιο Ευρωπαώκϐ Μουςεύο τησ χρονιϊσ 2010. 
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 το Αγροτικϐ Μουςεύο του Πιςκοπιανοϑ (Μουςεύο Παρλαμϊ), αποτελεύ ζωντανϐ μνημεύο 

τησ ϐμορφησ παρϊδοςησ με ιδιαύτερα εκθϋματα. τεγϊζεται ςτο παλαιϐ ελαιοτριβεύο  τησ 

οικογϋνειασ Παρλαμϊ και περιλαμβϊνει προβιομηχανικοϑσ χώρουσ εργαςύασ 

παραδοςιακών επαγγελματιών τησ περιοχόσ, καθώσ και ϋκθεςη τοπικών υφαντών.  

 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου ϋχει ενεργό δρϊςη ςε ϐτι ϋχει να κϊνει με τα πολιτιςτικϊ δρώμενα, και 

ϋχει φροντύςει να δραςτηριοποιεύται ςε πολλϋσ εκδηλώςεισ, ώςτε να προϊγει το πολιτιςμϐ, 

ϐπωσ: 

 υμμετοχό ςτο πρϐγραμμα ‘‘ΓΕΥΤΡΕ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ’’ 

 υνεργαςύα με το Πανεπιςτόμιο Κρότησ για την ολοκλόρωςη τησ ερευνητικόσ εργαςύασ 

«Νόςοσ Ντύα. Ϊρευνα για την ιςτορύα και τον πολιτιςμϐ ενϐσ μικρονηςιωτικοϑ τοπύου» 

 «υμπλόρωςη 100 ετών, 1915-2015  απϐ τισ αναςκαφϋσ ςτο Μινωικϐ Ανϊκτορο Μαλύων» 

 υνεργαςύα με τισ ομϊδεσ Πολιτών –Εθελοντών, τουσ πολιτιςτικοϑσ ςυλλϐγουσ μασ ώςτε 

να διοργανώνουν εκδηλώςεισ πολιτιςμοϑ και δρϊςεισ πολιτιςμοϑ καθ’ ϐλη την διϊρκεια 

του ϋτουσ (αποκριϊτικεσ εκδηλώςεισ κ.α.) 

 Διοργϊνωςη καλοκαιρινών ςυναυλιών ςτουσ ειδικοϑσ χώρουσ του Δόμου (βϊςη Γουρνών 

κλπ) 

 Θεατρικϋσ παραςτϊςεισ ςε διϊφορα θϋατρα του Δόμου 

 Αγροτικϐ φεςτιβϊλ ςτα χωριϊ Αβδοϑ, Μοχϐ και Επιςκοπό 

 Διοργϊνωςη εκθϋςεων βιβλύου για την ιςτορύα και τα φυςικϊ μνημεύα του Δόμου 

Φερςονόςου 

 Δημιουργύα Δημοτικόσ χορωδύασ 

 Δημιουργύα μουςεύων παραδοςιακόσ τϋχνησ περιοχών του Δόμου 

 Παρϊδοςη μαθημϊτων παραδοςιακόσ κρητικόσ μουςικόσ 

 Μουςικό Βραδιϊ αλληλεγγϑησ (2015) 

 Βραδιϊ πούηςησ (2015)  

 αρπηδώνεια (2015) 

 Αναβύωςη Υρυκτωριών  

 

ε πρϐςφατη απϐφαςη του (2/9/2015) το Σμόμα Πολιτιςμοϑ Παιδεύασ Νεολαύασ33, λαμβϊνοντασ 

υπϐψη τισ επιταγϋσ τησ UNESCO για την προςταςύα του πολιτιςτικοϑ αγαθοϑ και τισ ςχετικϋσ με 

τον πολιτιςμϐ αρμοδιϐτητεσ  των Δόμων ςϑμφωνα με τον 34/06 (ΥΕΚ 114/08.06.2006 Σ.Α΄ 

(ΔΚΚ), προςδιορύζονται τα αρμϐδια ϐργανα για τον ςχεδιαςμϐ, τη διαμϐρφωςη, την υλοπούηςη 

και την αξιολϐγηςη των πολιτιςτικών δρϊςεων του Δόμου Φερςονόςου ςε ςυνεργαςύα με: 

                                                           

33 Ϊγκριςη πραγματοπούηςησ πολιτιςτικών δρϊςεων Δόμου Φερςονόςου (Σμόμα Πολιτιςμοϑ Παιδεύασ 
Νεολαύασ, Γοϑρνεσ: 02/09/2015) 
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 τουσ τοπικοϑσ πολιτιςτικοϑσ και κοινωνικοϑσ φορεύσ (ςωματεύα, ΜΚΟ, ςϑλλογοι)  

 το ΚΟΙΠΟΔΙ (Κοινωνικϐ Οικο Πολιτιςτικϐ Δύκτυο Δόμου Φερςονόςου)  

 τουσ πνευματικοϑσ δημιουργοϑσ, τουσ καλλιτϋχνεσ, τουσ καλλιτεχνικοϑσ οργανιςμοϑσ και τισ 

ομϊδεσ που εμπλϋκονται. 

 

ϑμφωνα με αυτό την απϐφαςη, ο Δόμοσ Φερςονόςου καλεύται ςε αυτό τη φϊςη ςε 

οργανωτικϐ και οικονομικϐ επύπεδο να: 

 ςυμπληρώςει και να ενιςχϑςει τη δρϊςη  των πολιτιςτικών ςυλλϐγων, ςωματεύων, ΜΚΟ και 

του ΚΟΙΠΟΔΙ που ςτηρύζονται ςτην εθελοντικό ςυνειςφορϊ των μελών τησ κοινωνύασ  

 αξιοποιόςει και να υποςτηρύξει τουσ τοπικοϑσ καλλιτϋχνεσ, πνευματικοϑσ δημιουργοϑσ και 

πολιτιςτικϋσ ομϊδεσ 

 καλϑψει αναγκαύεσ δαπϊνεσ για την πραγματοπούηςη πολιτιςτικών δρϊςεων και την προβολό 

τουσ 

 καλϑψει τισ ανϊγκεσ πληροφϐρηςησ – ενημϋρωςησ του κοινοϑ μϋςα απϐ την ϋκδοςη 

φυλλαδύου, προςκλόςεων, αφιςών, χρόςη ΜΜΕ και κοινωνικών δικτϑων και γενικϊ να 

 υποςτηρύξει ϋμπρακτα την υλοπούηςη πολιτιςτικών δρϊςεων.  

 

το πλαύςιο αυτϐ εγκρύθηκε μια ςειρϊ εκδηλώςεων και οι ςχετικϋσ για την υλοπούηςη του 

δαπϊνεσ, ϋχοντασ ωσ γνώμονα το γεγονϐσ ϐτι:  

 απευθϑνονται ςε ϐλο τον τοπικϐ πληθυςμϐ προκειμϋνου να καλϑπτεται η καθοριςτικόσ 

ςημαςύασ ανϊγκη πρϐςβαςησ ςε πολιτιςτικϊ αγαθϊ, 

 υποςτηρύζουν τη δρϊςη τοπικών πολιτιςτικών ομϊδων που παρϊγουν πολιτιςτικϊ αγαθϊ και 

 καλϑπτουν τισ ανϊγκεσ προβολόσ, ενημϋρωςησ και πληροφϐρηςησ του κοινοϑ για την 

πραγματοπούηςη των πολιτιςτικών δρϊςεων που υλοποιοϑνται ςτο Δόμο Φερςονόςου. 

 

1.3.5 Πολιτιςτικού ύλλογοι 

Οι πολιτιςτικού ϑλλογοι που δραςτηριοποιοϑνται ςτην ευρϑτερη περιοχό του Δόμου 

Φερςονόςου εύναι:   

 Κύνηςη Πολιτών Επιςκοπόσ 
 Υιλωνύδειοσ ϑλλογοσ Λιμϋνοσ  

Φερςονόςου 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Φερςονόςου 
 υλλϐγου Γυναικών Μαλύων "Eςτύα" 
 Πολιτιςτικϐσ & Εξωραώςτικϐσ ϑλλογοσ 

Καρτεροϑ 
 Επιμορφωτικοϑ υλλϐγου Γυναικών 

Φερςονόςου "Βριτομϊρτισ" 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Γουρνών 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Ανϊληψησ  
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Αβδοϑ 

 ϑλλογοσ γουροκεφαλύου  
 ϑλλογοσ Κων/πολιτων 
 ϑλλογοσ Ανωπϐλεωσ  
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Ωνω Βϊθειασ 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Ελιϊσ 
 Πολιτιςτικϐσ ςϑλλογοσ Γουβών 
 Πολιτιςτικϐσ ςϑλλογοσ Καλοϑ Φωριοϑ 
 Πολιτιςτικϐσ ςϑλλογοσ Κϐξαρησ  
 Πολιτιςτικϐσ ςϑλλογοσ Ποταμιών 
 Εξωραώςτικϐσ πολιτιςτικϐσ ςϑλλογοσ 

Ελιϊσ  «Αγ. Ρωμανϐσ ο μελωδϐσ» 
 ϑλλογοσ Φαρϊςου  «ο Ωγιοσ 
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 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ ταμνιών 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ κοτεινοϑ 
 ΠΑΝΟΜ 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Καινοϑριου 

Φωριοϑ 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Γαλϑφασ 
 Βραχϐκηποσ 
 Ωξιον Εςτύ (Κοκκύνη Φϊνι) 
 ΚΟΙΠΟΔΙ  Φερςονόςου 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Ανιςαρϊ 
 ϑλλογοσ Γυναικών ταλύδασ 
 Αώτανύων 
 άριδα 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Ελιϊσ 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Βοριτςύου «Η 

Αγύα Μαρύνα» 
 ΠΑΝΟΜ 
 Sarpidonistas 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Μοχοϑ  "Η 

Πρϐοδοσ" 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Γωνιών 

 
 

Ευςτϊθιοσ» 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Κραςύου 
 Γϊλυπε 
 Επιςκοπόσ 
 κοπϋλων 
 ϑλλογοσ Γυναικών "Η Εργϊνη" 
 ϑλλογοσ Γυναικών ταλύδασ 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Κραςύου  
 ϑλλογοσ  Περιβϊλλοντοσ Φερςονόςου 
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Μαλύων  
 ϑνδεςμοσ Γουρνών "Ανϊπτυξη και 

Περιβϊλλον" 
 Πνευματικϐ Κϋντρο Ενορύασ 

Φερςονόςου  
 Πολιτιςτικϐσ ϑλλογοσ Μαλύων 
 Κοινωνικοοικοπολιτιςτικϐ Δύκτυο 

Υορϋων Δόμου Φερςονόςου 
 Εκπολιτιςτικϐσ & Εξωραώςτικϐσ 

ϑλλογοσ Αγριανών "Η Αγύα Σριϊδα" 
 Πολιτιςτικϐ ωματεύο ξυνϐχονδροσ & 

μουζουδιϊ "Μοχιανό αποκρϊ" 
 

 

1.3.6 Γυναικεύοι υνεταιριςμού 

Εκτϐσ των παραπϊνω πολιτιςτικών ςυλλϐγων, ςτο Δόμο Φερςονόςου δραςτηριοποιεύται και 

ϋνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ γυναικεύων ςυνεταιριςμών:  

 Επιμορφωτικϐσ ϑλλογοσ Γυναικών Φερςονόςου «Βριτϐμαρτισ» (Δ.Ε. Φερςονόςου)  

 ϑλλογοσ Γυναικών Μαλύων «Εςτύα» (Δ.Ε. Μαλύων)  

 ϑλλογοσ Γυναικών ταλύδασ-Μοχοϑ «Υιλαρϋτη» (Δ.Ε. Μαλύων) 

 υλλϐγου Γυναικών Επιςκοπόσ «Εργϊνη» (Δ.Ε. Επιςκοπόσ) 

 ϑλλογοσ Γυναικών «Ίριδα» (ΜΚΟ) (Δ.Ε. Γουβών) 

 Αγροτικϐσ Γυναικεύοσ υνεταιριςμϐσ Καλοϑ Φωριοϑ «Μύνθη» (Δ.Ε. Γουβών). 

 

 

1.3.7 Εθελοντιςμόσ 

Ανϊμεςα ςτισ πολιτικϋσ του Δόμου Φερςονόςου με αναφορϊ ςτην κοινωνύα διακρύνεται η 

πολιτικό για τον Εθελοντιςμϐ ϐπωσ εκφρϊζεται και τεκμηριώνεται μϋςα απϐ τη «Φϊρτα του 

Δόμου Φερςονόςου για τον Εθελοντιςμό» που πρϐςφατα αναδεύχθηκε ωσ Εφαρμϐςιμη Καλό 

Πρακτικό Δόμων,  ςε πανελλόνιο επύπεδο, ςτα πλαύςια τησ διαδικαςύασ «ΕΥΑΡΜΟΙΜΕ ΚΑΛΕ  

ΠΡΑΚΣΙΚΕ Ε ΔΗΜΟΤ» που ϋχει θεςπύςει η Πανελλόνια Ϊνωςη Γενικών Γραμματϋων Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ «ΚΛΕΙΘΕΝΗ».  
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Η Φϊρτα του Δόμου Φερςονόςου για τον εθελοντιςμϐ αποτελεύ, ςτην ουςύα, τον Πρακτικϐ 

Οδηγϐ για ϐςουσ με κϊθε τρϐπο ενδιαφϋρονται να ςυνδεθοϑν με τη λειτουργύα του οργανιςμοϑ 

και τησ «κοινϐτητασ» του Δόμου Φερςονόςου, ςυνδϋοντασ την ατομικό ευθϑνη και την 

προςωπικό ςυνειςφορϊ με τη ςυλλογικϐτητα και την τοπικό ανϊπτυξη. Παρϋχει ενημϋρωςη 

και πληροφϐρηςη τϐςο προσ τουσ ενδιαφερϐμενουσ εθελοντϋσ, ϐςο και προσ τουσ 

Οργανιςμοϑσ του Δόμου Φερςονόςου, ενώ επιδιώκεται να αποτελϋςει μια καλό πρακτικό για 

την ανϊπτυξη πολιτικόσ ςτον τομϋα του Εθελοντιςμοϑ. 

 

Αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι η Φϊρτα του Δόμου Φερςονόςου προβλϋπει μεταξϑ ϊλλων: α) τη 

ςυμμετοχό του Δόμου ςτην Ευρωπαώκό Εθελοντικό Τπηρεςύα, β) την κατϊρτιςη του Μητρώου 

Εθελοντών, ςτο οπούο όδη ςυμμετϋχουν αρκετού, κυρύωσ νϋοι ςε ηλικύα εθελοντϋσ που 

ςυμβϊλλουν ςτην υλοπούηςη τοπικών ςχεδύων ϐπωσ εύναι το «ϑμφωνο των Δημϊρχων», 

κοινωνικϋσ υπηρεςύεσ κ.λ.π., τη φιλοξενύα ομϊδων εθελοντών κ.α. 

 

Επύςησ, ο Δόμοσ Φερςονόςου εύναι ενεργϐ μϋλοσ ςτη δημϐςια πλατφϐρμα «Γϋφυρεσ 

υνεργαςύασ για τον Εθελοντιςμϐ» τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Νϋασ Γενιϊσ.   

 

1.3.8 Αθλητικϋσ Τποδομϋσ και εκδηλώςεισ 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου ϋχει αναπτϑξει αρκετϋσ δραςτηριϐτητεσ και υποδομϋσ ςχετικϋσ με τον 

αθλητιςμϐ που ϋχουν ωσ ςτϐχο την ενθϊρρυνςη και την υποςτόριξη τησ δυναμικόσ και τησ 

δρϊςησ των νϋων καθώσ και ςτη δημιουργύα ενϐσ περιβϊλλοντοσ που θα προϊγει την ευγενό 

ϊμιλλα και θα ‘’θωρακύζει’’ την ψυχικό και ςωματικό υγεύα. το πλαύςιο αυτϐ, ςτην ευρϑτερη 

περιοχό του Δόμου Φερςονόςου δραςτηριοποιοϑνται αθλητικού ςϑλλογοι διαφϐρων 

αθλημϊτων, ϐπωσ καλαθοςφαύριςησ, πετοςφαύριςησ, ποδοςφαύρου και πολεμικών τεχνών.  

Ειδικϐτερα, υποςτηρύζεται η: 

 λειτουργύα αθλητικοϑ κϋντρου,  

 λειτουργύα γυμναςτηρύου, 

 διοργϊνωςη αθλητικών εκδηλώςεων, 

 ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα μαζικοϑ αθλητιςμοϑ και 

 λειτουργύα τμημϊτων αθλητιςμοϑ και ϊθληςησ. 

 

Επιπλϋον, ϋχουν διαμορφωθεύ και λειτουργοϑν διϊφορεσ αθλητικϋσ υποδομϋσ, ϐπωσ αυτϋσ που 

διαχειρύζεται η Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Δόμου Φερςονόςου (Κ.Ε.Δ.Φ):  

 γόπεδο (1) ποδοςφαύρου με φυςικϐ χορτϊρι ςτα Μϊλια, 

 γόπεδα (3) ποδοςφαύρου ςτουσ οικιςμοϑσ  Μοχοϑ, Φερςονόςου και Ελιϊσ με πλαςτικϐ 

χλοοτϊπητα, 
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  γόπεδα (2) ποδοςφαύρου 8Φ8 με πλαςτικϐ τϊπητα ςτουσ οικιςμοϑσ Φερςονόςου και 

Μαλύων, 

 γόπεδα μπϊςκετ βϐλεώ και τϋνισ ςτουσ οικιςμοϑσ Μαλύων, Κραςύου, Φερςονόςου και 

πρώην βϊςησ Γουρνών, 

 γόπεδα (4) ποδοςφαύρου χωρύσ καθϐλου χορτϊρι ςτουσ οικιςμοϑσ Επιςκοπόσ, 

Ανώπολησ, Γουβών και Γουρνών. 

 

Οι αθλητικϋσ διοργανώςεισ προϊγουν τον αθλητικϐ χαρακτόρα του διευρυμϋνου Δόμου 

Φερςονόςου,  ϐπωσ πρωταθλόματα και τουρνουϊ ςτο Ποδϐςφαιρο, ςτην Καλαθοςφαύριςη, 

ςτην Κολϑμβηςη, ςτο κϊκι, ςτην Επιτραπϋζια Αντιςφαύριςη, καθώσ και τουρνουϊ προςφορϊσ 

αγϊπησ. ημαντικϋσ διοργανώςεισ επύςησ αποτελοϑν οι αγώνεσ δρϐμου, τρύαθλο, πεζοπορύα, 

ποδηλατοδρομύα και ϊλλα, ϐπωσ: 

 (1ο )Kids sports camp για παιδιϊ απϐ 4 -12 ετών, 

 1οι παραθαλϊςςιοι αγώνεσ δρϐμου αυτιςμοϑ (2015), 

 χολικϊ πρωταθλόματα κϊκι (2015), 

 Super Sprint Triathlon Γοϑρνεσ (2015), 

 Εθνικϊ ςεμινϊρια taekwondo. 

 

1.3.9 Τποδομϋσ Τγεύασ & Κοινωνικόσ Πρόνοιασ 

Πρωτοβϊθμια Υροντύδα ςτον Δόμο Φερςονόςου 

Η εξυπηρϋτηςη των αναγκών πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ των πολιτών του Δόμου 

Φερςονόςου γύνεται απϐ: 

 το Κϋντρο Τγεύασ Καςτελύου Πεδιϊδοσ,  

 το Περιφερειακϐ  Ιατρεύο  Γουβών, 

 το Περιφερειακϐ  Ιατρεύο   Επιςκοπόσ,  

 το Περιφερειακϐ  Ιατρεύο   Μαλύων,   

 το Περιφερειακϐ  Ιατρεύο   Φερςονόςου,  

 το Περιφερειακϐ  Ιατρεύο  Μοχοϑ, 

τα οπούα υπϊγονται ςτο Κϋντρο Τγεύασ Καςτελύου (Κ.Τ.Κ.) Πεδιϊδοσ. Σο τελευταύο  βρύςκεται 

ςτο Καςτϋλι Πεδιϊδοσ του Δόμου Μινώα (Περιφερειακό Ενϐτητα Ηρακλεύου), ϊρχιςε να 

λειτουργεύ ςτισ 24/10/1988 και εποπτεϑεται απϐ το Γενικϐ Νοςοκομεύο Ηρακλεύου Βενιζϋλειο - 

Πανϊνειο. 
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Πηγό: Περιφερειακϊ Ιατρεύα Δόμου Φερςονόςου (7η ΤΠΕ Κρότησ) 

 
 

Σο Κ.Τ.Κ. Παρϋχει υπηρεςύεσ πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ ςτον πληθυςμϐ ευθϑνησ του. 

υνολικϊ, εξυπηρετεύ 36.254 ϊτομα εκ των οπούων το μεγαλϑτερο μϋροσ αφορϊ ςτον 

πληθυςμϐ του Δόμου Φερςονόςου.  

 

Περιφερειακϊ ιατρεύα που λειτουργούν ςτο Δόμο Φερςονόςου (ανϊ δυναμικότητα και ειδύκευςη)34 

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ ΙΑΣΡΕΙΟΤ 
ΑΡ. ΤΠΗΡ. 

ΠΡΟ. 
ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

1. 

Περιφερειακό Ιατρεύο Λ. Φερςονόςου 

τεγϊζεται ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ απϐ τον 
Δόμο Φερςονόςου. 

τα πλαύςια λειτουργύασ του εντϊςςεται η λειτουργύα 
των Ιατρεύων Πορεύασ ςτουσ οικιςμοϑσ: Αγριανϊ, 
Φερςϐνηςο, Ανϊληψη, Γωνιϋσ, Ποταμιϋσ, Αβδοϑ και Κερϊ 
ανϊ μύα φορϊ την εβδομϊδα. Η ςτϋγαςη των Ιατρεύων 
Πορεύασ γύνεται ςε δημοτικϋσ εγκαταςτϊςεισ. 

3 

1. Γενικϐσ Ιατρϐσ, 
Επιμελητόσ Α΄ Ε..Τ. 

2. Γενικϐσ Ιατρϐσ, 
Επιμελητόσ Α΄ Ε..Τ. 

3. Νοςηλεϑτρια ΣΕ 
(οργανικό θϋςη ςτο Κ.Τ. 
Καςτελλύου) 

2. 

Περιφερειακό Ιατρεύο Μαλύων τεγϊζεται ςε χώρο που 
ενοικιϊζει ο Δόμοσ Φερςονόςου. 

τα πλαύςια λειτουργύασ του εντϊςςεται η λειτουργύα 
του Ιατρεύου Πορεύασ ςτον οικιςμϐ Κρϊςι ϐπου 
ςτεγϊζεται ςε δημοτικό εγκατϊςταςη. 

3 

1. Γενικϐσ Ιατρϐσ, 
Επιμελητόσ Α΄ Ε..Τ.  

2. Γενικϐσ Ιατρϐσ, 
Επιμελητόσ Α΄ Ε..Τ.  

3. Νοςηλεϑτρια ΣΕ (με 
μετακύνηςη απϐ Κ.Τ. 
Καςτελλύου) 

4. Επιςκϋπτρια Τγεύασ 

                                                           

34  Επικαιροπούηςη ςτοιχεύων 5/10/2015  
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Περιφερειακϊ ιατρεύα που λειτουργούν ςτο Δόμο Φερςονόςου (ανϊ δυναμικότητα και ειδύκευςη)34 

Α/Α ΣΟΙΦΕΙΑ ΙΑΣΡΕΙΟΤ 
ΑΡ. ΤΠΗΡ. 

ΠΡΟ. 
ΕΙΔΙΚΕΤΗ 

3. 

Περιφερειακό Ιατρεύο Γουβών τεγϊζεται ςε χώρο που 
ϋχει παραχωρηθεύ απϐ την ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΙΟΤ εντϐσ τησ Π.Α.Β.Γ. 

τα πλαύςια λειτουργύασ του εντϊςςεται η λειτουργύα 
των Ιατρεύων Πορεύασ ςτουσ οικιςμοϑσ: Πϊνω Γοϑβεσ, 
κοτεινϐ, Βορύτςιο, Φαραςϐ, Κϐξαρη, Καλϐ Φωριϐ, 
Γοϑρνεσ και Κοκκύνη Φϊνι. ανϊ μύα φορϊ την εβδομϊδα. 
Η ςτϋγαςη των Ιατρεύων Πορεύασ γύνεται ςε δημοτικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ και ειδικϐτερα το Ιατρεύο Κοκκύνη Φϊνι, 
ςε χώρο τησ τοπικόσ ενορύασ. 

3 

1. Γενικϐσ Ιατρϐσ, 
Επιμελητόσ Α΄ Ε..Τ.  

2. Γενικό Ιατρϐσ, 
Επιμελότρια Α΄ Ε..Τ. 

3. Νοςηλεϑτρια ΣΕ (με 
μετακύνηςη απϐ 
Νοςηλευτικό χολό 
Βενιζελεύου Νος/μεύου) 

4. 

Περιφερειακό Ιατρεύο Επιςκοπόσ 

τεγϊζεται ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ απϐ τον 
Δόμο Φερςονόςου. 

τα πλαύςια λειτουργύασ του εντϊςςεται η λειτουργύα 
των Ιατρεύων Πορεύασ ςτουσ οικιςμοϑσ: Ελιϊ, Πϊνω και 
Κϊτω Βϊθια, Ανώπολη, ανϊ μύα φορϊ την εβδομϊδα. Η 
ςτϋγαςη των Ιατρεύων Πορεύασ γύνεται ςε δημοτικϋσ 
εγκαταςτϊςεισ. 

3 

1. Γενικό Ιατρϐσ, 
Επιμελότρια Α΄ Ε..Τ. 

2. Γενικό Ιατρϐσ, 
Επιμελότρια Α΄ Ε..Τ. 

3. Νοςηλεϑτρια ΣΕ (με 
μετακύνηςη απϐ 
Βενιζϋλειο Νος/μεύο) 

5. 

Περιφερειακό Ιατρεύο Μοχού 

τεγϊζεται ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ απϐ τον 
Δόμο Φερςονόςου. 

3 

1. Γενικϐσ Ιατρϐσ, 
Επιμελητόσ Β΄ Ε..Τ. 

2. Γενικϐσ Ιατρϐσ, 
Επιμελητόσ Α΄ Ε..Τ. 

3. Νοςηλεϑτρια ΣΕ (με 
μετακύνηςη απϐ 
Βενιζϋλειο Νος/μεύο) 
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Ιατρεύα Διακοπόσ Καπνύςματοσ 

Σα τελευταύα χρϐνια, ςτα Περιφερειακϊ Ιατρεύα του Δόμου Φερςονόςου παρϋχονται υπηρεςύεσ 

υποςτόριξησ καπνιςτών για τη διακοπό του καπνύςματοσ. υγκεκριμϋνα, ςτο Περιφερειακϐ 

Ιατρεύο Λ. Φερςονόςου και ςτο Περιφερειακϐ Ιατρεύο Μαλύων, λειτουργοϑν αντύςτοιχα Ιατρεύα 

Διακοπόσ Καπνύςματοσ.  

 

Ιδιωτικό πρωτοβουλύα ςτην παροχό πρωτοβϊθμιασ φροντύδασ  

τα τουριςτικϊ κϋντρα Φερςονόςου και Μαλύων που ςυνδϋονται εϑκολα με τουσ υπϐλοιπουσ 

οικιςμοϑσ εξυπηρετώντασ τισ ανϊγκεσ των κατούκων τησ περιοχόσ, δραςτηριοποιοϑνται: η 

Ιατρικό Βοόθεια και  η Ιατρικό Υροντύδα Κρότησ απϐ το 1995 με δϑο διαγνωςτικϊ και τρύα 

περιφερειακϊ ιατρεύα. 

 

Επεύγουςα προνοςοκομειακό ιατρικό – λειτουργύα ςταθμού ΕΚΑΒ ςτο Δόμο Φερςονόςου  

το Δόμο Φερςονόςου και ειδικϐτερα ςτο νϋο κόμβο Φερςονόςου το ΕΚΑΒ διαθϋτει ςταθμό 

απϐ ϐπου εύναι δυνατό η αντιμετώπιςη επειγϐντων περιςτατικών ςτην περιοχό. Ο ςταθμϐσ 

λειτουργεύ 24 ώρεσ την ημϋρα για 365 ημϋρεσ το χρϐνο.  

 

Βοόθεια ςτο ςπύτι 

Οι μονϊδεσ «Βοόθεια ςτο ςπύτι» ϋχουν ςτενό ςυνεργαςύα και υποςτόριξη με τα Περιφερειακϊ 

Ιατρεύα τησ περιοχόσ και ϋχουν καθοριςτικϐ και αναγκαύο ρϐλο ςτην κοινωνικό πολιτικό τησ 

περιοχόσ.  κοπϐσ εύναι η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των ατϐμων τησ τρύτησ ηλικύασ καθώσ 

και ατϐμων με κινητικϊ ό ϊλλα ειδικϊ προβλόματα (ΑμεΑ), η υποβοόθηςη τησ αυτϐνομησ και 

αξιοπρεποϑσ διαβύωςησ και  η υποςτόριξη του οικογενειακοϑ περιβϊλλοντοσ των 

επωφελοϑμενων. 

το Δόμο Φερςονόςου, υπϊρχουν δυο μονϊδεσ "Βοόθεια ςτο ςπύτι" για τουσ τϋςςερισ πρώην 

Καποδιςτριακοϑσ Δόμουσ με προςωπικϐ ϋξι ατϐμων των παρακϊτω ειδικοτότων : 

 1 Κοινωνιολϐγοσ (ΠΕ) 

 1 Κοινωνικό Λειτουργϐσ (ΣΕ) 

 1 Νοςηλεϑτρια (ΔΕ) 

 3 Οικογενειακού Βοηθού (ΤΕ) 

 

Λοιπϋσ κοινωνικϋσ δομϋσ 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου ςτα πλαύςια των προγραμμϊτων κοινωνικόσ πολιτικόσ ύδρυςε το Κϋντρο 

Ανοικτόσ Προςταςύασ Ηλικιωμϋνων (Κ.Α.Π.Η.) Δόμου Φερςονόςου με ςτϐχο να παραμεύνει το 

ηλικιωμϋνο ϊτομο ενεργϐ, αυτϐνομο και ιςϐτιμο μϋλοσ ςτην κοινωνύα. Σο Κ.Α.Π.Η. Δόμου 
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Φερςονόςου ιδρϑθηκε το επτϋμβριο του 2001 ςτο Λιμϊνι Φερςονόςου, ενώ ϋνα χρϐνο 

αργϐτερα λειτοϑργηςε και το Σοπικϐ Παρϊρτημα ςτη Δ.Κ. Φερςονόςου. 

 

Επιπλϋον, ςτο Δόμο Φερςονόςου, απϐ το 2004, ϋχει ξεκινόςει τη λειτουργύα του το Κϋντρο 

Ημερόςιασ Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων (ΚΗΥΗ). κοπϐσ του ΚΗΥΗ εύναι η βελτύωςη τησ ποιϐτητασ 

ζωόσ των εξυπηρετοϑμενων ηλικιωμϋνων. Με τον τρϐπο αυτϐ, το ΚΗΥΗ ςυμβϊλλει ςτην 

εναρμϐνιςη τησ οικογενειακόσ και εργαςιακόσ ζωόσ των μελών του οικογενειακοϑ 

περιβϊλλοντοσ των ηλικιωμϋνων, καθώσ και ςτη διαφϑλαξη τησ οικογενειακόσ αλληλεγγϑησ. 

Εξαςφαλύζει την παραμονό των ηλικιωμϋνων ατϐμων ςτο οικεύο τουσ περιβϊλλον, ενώ 

ταυτϐχρονα διευκολϑνει τα μϋλη τησ οικογϋνειασ - κυρύωσ τισ γυναύκεσ - που εργϊζονται και 

παρϊλληλα ϋχουν αναλϊβει τη φροντύδα του ηλικιωμϋνου μϋλουσ τησ οικογϋνειασ. 

 

Σϋλοσ, ςτο Δόμο Φερςονόςου, ϋχει δημιουργηθεύ Ομϊδα Τγεύασ η οπούα απαρτύζεται απϐ 

δημϐτεσ οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςε εθελοντικό βϊςη. Η εθελοντικό ςυμμετοχό ςτην ομϊδα 

υγεύασ αποβλϋπει τϐςο ςτην κινητοπούηςη και εκπαύδευςη / κατϊρτιςη των πολιτών ςε θϋματα 

υγεύασ, αλλϊ και ςτην κοινωνικό αλληλεγγϑη και ςυνοχό μεταξϑ των κατούκων τησ τοπικόσ 

κοινϐτητασ. 
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1.4 Η περιοχό του Δόμου και οι κϊθετεσ υπηρεςύεσ ςτο θεματικό τομϋα 

«Σοπικό οικονομύα και απαςχόληςη».  

1.4.1 Απαςχόληςη - Ανεργύα  

τον επϐμενο πύνακα και χϊρτη παρατύθενται τα αντύςτοιχα ςτοιχεύα τομεακόσ απαςχϐληςησ 

των Δημοτικών/Σοπικών Κοινοτότων του Δόμου Φερςονόςου. Κυρύαρχοσ τομϋασ απαςχϐληςησ 

των κατούκων εύναι ο τριτογενόσ τομϋασ (81% των απαςχολουμϋνων). Ακολουθοϑν ο 

δευτερογενόσ τομϋασ που ςυγκεντρώνει το 13% των απαςχολουμϋνων και ο πρωτογενόσ 

τομϋασ που ςυγκεντρώνει το υπϐλοιπο 6% των απαςχολουμϋνων. Μϊλιςτα ϐςον αφορϊ τισ 

παραλιακϋσ περιοχϋσ του Δόμου, ϐπου παρατηρεύται ςυγκϋντρωςη πληθυςμοϑ, τα ποςοςτϊ 

απαςχϐληςησ των κατούκων ςτον πρωτογενό εύναι ιδιαύτερα χαμηλϊ, γεγονϐσ που δεν ιςχϑει 

για την ενδοχώρα, ϐπου τα αντύςτοιχα ποςοςτϊ εύναι υψηλϐτερα.  

 

Σομεακό Διϊρθρωςη Απαςχόληςησ του Δόμου Φερςονόςου (ϋτοσ 2011) 

 Α'γενόσ τομϋασ Β'γενόσ τομϋασ Γ'γενόσ τομϋασ 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 6,0% 13,0% 81,0% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΨΝ 4,5% 14,2% 81,3% 

Δημοτικό Κοινότητα Γουβών 5,4% 15,8% 78,8% 

Δημοτικό Κοινότητα Ανωπόλεωσ 4,1% 7,8% 88,1% 

Σοπικό Κοινότητα Ελαύασ 5,1% 10,1% 84,8% 

Σοπικό Κοινότητα Επϊνω Βαθεύασ 14,9% 10,8% 74,3% 

Σοπικό Κοινότητα Καλού Φωρύου 12,1% 20,7% 67,2% 

Σοπικό Κοινότητα Κϊτω Βαθεύασ 2,4% 12,0% 85,6% 

Σοπικό Κοινότητα Κόξαρησ 17,9% 14,3% 67,9% 

Σοπικό Κοινότητα Φαρϊςου 57,1% 0,0% 42,9% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΠΙΚΟΠΗ 17,3% 19,9% 62,8% 

Σοπικό Κοινότητα Επιςκοπόσ 15,8% 22,2% 62,1% 

Σοπικό Κοινότητα Αώτανύων 39,7% 13,2% 47,1% 

Σοπικό Κοινότητα Γαλύφασ 36,4% 0,0% 63,6% 

Σοπικό Κοινότητα Καινούργιου Φωρύου 34,8% 6,5% 58,7% 

Σοπικό Κοινότητα γουροκεφαλύου 13,5% 34,9% 51,6% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΨΝ 7,2% 9,9% 82,9% 

Δημοτικό Κοινότητα Μαλύων 7,6% 6,1% 86,3% 

Σοπικό Κοινότητα Κραςύου 21,4% 17,9% 60,7% 

Δημοτικό Κοινότητα Μοχού 7,2% 10,5% 82,3% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 5,0% 11,2% 83,8% 
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Σομεακό Διϊρθρωςη Απαςχόληςησ του Δόμου Φερςονόςου (ϋτοσ 2011) 

Δημοτικό Κοινότητα Λιμϋνοσ Φερςονόςου 3,3% 10,6% 86,1% 

Σοπικό Κοινότητα Αβδού 13,2% 18,4% 68,4% 

Σοπικό Κοινότητα Γωνιών Πεδιϊδοσ 18,3% 35,4% 46,3% 

Σοπικό Κοινότητα Κερϊσ 20,7% 31,0% 48,3% 

Σοπικό Κοινότητα Ποταμιών 10,1% 16,2% 73,7% 

Δημοτικό Κοινότητα Φερςονόςου 5,6% 9,9% 84,5% 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 2015 

 

 
Μόνιμοσ πληθυςμόσ και Σομεακό Απαςχόληςη ςτισ Δημοτικϋσ/Σοπικϋσ Κοινότητεσ  

του Δόμου Φερςονόςου (ϋτοσ 2011) 

 

Πηγό: Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

 

Ο οικονομικϊ ενεργϐσ πληθυςμϐσ τησ περιοχόσ του Δόμου Φερςονόςου ανϋρχεται ςτο 46,7% 

του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ. ε επύπεδο Δημοτικών/Σοπικών Κοινοτότων παρατηρεύται ϐτι 

υψηλϐτερα ποςοςτϊ οικονομικϊ ενεργοϑ πληθυςμοϑ ϋχουν οι παραλιακϋσ περιοχϋσ του Δόμου, 

με τα υψηλϐτερα να εμφανύζονται ςτισ ΣΚ Λιμϋνοσ Φερςονόςου (54,7%) και ΣΚ Κϊτω Βαθειϊσ 

(51,4%). Όςον αφορϊ την κατϊςταςη αςχολύασ του πληθυςμοϑ τησ περιοχόσ του Δόμου, το 
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ποςοςτϐ των απαςχολουμϋνων ανϋρχεται ςυνολικϊ ςτο 38,6% του πληθυςμοϑ, ενώ οι 

ςυνταξιοϑχοι και οι ζητοϑντεσ εργαςύα αποτελοϑν το 19,2% και το 8,1% αντύςτοιχα.  

 

Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ του Δόμου Φερςονόςου (ϋτοσ 2011) 

 
Οικονομικϊ 

Ενεργού 

Ποςοςτϊ οικ. 
ενεργού 

πληθυςμού 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 12.470 46,7% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΨΝ 5.029 46,9% 

Δημοτικό Κοινότητα Γουβών 1.463 48,3% 

Δημοτικό Κοινότητα Ανωπόλεωσ 1.700 47,2% 

Σοπικό Κοινότητα Ελαύασ 917 47,4% 

Σοπικό Κοινότητα Επϊνω Βϊθειασ 97 43,3% 

Σοπικό Κοινότητα Καλού Φωρύου 74 25,5% 

Σοπικό Κοινότητα Κϊτω Βϊθειασ 698 51,4% 

Σοπικό Κοινότητα Κόξαρησ 52 26,1% 

Σοπικό Κοινότητα Φαρϊςου 28 31,1% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΠΙΚΟΠΗ 789 34,4% 

Σοπικό Κοινότητα Επιςκοπόσ 446 36,9% 

Σοπικό Κοινότητα Αώτανύων 101 36,1% 

Σοπικό Κοινότητα Γαλύφασ 21 17,2% 

Σοπικό Κοινότητα Καινούργιου Φωρύου 61 29,6% 

Σοπικό Κοινότητα γουροκεφαλύου 160 33,8% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΨΝ 2.555 47,0% 

Δημοτικό Κοινότητα Μαλύων 1.592 49,4% 

Σοπικό Κοινότητα Κραςύου 38 25,9% 

Δημοτικό Κοινότητα Μοχού 925 44,9% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 4.097 49,6% 

Δημοτικό Κοινότητα Λιμϋνοσ 
Φερςονόςου 

2.085 54,7% 

Σοπικό Κοινότητα Αβδού 109 30,5% 

Σοπικό Κοινότητα Γωνιών Πεδιϊδοσ 160 39,9% 

Σοπικό Κοινότητα Κερϊσ 40 36,4% 

Σοπικό Κοινότητα Ποταμιών 141 34,1% 

Δημοτικό Κοινότητα Φερςονόςου 1.562 49,4% 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 2015 
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Οικονομικϊ ενεργόσ πληθυςμόσ και κατϊςταςη αςχολύασ του για το Δόμο Φερςονόςου  
(ϋτοσ 2011) 

 

Πηγό: Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 
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Ποςοςτϊ κλαδικόσ απαςχόληςησ Δόμου Φερςονόςου και των Δημοτικών/Σοπικών του Κοινοτότων (2011) 

 

Α. 
ΓΕΨΡΓΙΑ, 
ΔΑΟΚΟ
ΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ 

Β. 
ΟΡΤΦΕΙΑ 

ΚΑΙ 
ΛΑΣΟΜΕΙ

Α 

Γ. 
ΜΕΣΑΠΟΙ

ΗΗ 

Δ. 
ΠΑΡΟΦΗ 

ΗΛΕΚΣΡΙΚ
ΟΤ 

ΡΕΤΜΑΣΟ
, 

ΥΤΙΚΟΤ 
ΑΕΡΙΟΤ, 
ΑΣΜΟΤ 

ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΣΙ

ΜΟΤ 

Ε. 
ΠΑΡΟΦΗ 
ΝΕΡΟΤ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑ
ΙΑ 

ΛΤΜΑΣΨ
Ν, 

ΔΙΑΦΕΙΡΙ
Η 

ΑΠΟΒΛΗΣ
ΨΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΕΞΤΓΙΑΝ
Η 

Σ. 
ΚΑΣΑΚΕ

ΤΕ 

Ζ. 
ΦΟΝΔΡΙΚ

Ο ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
- 

ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΜΗΦΑΝΟ
ΚΙΝΗΣΨΝ 
ΟΦΗΜΑΣ
ΨΝ ΚΑΙ 

ΜΟΣΟΤΚ
ΛΕΣΨΝ 

Η. 
ΜΕΣΑΥΟΡ

Α ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕ

ΤΗ 

Θ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΤΠΗΡΕΙΨ
Ν 

ΠΑΡΟΦΗ 
ΚΑΣΑΛΤΜ
ΑΣΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΨ

Ν 
ΕΣΙΑΗ 

Ι. 
ΕΝΗΜΕΡΨ

Η ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΨ

ΝΙΑ 

Κ. 
ΦΡΗΜΑΣ
ΟΠΙΣΨΣΙ
ΚΕ ΚΑΙ 

ΑΥΑΛΙΣ
ΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

Λ. 
ΔΙΑΦΕΙΡΙ

Η 
ΑΚΙΝΗΣΗ

 
ΠΕΡΙΟΤΙ

Α 

Μ. 
ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑΣΙΚΕ, 
ΕΠΙΣΗΜ
ΟΝΙΚΕ 

ΚΑΙ 
ΣΕΦΝΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ

ΟΣΗΣΕ 

Ν. 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ

Ε ΚΑΙ 
ΤΠΟΣΗΡΙ

ΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ

ΟΣΗΣΕ 

Ξ. 
ΔΗΜΟΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΑΙ 
ΑΜΤΝΑ - 

ΤΠΟΦΡΕΨ
ΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚ
Η 

ΑΥΑΛΙ
Η 

Ο. 
ΕΚΠΑΙΔΕΤ

Η 

Π. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΦΕΣΙΚΕ 
ΜΕ ΣΗΝ 

ΑΝΘΡΨΠΙ
ΝΗ ΤΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

Ρ. 
ΣΕΦΝΕ, 

ΔΙΑΚΕΔΑ
Η ΚΑΙ 

ΧΤΦΑΓΨΓΙ
Α 

. ΑΛΛΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΠΑΡΟΦΗ 
ΤΠΗΡΕΙΨ

Ν 

Σ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΝΟΙΚΟΚΤ
ΡΙΨΝ Ψ 

ΕΡΓΟΔΟΣ
ΨΝ - ΜΗ 

ΔΙΑΥΟΡΟ
ΠΟΙΗΜΕΝ

Ε 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΝΟΙΚΟΚΤ
ΡΙΨΝ, 
ΠΟΤ 

ΑΥΟΡΟΤΝ 
ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΓΨΓ
Η 

ΑΓΑΘΨΝ - 
ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΨ
Ν - ΓΙΑ 

ΙΔΙΑ 
ΦΡΗΗ 

Τ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΕΣΕΡΟΔΙΚ
ΨΝ 

ΟΡΓΑΝΙ
ΜΨΝ ΚΑΙ 
ΥΟΡΕΨΝ 

ΔΗΜΟ 
ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

6,0% 0,0% 4,9% 0,4% 0,5% 7,1% 17,2% 3,4% 34,7% 0,9% 1,3% 0,1% 2,8% 4,8% 5,5% 4,8% 3,2% 1,2% 1,2% 0,0% 0,0% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΓΟΤΒΨΝ 

4,5% 0,0% 6,2% 0,6% 0,0% 7,4% 16,5% 4,9% 25,2% 1,4% 1,9% 0,2% 4,1% 5,0% 8,1% 6,9% 4,2% 1,4% 1,6% 0,0% 0,0% 

Δημοτικό Κοινότητα 
Γουβών 

5,4% 0,0% 5,8% 0,9% 0,5% 8,6% 19,2% 5,5% 40,6% 0,0% 0,5% 0,0% 4,6% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,6% 0,0% 

Δημοτικό Κοινότητα 
Ανωπόλεωσ 

4,1% 0,0% 7,4% 0,0% 0,4% 0,0% 16,5% 0,0% 29,3% 1,4% 2,3% 0,0% 4,4% 6,0% 12,2% 7,5% 4,9% 1,5% 1,9% 0,2% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Ελαύασ 

5,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 9,7% 23,5% 8,3% 16,5% 1,6% 3,0% 0,0% 3,8% 4,6% 8,3% 6,4% 3,9% 2,5% 1,9% 0,6% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Επϊνω Βαθεύασ 

14,9% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 6,8% 17,6% 13,5% 16,2% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 5,4% 6,8% 6,8% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Καλού Φωρύου 

12,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,7% 10,3% 5,2% 25,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,6% 8,6% 8,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Κϊτω Βαθεύασ 

2,4% 0,0% 5,3% 1,0% 0,0% 5,7% 16,2% 4,6% 17,5% 2,2% 2,9% 0,0% 6,4% 4,0% 9,1% 14,1% 5,3% 1,5% 1,7% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Κόξαρησ 

17,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Φαρϊςου 

57,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΕΠΙΚΟΠΗ 
17,3% 0,0% 7,2% 0,0% 0,0% 12,7% 15,2% 4,6% 18,2% 1,1% 1,1% 0,0% 1,8% 2,6% 5,8% 6,6% 4,0% 0,0% 1,1% 0,8% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Επιςκοπόσ 

15,8% 0,0% 9,0% 0,0% 0,0% 13,2% 20,9% 0,0% 24,1% 1,0% 0,0% 0,0% 2,6% 0,0% 0,0% 9,0% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 39,7% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 7,4% 14,7% 8,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 8,8% 5,9% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
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Ποςοςτϊ κλαδικόσ απαςχόληςησ Δόμου Φερςονόςου και των Δημοτικών/Σοπικών του Κοινοτότων (2011) 

 

Α. 
ΓΕΨΡΓΙΑ, 
ΔΑΟΚΟ
ΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ 

Β. 
ΟΡΤΦΕΙΑ 

ΚΑΙ 
ΛΑΣΟΜΕΙ

Α 

Γ. 
ΜΕΣΑΠΟΙ

ΗΗ 

Δ. 
ΠΑΡΟΦΗ 

ΗΛΕΚΣΡΙΚ
ΟΤ 

ΡΕΤΜΑΣΟ
, 

ΥΤΙΚΟΤ 
ΑΕΡΙΟΤ, 
ΑΣΜΟΤ 

ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΣΙ

ΜΟΤ 

Ε. 
ΠΑΡΟΦΗ 
ΝΕΡΟΤ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑ
ΙΑ 

ΛΤΜΑΣΨ
Ν, 

ΔΙΑΦΕΙΡΙ
Η 

ΑΠΟΒΛΗΣ
ΨΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΕΞΤΓΙΑΝ
Η 

Σ. 
ΚΑΣΑΚΕ

ΤΕ 

Ζ. 
ΦΟΝΔΡΙΚ

Ο ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
- 

ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΜΗΦΑΝΟ
ΚΙΝΗΣΨΝ 
ΟΦΗΜΑΣ
ΨΝ ΚΑΙ 

ΜΟΣΟΤΚ
ΛΕΣΨΝ 

Η. 
ΜΕΣΑΥΟΡ

Α ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕ

ΤΗ 

Θ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΤΠΗΡΕΙΨ
Ν 

ΠΑΡΟΦΗ 
ΚΑΣΑΛΤΜ
ΑΣΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΨ

Ν 
ΕΣΙΑΗ 

Ι. 
ΕΝΗΜΕΡΨ

Η ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΨ

ΝΙΑ 

Κ. 
ΦΡΗΜΑΣ
ΟΠΙΣΨΣΙ
ΚΕ ΚΑΙ 

ΑΥΑΛΙΣ
ΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

Λ. 
ΔΙΑΦΕΙΡΙ

Η 
ΑΚΙΝΗΣΗ

 
ΠΕΡΙΟΤΙ

Α 

Μ. 
ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑΣΙΚΕ, 
ΕΠΙΣΗΜ
ΟΝΙΚΕ 

ΚΑΙ 
ΣΕΦΝΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ

ΟΣΗΣΕ 

Ν. 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ

Ε ΚΑΙ 
ΤΠΟΣΗΡΙ

ΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ

ΟΣΗΣΕ 

Ξ. 
ΔΗΜΟΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΑΙ 
ΑΜΤΝΑ - 

ΤΠΟΦΡΕΨ
ΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚ
Η 

ΑΥΑΛΙ
Η 

Ο. 
ΕΚΠΑΙΔΕΤ

Η 

Π. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΦΕΣΙΚΕ 
ΜΕ ΣΗΝ 

ΑΝΘΡΨΠΙ
ΝΗ ΤΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

Ρ. 
ΣΕΦΝΕ, 

ΔΙΑΚΕΔΑ
Η ΚΑΙ 

ΧΤΦΑΓΨΓΙ
Α 

. ΑΛΛΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΠΑΡΟΦΗ 
ΤΠΗΡΕΙΨ

Ν 

Σ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΝΟΙΚΟΚΤ
ΡΙΨΝ Ψ 

ΕΡΓΟΔΟΣ
ΨΝ - ΜΗ 

ΔΙΑΥΟΡΟ
ΠΟΙΗΜΕΝ

Ε 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΝΟΙΚΟΚΤ
ΡΙΨΝ, 
ΠΟΤ 

ΑΥΟΡΟΤΝ 
ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΓΨΓ
Η 

ΑΓΑΘΨΝ - 
ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΨ
Ν - ΓΙΑ 

ΙΔΙΑ 
ΦΡΗΗ 

Τ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΕΣΕΡΟΔΙΚ
ΨΝ 

ΟΡΓΑΝΙ
ΜΨΝ ΚΑΙ 
ΥΟΡΕΨΝ 

Αώτανύων 

Σοπικό Κοινότητα 
Γαλύφασ 

36,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 36,4% 27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Καινούργιου Φωρύου 

34,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 13,0% 0,0% 19,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 6,5% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
γουροκεφαλύου 

13,5% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 27,0% 11,1% 4,0% 17,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 6,3% 4,8% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ ΜΑΛΙΨΝ 

7,2% 0,0% 3,3% 0,2% 0,5% 5,9% 17,2% 1,9% 48,0% 0,2% 0,8% 0,0% 1,4% 4,6% 2,6% 2,9% 1,9% 0,0% 1,0% 0,3% 0,0% 

Δημοτικό Κοινότητα 
Μαλύων 

7,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 18,6% 2,2% 51,0% 0,4% 1,1% 0,0% 1,6% 5,6% 0,0% 3,5% 1,9% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Κραςύου 

21,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 17,9% 10,7% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Δημοτικό Κοινότητα 
Μοχού 

7,2% 0,0% 3,4% 0,0% 0,8% 6,3% 18,1% 1,9% 51,2% 0,0% 0,4% 0,0% 1,2% 0,0% 2,2% 2,6% 2,4% 0,8% 1,1% 0,4% 0,0% 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΕΝΟΣΗΣΑ 

ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
5,0% 0,0% 3,9% 0,0% 0,8% 6,5% 18,4% 2,2% 41,5% 0,7% 0,9% 0,0% 2,2% 5,3% 4,2% 3,1% 2,7% 1,1% 0,9% 0,5% 0,0% 

Δημοτικό Κοινότητα 
Λιμϋνοσ Φερςονόςου 

3,3% 0,0% 3,4% 0,3% 0,5% 6,4% 22,2% 0,0% 49,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,8% 2,9% 2,0% 1,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Αβδού 

13,2% 0,0% 3,9% 0,0% 0,0% 14,5% 13,2% 6,6% 26,3% 0,0% 0,0% 0,0% 7,9% 0,0% 0,0% 5,3% 9,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Γωνιών Πεδιϊδοσ 

18,3% 0,0% 24,4% 0,0% 3,7% 7,3% 19,5% 0,0% 23,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Σοπικό Κοινότητα 
Κερϊσ 

20,7% 0,0% 10,3% 0,0% 0,0% 20,7% 20,7% 0,0% 27,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Ποςοςτϊ κλαδικόσ απαςχόληςησ Δόμου Φερςονόςου και των Δημοτικών/Σοπικών του Κοινοτότων (2011) 

 

Α. 
ΓΕΨΡΓΙΑ, 
ΔΑΟΚΟ
ΜΙΑ ΚΑΙ 
ΑΛΙΕΙΑ 

Β. 
ΟΡΤΦΕΙΑ 

ΚΑΙ 
ΛΑΣΟΜΕΙ

Α 

Γ. 
ΜΕΣΑΠΟΙ

ΗΗ 

Δ. 
ΠΑΡΟΦΗ 

ΗΛΕΚΣΡΙΚ
ΟΤ 

ΡΕΤΜΑΣΟ
, 

ΥΤΙΚΟΤ 
ΑΕΡΙΟΤ, 
ΑΣΜΟΤ 

ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΣΙ

ΜΟΤ 

Ε. 
ΠΑΡΟΦΗ 
ΝΕΡΟΤ, 

ΕΠΕΞΕΡΓΑ
ΙΑ 

ΛΤΜΑΣΨ
Ν, 

ΔΙΑΦΕΙΡΙ
Η 

ΑΠΟΒΛΗΣ
ΨΝ ΚΑΙ 

ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΕΞΤΓΙΑΝ
Η 

Σ. 
ΚΑΣΑΚΕ

ΤΕ 

Ζ. 
ΦΟΝΔΡΙΚ

Ο ΚΑΙ 
ΛΙΑΝΙΚΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟ 
- 

ΕΠΙΚΕΤΗ 
ΜΗΦΑΝΟ
ΚΙΝΗΣΨΝ 
ΟΦΗΜΑΣ
ΨΝ ΚΑΙ 

ΜΟΣΟΤΚ
ΛΕΣΨΝ 

Η. 
ΜΕΣΑΥΟΡ

Α ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΕ

ΤΗ 

Θ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΤΠΗΡΕΙΨ
Ν 

ΠΑΡΟΦΗ 
ΚΑΣΑΛΤΜ
ΑΣΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΨ

Ν 
ΕΣΙΑΗ 

Ι. 
ΕΝΗΜΕΡΨ

Η ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΨ

ΝΙΑ 

Κ. 
ΦΡΗΜΑΣ
ΟΠΙΣΨΣΙ
ΚΕ ΚΑΙ 

ΑΥΑΛΙΣ
ΙΚΕ 

ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

Λ. 
ΔΙΑΦΕΙΡΙ

Η 
ΑΚΙΝΗΣΗ

 
ΠΕΡΙΟΤΙ

Α 

Μ. 
ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑΣΙΚΕ, 
ΕΠΙΣΗΜ
ΟΝΙΚΕ 

ΚΑΙ 
ΣΕΦΝΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ

ΟΣΗΣΕ 

Ν. 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚ

Ε ΚΑΙ 
ΤΠΟΣΗΡΙ

ΚΣΙΚΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ

ΟΣΗΣΕ 

Ξ. 
ΔΗΜΟΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΚΑΙ 
ΑΜΤΝΑ - 

ΤΠΟΦΡΕΨ
ΣΙΚΗ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚ
Η 

ΑΥΑΛΙ
Η 

Ο. 
ΕΚΠΑΙΔΕΤ

Η 

Π. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΦΕΣΙΚΕ 
ΜΕ ΣΗΝ 

ΑΝΘΡΨΠΙ
ΝΗ ΤΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΣΗΝ 

ΚΟΙΝΨΝΙΚ
Η 

ΜΕΡΙΜΝΑ 

Ρ. 
ΣΕΦΝΕ, 

ΔΙΑΚΕΔΑ
Η ΚΑΙ 

ΧΤΦΑΓΨΓΙ
Α 

. ΑΛΛΕ 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΠΑΡΟΦΗ 
ΤΠΗΡΕΙΨ

Ν 

Σ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΝΟΙΚΟΚΤ
ΡΙΨΝ Ψ 

ΕΡΓΟΔΟΣ
ΨΝ - ΜΗ 

ΔΙΑΥΟΡΟ
ΠΟΙΗΜΕΝ

Ε 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΝΟΙΚΟΚΤ
ΡΙΨΝ, 
ΠΟΤ 

ΑΥΟΡΟΤΝ 
ΣΗΝ 

ΠΑΡΑΓΨΓ
Η 

ΑΓΑΘΨΝ - 
ΚΑΙ 

ΤΠΗΡΕΙΨ
Ν - ΓΙΑ 

ΙΔΙΑ 
ΦΡΗΗ 

Τ. 
ΔΡΑΣΗΡΙ
ΟΣΗΣΕ 

ΕΣΕΡΟΔΙΚ
ΨΝ 

ΟΡΓΑΝΙ
ΜΨΝ ΚΑΙ 
ΥΟΡΕΨΝ 

Σοπικό Κοινότητα 
Ποταμιών 

10,1% 0,0% 4,0% 0,0% 5,1% 7,1% 14,1% 4,0% 38,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 6,1% 0,0% 4,0% 0,0% 3,0% 0,0% 0,0% 

Δημοτικό Κοινότητα 
Φερςονόςου 

5,6% 0,0% 3,6% 0,0% 0,0% 6,3% 16,4% 2,3% 38,9% 0,9% 0,9% 0,0% 3,0% 4,4% 6,2% 4,9% 3,7% 1,3% 1,2% 0,6% 0,0% 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ 
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ϑμφωνα με τα ςτατιςτικϊ δεδομϋνα τησ απογραφόσ του 2011 τησ ΕΛΣΑΣ το επύπεδο τησ 

ανεργύασ του Δόμου Φερςονόςου εύναι 17,3%. τα μητρώα ανεργύασ του ΟΑΕΔ ςϑμφωνα με 

ςτοιχεύα του 2015 οι εγγεγραμμϋνοι ϊνεργοι του Δόμου ανϋρχονται ςε 1.416 ϊτομα, 

αντιςτοιχώντασ ςτο 5,3% του ςυνολικοϑ πληθυςμοϑ τησ περιοχόσ του αλλϊ και ςτο 4,9% των 

εγγεγραμμϋνων ανϋργων τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ηρακλεύου και ςτο 2,9% των 

εγγεγραμμϋνων τησ Περιφϋρειασ Κρότησ. υγκριτικϊ με τουσ υπϐλοιπουσ Δόμουσ τησ 

Περιφερειακόσ Ενϐτητασ, το ποςοςτϐ του Δόμου εμφανύζεται να εύναι το τρύτο κατϊ ςειρϊ 

μικρϐτερο μεταξϑ των οκτώ Δόμων τησ ευρϑτερησ περιοχόσ. Ακολουθοϑν με μικρϐτερα 

ποςοςτϊ οι  Δόμοι Μύνωα Πεδιϊδασ και Βιϊννου με εγγεγραμμϋνο ςτα μητρώα το 4,5% και 2,5% 

αντύςτοιχα του πληθυςμοϑ τουσ. Αντιθϋτωσ, υψηλϐτερα ποςοςτϊ εμφανύζουν οι υπϐλοιποι 

Δόμοι, ενώ το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ εμφανύζεται ςτο Δόμο Ηρακλεύου (12,1%).  ε αυτϐ το 

ςημεύο εύναι ςημαντικϐ να αναφερθεύ ϐτι οι εγγεγραμμϋνοι του Δόμου Φερςονόςου που 

εποχικϊ απαςχολοϑνται ςτον τουριςτικϐ κλϊδο αποτελοϑν μϐλισ το 3,6% του ςυνϐλου των 

εγγεγραμμϋνων. 

 

Όςον αφορϊ τουσ μακροχρϐνια ανϋργουσ, αυτού για το ςϑνολο τησ περιοχόσ του Δόμου 

αντιςτοιχοϑν ςτο 25,6% των ςυνολικϊ εγγεγραμμϋνων ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ, ενώ το ςχετικϐ 

ποςοςτϐ ςτην Περιφερειακό Ενϐτητα Ηρακλεύου εύναι 41,8% και ςτην Περιφϋρεια Κρότησ εύναι 

39,1%. Μϊλιςτα, ςυγκριτικϊ και με τουσ υπϐλοιπουσ Δόμουσ τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ 

Ηρακλεύου, ο Δόμοσ Φερςονόςου εμφανύζει το μικρϐτερο επύπεδο μακροχρϐνιασ ανεργύασ. 

Φαρακτηριςτικϊ αναφϋρεται ϐτι οι εγγεγραμμϋνοι ςτα μητρώα του ΟΑΕΔ που δηλώνουν 

μακροχρϐνια ϊνεργοι ςτο Δόμο Ηρακλεύου αντιςτοιχοϑν ςτο 42,0% του ςυνϐλου των 

εγγεγραμμϋνων, ενώ ςτο Δόμο Βιϊννου το αντύςτοιχο ποςοςτϐ εύναι 42,4%. Μεταξϑ των οκτώ 

Δόμων τησ Περ. Ενϐτητασ φαύνεται πωσ το μεγαλϑτερο ποςοςτϐ μακροχρϐνιασ ανεργύασ των 

εγγεγραμμϋνων ςτον ΟΑΕΔ ατϐμων για το 2015 αφορϊ το Δόμο Γϐρτυνασ (47,3%).  

 

Αριθμόσ δελτύων και ΕΣΑ ςτον ΟΑΕΔ για το Δόμο Φερςονόςου και την Π.Ε. Ηρακλεύου για το ϋτοσ 2015 

 
Δελτύα 

Ανϋργων 
>=12 

μόνεσ 

Δελτύα 
Λοιπών 

>= 12 
μόνεσ 

Δελτύα 
Ανϋργων 
< 12 μόνεσ 

Δελτύα 
Λοιπών 

< 12 
μόνεσ 

ΕΣΑ 
Κοινού 

& 
Λοιπού 

ΕΣΑ Εποχικού 
Σουριςτικών 

Επαγγελμϊτων 

ΕΣΑ 
Δικαιοϑχοι 

που 
ςυνεχύζουν 

ΕΣΑ Νϋεσ 
Αιτόςεισ 

ΔΗΜΟ 
ΑΡΦΑΝΨΝ - 
ΑΣΕΡΟΤΙΨΝ 

357 79 316 82 76 8 58 12 

ΔΗΜΟ 
ΒΙΑΝΝΟΤ 

48 11 53 10 7 0 3 7 

ΔΗΜΟ 
ΓΟΡΣΤΝΑ 

379 57 348 23 48 12 38 16 
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Αριθμόσ δελτύων και ΕΣΑ ςτον ΟΑΕΔ για το Δόμο Φερςονόςου και την Π.Ε. Ηρακλεύου για το ϋτοσ 2015 

 
Δελτύα 

Ανϋργων 
>=12 

μόνεσ 

Δελτύα 
Λοιπών 

>= 12 
μόνεσ 

Δελτύα 
Ανϋργων 
< 12 μόνεσ 

Δελτύα 
Λοιπών 

< 12 
μόνεσ 

ΕΣΑ 
Κοινού 

& 
Λοιπού 

ΕΣΑ Εποχικού 
Σουριςτικών 

Επαγγελμϊτων 

ΕΣΑ 
Δικαιοϑχοι 

που 
ςυνεχύζουν 

ΕΣΑ Νϋεσ 
Αιτόςεισ 

ΔΗΜΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

7.308 1.520 6.893 1.627 1626 311 1396 363 

ΔΗΜΟ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ 

714 108 696 74 135 31 121 33 

ΔΗΜΟ ΜΙΝΨΑ 
ΠΕΔΙΑΔΑ 

264 80 246 90 61 7 40 10 

ΔΗΜΟ 
ΥΑΙΣΟΤ 

740 117 761 12 105 11 94 16 

ΔΗΜΟ 
ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

233 130 370 370 158 51 83 21 

ΠΕΡ.ΕΝΟΣΗΣΑ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

10.043 2.102 9.683 2.288 2.216 431 1.833 478 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ 
ΚΡΗΣΗ 

15.519 3.869 15.974 4.916 4.007 1.151 3.383 775 

Πηγό: ΟΑΕΔ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 2015 

 
 
Εγγεγραμμϋνη ςτον ΟΑΕΔ ανεργύα ςτουσ Δόμουσ τησ Περ. Ενότητασ Ηρακλεύου για το ϋτοσ 2015 

 

Πηγό: ΟΑΕΔ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 
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1.4.2 Πρωτογενόσ Σομϋασ  

Ο πρωτογενόσ τομϋασ ςτην περιοχό του Δόμου Φερςονόςου ςημειώνει ςχετικϊ περιοριςμϋνη 

παρουςύα που διαχρονικϊ βαύνει μειοϑμενη λϐγω τησ εναςχϐληςησ των κατούκων και τησ 

περιοχόσ κυρύωσ με την τουριςτικό δραςτηριϐτητα. Αναφϋρεται ϐτι, βϊςει του μητρώου 

επιχειρόςεων τησ ΕΛΣΑΣ, το 2010 το 0,4% των επιχειρόςεων του Δόμου Φερςονόςου 

δραςτηριοποιοϑνταν ςτον πρωτογενό τομϋα, ενώ ςϑμφωνα με τα ςτοιχεύα τησ απαςχϐληςησ 

για το 2011 το 6,0% των εργαζομϋνων τησ περιοχόσ απαςχολοϑνται ςτον εν λϐγω τομϋα, 

ςημειώνοντασ διαχρονικϊ μεύωςη λϐγω τησ αλλαγόσ δραςτηριοπούηςησ ςτον τριτογενό τομϋα 

και ςτον τουριςμϐ. Επύςησ, το μϋςο φορολογοϑμενο ειςϐδημϊ των απαςχολουμϋνων ςτον 

τομϋα ανϋρχεται για το 2009 ςτα 11.595 ευρώ, ςημειώνοντασ μια διαχρονικό μεύωςη τησ τϊξησ 

του 21,4% για την περύοδο 2004-2009 και καταλαμβϊνοντασ την πϋμπτη θϋςη μεταξϑ ϐλων των 

ομϊδων επαγγελμϊτων τησ κατηγοριοπούηςησ του ΚΕΠΤΟ.  

 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 2012 

% ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ 
ΤΝΟΛΟ ΣΨΝ  

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
ΠΡΨΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

ΓΕΨΡΓΙΑ, ΔΑΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ 20 95,24 

Υυτικό και ζωικό παραγωγό, θόρα και 
ςυναφεύσ δραςτηριότητεσ 

20 
 

ΟΡΤΦΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΣΟΜΕΙΑ 1 4,76 

Λοιπϊ ορυχεύα και λατομεύα 1 
 

ΤΝΟΛΟ 21 100 

 

Σο εϑφορο ϋδαφοσ, οι ιδανικϋσ κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ και η ϑπαρξη νεροϑ ευνοοϑν την 

ανϊπτυξη δυναμικών καλλιεργειών. ε αυτϐ το ςημεύο θα πρϋπει να ςημειωθεύ ϐτι η 

δραςτηριϐτητα του τομϋα ςτο Δόμο Φερςονόςου ςυγκεντρώνεται κυρύωσ ςτην ενδοχώρα του 

Δόμου και μϊλιςτα ςτο δυτικϐ τμόμα αυτόσ, καθώσ ςτισ κοντινϋσ ςτα παρϊλια περιοχϋσ 

ςυναντϊται ςχεδϐν εξολοκλόρου τουριςτικό δραςτηριϐτητα αλλϊ και ϊλλεσ ςυμπληρωματικϋσ 

προσ τον τουριςμϐ δραςτηριϐτητεσ. Η γεωργύα λαμβϊνει κυρύωσ τη μορφό τησ θερμοκηπιακόσ 

καλλιϋργειασ (μπανϊνασ και γαρυφϊλλων), ενώ ϊλλα τοπικϊ παραγϐμενα προώϐντα εύναι το 

λϊδι, το κραςύ, η ςταφύδα, τα κηπευτικϊ και οι πατϊτεσ. όμερα ςημειώνεται ςταδιακϊ για το 

ςϑνολο τησ περιοχόσ μια ςτροφό τησ παραγωγόσ προσ τουσ βιολογικοϑσ τρϐπουσ καλλιϋργειασ, 

κατϊ την οπούα δε χρηςιμοποιοϑνται πλϋον τα βλαβερϊ για τον ϊνθρωπο χημικϊ λιπϊςματα 

και φυτοφϊρμακα. Ψςτϐςο, ϐπωσ και ςτισ υπϐλοιπεσ περιοχϋσ τησ χώρασ, ςημειώνεται 

ςταδιακό εγκατϊλειψη του τομϋα λϐγω τησ βαριϊσ φϑςησ τησ εργαςύασ που απαιτεύται ςε 

αυτϐν, του υψηλοϑ κϐςτουσ παραγωγόσ αλλϊ και τησ περιοριςμϋνησ αποδοτικϐτητασ. Επύςησ, 
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ςημαντικϐ ζότημα εύναι ο κατακερματιςμϐσ τησ ιδιοκτηςύασ, γεγονϐσ που δυςχεραύνει την 

παραγωγό (απαιτεύται αναδαςμϐσ).  

 

Η κτηνοτροφύα ςτην περιοχό του Δόμου εύναι εκτατικό με κϑριο χαρακτηριςτικϐ τησ τον μικρϐ 

αριθμϐ οργανωμϋνων κτηνοτροφικών μονϊδων. το παραλιακϐ τμόμα ςημειώνεται επύςησ 

ςημαντικό αλιευτικό δραςτηριϐτητα, η οπούα αντιμετωπύζει ζητόματα διαχεύριςησ και εμπορύασ 

των αλιευμϊτων και εκςυγχρονιςμοϑ και αναδιϊρθρωςησ του αλιευτικοϑ ςτϐλου και των 

ακολουθοϑμενων μεθϐδων αλιεύασ. Ωλλα ςημαντικϊ προβλόματα που αντιμετωπύζει ο τομϋασ 

εύναι ο μικρϐσ πολυτεμαχιςμϋνοσ αγροτικϐσ κλόροσ, η γόρανςη και το χαμηλϐ μορφωτικϐ 

επύπεδο του αγροτικοϑ πληθυςμοϑ, η μειωμϋνη ανταγωνιςτικϐτητα των τοπικϊ παραγϐμενων 

προώϐντων, το χαμηλϐ ποςοςτϐ αρδευϐμενων εκτϊςεων κλπ.  

 

Ψςτϐςο, η υψηλό ζότηςη κατανϊλωςησ προώϐντων ςτην περιοχό λϐγω τησ αυξημϋνησ 

τουριςτικόσ δραςτηριϐτητασ και τησ λειτουργύασ ξενοδοχειακών μονϊδων δεν καλϑπτεται απϐ 

τα παραγϐμενα ςτην περιοχό προώϐντα. Οι μονϊδεσ τησ περιοχόσ αναγκϊζονται να 

τροφοδοτοϑνται απϐ ϊλλεσ περιοχϋσ, αρκετϋσ φορϋσ με ειςαγωγό προώϐντων, και ςε αυτϐ το 

ςημεύο κρύνεται ιδιαύτερα κρύςιμη η επύτευξη μϐνιμησ ςυνεργαςύασ τροφοδϐτηςησ και κϊλυψησ 

τησ επιπλϋον ζότηςησ απϐ τουσ παραγωγοϑσ γειτονικών περιοχών (π.χ. του Δόμου Οροπεδύου), 

ςτα πλαύςια αμοιβαύασ επωφελοϑσ ςυνεργαςύασ αλλϊ και παροχόσ ενϐσ ολοκληρωμϋνου 

ποιοτικοϑ τουριςτικοϑ πακϋτου.  

 

ε γενικϋσ γραμμϋσ παρουςιϊζεται ςημαντικό δυνατϐτητα αφενϐσ διατόρηςησ και αφετϋρου 

ανϊπτυξησ των δραςτηριοτότων του πρωτογενοϑσ τομϋα τησ περιοχόσ (καλλιϋργειεσ, 

κτηνοτροφύα). Όςον αφορϊ ςυγκεκριμϋνα τισ γεωργικϋσ καλλιϋργειεσ, ακϐμα και με τη μορφό 

του ςυμπληρωματικοϑ ειςοδόματοσ των παραγωγών που αςχολοϑνται και με ϊλλεσ εργαςύεσ, 

ο κλϊδοσ δϑναται να διατηρηθεύ αρχικϊ ςταθερϐσ και ςε επϐμενο ςτϊδιο να ςημειώςει 

ανϊπτυξη. ε κϊθε περύπτωςη απαιτεύται η προώθηςη ςτοχευμϋνων δρϊςεων εκςυγχρονιςμοϑ 

των καλλιεργειών, η προώθηςη τησ εφαρμογόσ ορθών πρακτικών, προώθηςησ τησ βιολογικόσ 

καλλιϋργειασ, η διαςϑνδεςη τησ αγροτικόσ παραγωγόσ με τον τουριςμϐ,η πιςτοπούηςη των 

προώϐντων και η προώθηςη τησ τυποπούηςόσ τουσ. τον τομϋα τησ κτηνοτροφικόσ παραγωγόσ 

διαφαύνεται ϐτι με κατϊλληλεσ παρεμβϊςεισ, ϐπωσ για παρϊδειγμα μϋςω του εκςυγχρονιςμοϑ 

των εκμεταλλεϑςεων, τησ καλϑτερησ διαχεύριςησ των αποβλότων και τησ βελτύωςησ του 

ςυςτόματοσ διϊθεςησ των προώϐντων, ο κλϊδοσ τησ αιγοπροβατοτροφύασ μπορεύ να 

διατηρηθεύ ςταθερϐσ και ςταδιακϊ να εμφανύςει ανοδικό πορεύα.  
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ε κϊθε περύπτωςη ςημειώνεται ςημαντικό ανϊγκη ενύςχυςησ του πρωτογενοϑσ τομϋα, ενϐσ 

τομϋα που διαχρονικϊ αποτελεύ την παραγωγικό βϊςη τησ εκϊςτοτε οικονομύασ, με 

ςτοχευμϋνεσ και αποτελεςματικϋσ δρϊςεισ για τη διαφϑλαξη και ενύςχυςη του ειςοδόματοσ 

των απαςχολουμϋνων ςε αυτϐν, ϋχοντασ υπϐψη ϐτι η βριςκϐμαςτε ςε μεταβατικό περύοδο 

λϐγω των περιοριςμϋνων πλϋον πϐρων που καταλόγουν ςε αυτϐν τον τομϋα. Εξϊλλου, δϑναται 

η εξειδύκευςη μιασ περιοχόσ ςε ςυγκεκριμϋνο τομϋα να προςφϋρει υψηλϊ ειςοδόματα για τουσ 

κατούκουσ τησ, ωςτϐςο καθιςτϊ δϑςκολη την προςαρμογό τησ τοπικόσ οικονομύασ ςε νϋεσ και 

ςε μεγϊλο βαθμϐ απρϐβλεπτεσ ςυνθόκεσ. υνεπώσ, η ςυνϋχιςη τησ παρουςύασ ϐλων των 

παραγωγικών τομϋων εύναι καθοριςτικό για την επύτευξη ικανοποιητικοϑ βαθμοϑ 

ανταγωνιςτικϐτητασ τησ εκϊςτοτε τοπικόσ οικονομύασ. 

 

 Γεωργικό τατιςτικό παραγόμενων προώόντων του Δόμου Φερςονόςου 

 Δόμοσ Φερςονόςου 

  Ϊκταςη ςε ςτρϋμματα Παραγωγό ςε κιλϊ 

ιτϊρι μαλακό 75 12.500 

ιτϊρι ςκληρό 56 5.400 

Κριθϊρι 112 20.550 

Βρώμη 14 1.760 

Υαςόλια χωρύσ ςυγκαλλιϋργεια 9 1.040 

Κουκιϊ 116 22.115 

Υακό   

Λαθούρια (Υϊβεσ) 2 300 

Ρεβύθια 21 2.000 

Μπιζϋλια   

Κολοκύθεσ για παςατϋμπο   

Ηλύανθοσ 7 360 

Βύκοσ 31 4.780 

Κουκιϊ κτηνοτροφικϊ 3 450 

Κριθϊρι για ςανό 338 148.000 

Βρώμη για ςανό 664 299.480 

Βύκοσ για ςανό 245 97.750 

Λοιπα ςανϊ (από ρόβι,λαθούρια κλπ.) 80 72.000 

Σριφύλλια ετόςια και λοιπϊ πολυετό 80 40.000 

Κριθϊρι 8 0 

Βρώμη 5 0 

όργο χλωρό 0 0 

Καρπούζια 312 426.880 

Πεπόνια 334 375.915 

Πατϊτεσ ϊνοιξησ 1.076 1.469.337 
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 Γεωργικό τατιςτικό παραγόμενων προώόντων του Δόμου Φερςονόςου 

Πατϊτεσ καλοκαιρινϋσ 352 492.146 

Πατϊτεσ φθινοπώρου και χειμώνα 75 72.970 

ύνολο εκτϊςεων φυτών μεγϊλησ 
καλλιϋργειασ και λοιπών καλλιεργειών 

4.015  

Ποτύςτηκαν 2.510  

Καθαρό ϋκταςη 3.960  

Καθαρό ϋκταςη που ποτύςτηκε 2.485  

    

1α. Υυτϊ μεγϊλησ καλλιϋργειασ και 
λοιπϋσ καλλιϋργειεσ 

3.960 2.485 

1β. Κηπευτικό γη, θερμοκόπια, 
εμπορικού ανθόκηποι, ςπορεύα 

1.902 1.542 

1γ. Αγρανϊπαυςη 1 - 5 ετών (πρώτη 
εγγραφό) 

6.206  

1δ. Εκτϊςεισ, που διατηρούνται ςε καλό 
γεωργικό και περιβ. Κατϊςταςη 

630  

1. ύνολο αροτριαύων καλλιεργειών 12.698 4.027 

2. Δενδρώδεισ καλλιϋργειεσ 90.359 24.565 

3. Ωμπελοι ταφιδϊμπελοι 7.974 2.896 

Υυτώρια 8 8 

Γενικό ύνολο των εκτϊςεων 111.039 31.496 

    

Λϊχανα 78 117.250 

Κουνουπύδια 71 83.000 

πανϊκι 5 4.300 

Πρϊςα 19 36.550 

Κρεμύδια ξερϊ 65 165.600 

κόρδα ξερϊ 8 4.700 

Αρακϊσ χλωρόσ 0 0 

Μαρούλια 38 128.860 

Αντύδια και ραδύκια 7 8.300 

Σομϊτεσ επιτραπϋζιεσ για νωπό χρόςη, 
υπαύθρου 

334 566.500 

Σομϊτεσ επιτραπϋζιεσ για νωπό χρόςη, 
υπό κϊλυψη(θερμοκόπια) 

28 91.800 

Υαςολϊκια χλωρϊ 69 54.550 

Μπϊμιεσ ποτιςτικϋσ 29 16.550 

Μπϊμιεσ ξερικϋσ 3 950 

Κολοκυθϊκια 101 147.610 

Αγγούρια υπαύθρου 100 156.400 

Αγγούρια υπό κϊλυψη (θερμοκηπύου) 25 72.600 

Μελιτζϊνεσ υπαύθρου 25 35.330 
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 Γεωργικό τατιςτικό παραγόμενων προώόντων του Δόμου Φερςονόςου 

Μελιτζϊνεσ υπό κϊλυψη (θερμοκηπύου) 2 8.000 

Αγκινϊρεσ 533 710.770 

παρϊγγια 0 0 

Υρϊουλεσ (χαμοκϋραςα) 1 200 

Λοιπϊ (μαώντανόσ, ϊνηθοσ κ.λ.π.) 3 1.400 

ύνολο κηπευτικών εκτϊςεων 1.800  

    

Ελαιόδενδρα για ελιϋσ βρώςιμεσ  16.080 

Ελαιόδενδρα για ελιϋσ ελαιοποιόςεωσ 88.801 11.625.000 

Λεμονιϋσ  171.683 

Πορτοκαλιϋσ  446.500 

Μανταρινιϋσ  35.880 

Αχλαδιϋσ  113.850 

Μηλιϋσ  27.330 

Βερικοκιϋσ  50.595 

Ροδακινιϋσ  10.260 

Κεραςιϋσ  640 

υκιϋσ για νωπϊ ςύκα  37.750 

υκιϋσ για ξερϊ ςύκα  300 

Δαμαςκηνιϋσ για ξερϊ ςύκα  400 

Αμυγδαλιϋσ  43.449 

Καρυδιϋσ  57.550 

Λεπτοκαρυϋσ (φουντουκιϋσ)  45 

Καςτανιϋσ όμερεσ  405 

ύνολο εκτϊςεων 90.359   

Ποτύςτηκαν  24.565   

      

1. Ωμπελοι, κυρύωσ για οινοπαραγωγό 1.280 553.200 

2. Ωμπελοι κυρύωσ για επιτραπϋζια 
ςταφύλια 

841 357.000 

3.1. ταφύδα ςουλτανύνα 5.853 986.240 

ύνολο εκτϊςεων 7.964   

Ποτύςτηκαν 2.896   

      

Καυςόξυλα που ςυγκομύςθηκαν από 
γεωργικϋσ εκτϊςεισ (ςε τόνουσ) 

  7.149 

υνολικό ποςότητα μούςτου που 
παρϊχθηκε ςτο Δημοτικό ό Κοινοτικό 
Διαμϋριςμα 

  479.030 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 2012 
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Κτηνοτροφικό τατιςτικό – αριθμόσ ζώων και ποςότητα παραγόμενων προώόντων του Δόμου 
Φερςονόςου 

 Δόμοσ Φερςονόςου 

 Αριθμόσ ζώων 

Ίπποι ϊρρενεσ 4 

Ίπποι Θόλεισ 30 

Ημύονοι - Γύνοι (γαώδουρομούλαρα) 4 

α) Όνοι 'Αρρενεσ 14 

β) Όνοι Θόλεισ 33 

α) Βοοειδό 'Αρρενα εγχώριων φυλών αβελτύωτα 148 

β) Βοοειδό Θόλεα εγχώριων φυλών αβελτύωτα 193 

α) Βοοειδό 'Αρρενα εγχώριων φυλών βελτιωμϋνα 27 

β) Βοοειδό Θόλεα εγχώριων φυλών βελτιωμϋνα 3 

β) Βοοειδό Θόλεα ξενικών φυλών καθαρόαιμα 40 

α) Φούροι αναπαραγωγόσ (γουρούνεσ και κϊπροι 
επιβϊςεωσ) 

513 

β) Φούροι κρεοπαραγωγόσ, γενικϊ 1.801 

α) Πρόβατα Οικόςιτα 1.579 

β) Πρόβατα  Κοπαδιϊρικα 21.308 

γ) Πρόβατα  Νομαδικϊ 9.830 

α) Αύγεσ Οικόςιτεσ 1.614 

β) Αύγεσ  Κοπαδιϊρικεσ 9.710 

γ) Αύγεσ  Νομαδικϋσ 4.850 

Κουνϋλια 9.610 

Όρνιθεσ ςε ςυςτηματικϊ πτηνοτροφεύα 101.000 

Όρνιθεσ χωρικόσ εκτροφόσ 14.540 

Πϊπιεσ 27 

Γαλοπούλεσ (ινδιϊνοι) 75 

α) Μϋλιςςεσ ςε εγχώριεσ κυψϋλεσ 30 

β) Μϋλιςςεσ  ςε ευρωπαώκϋσ κυψϋλεσ 2.257 

   

 Παραγωγό γϊλατοσ/Ποςότητα 

α) Αγελϊδεσ εγχώριεσ αβελτύωτεσ 40.000 

γ) Αγελϊδεσ ξενικϋσ 4.800 

α) Πρόβατα οικόςιτα 107.695 

β) Πρόβατα κοπαδιϊρικα 1.165.150 

γ) Πρόβατα νομαδικϊ 499.750 

α) Αύγεσ Οικόςιτεσ 228.360 

β) Αύγεσ  Κοπαδιϊρικεσ 640.650 

γ) Αύγεσ  Νομαδικϋσ 287.500 

Συρύ μαλακό (φϋτα,τελεμϋσ,τουλουμοτύρι) 6.840 
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Συρύ ςκληρό 37.748 

Μυζόθρα (γκύζα, βουςτύνα, κλοτςοτύρι) 23.803 

Βούτυρο νωπό 105 

Bούτυρο λιωμϋνο 2.150 

Κρϋμα 600 

Λύποσ χοιρινό (γενικϊ, όπωσ εξϊγεται από τα ςφϊγια) 500 

Μαλλιϊ προβϊτων 12.855 

Μϋλι 21.094 

Κερύ 3.000 

Δϋρματα νωπϊ μικρών ζώων (αιγοπροβϊτων, 
χούρων) 

8.862 

Δϋρματα νωπϊ μεγϊλων ζώων (βοοειδών, βουβϊλων) 344 

Αυγϊ 5.384.090 

α) Όρνιθεσ που γϋννηςαν 32.760 

β) Αυγϊ που γϋννηςε κϊθε μια ετηςύωσ 2.454 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ, Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ 2012 

 

 

1.4.3 Δευτερογενόσ Σομϋασ  

Ο δευτερογενόσ τομϋασ αποτελεύ το δεϑτερο ςε ςπουδαιϐτητα παραγωγικϐ τομϋα που 

απορροφϊ το 13% του απαςχολοϑμενου πληθυςμοϑ του Δόμου. Εμφανύζει ςημαντικό 

διαςϑνδεςη με τον τριτογενό τομϋα, καθώσ οι κλϊδοι επιχειρόςεων που ανθοϑν εύναι εκεύνοι 

που ςχετύζονται με τον τουριςμϐ και την ικανοπούηςη των αναγκών των επιςκεπτών. Οι 

επιχειρόςεισ εύναι κατϊ βϊςη μικρϋσ, οικογενειακοϑ χαρακτόρα, τοπικόσ εμβϋλειασ και 

επικεντρώνονται ςε παραδοςιακοϑσ κλϊδουσ με περιοριςμϋνη χρόςη ςϑγχρονησ τεχνολογύασ. 

Σα ςυγκεκριμϋνα χαρακτηριςτικϊ λειτουργοϑν ςε αρκετϋσ περιπτώςεισ αναςταλτικϊ ςτην εν 

γϋνει πρϐοδϐ τουσ, ερμηνεϑει δε ςε μεγϊλο βαθμϐ τισ οργανωτικϋσ και οικονομικϋσ αδυναμύεσ 

τουσ και την παρεπϐμενη χαμηλό ϋνταςη καινοτομύασ.  

 

Ο ςημαντικϐτεροσ κλϊδοσ του δευτερογενό τομϋα εύναι οι καταςκευϋσ που την προηγοϑμενη 

περύοδο εύχαν ευνοηθεύ λϐγω τησ ϋντονησ οικιςτικόσ και τουριςτικόσ ανϊπτυξησ. Ψςτϐςο, ςτην 

περύοδο τησ ιςχυρόσ ϑφεςησ εύναι ϋνασ απϐ τουσ κλϊδουσ που διανϑει ϋντονη κρύςη. Ακολουθεύ 

απϐ πλευρϊσ ςπουδαιϐτητασ η μεταπούηςη, η οπούα ςυνδϋεται κϑρια με την επεξεργαςύα – 

τυποπούηςη προώϐντων του πρωτογενό τομϋα.  
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Διϊρθρωςη του Δευτερογενό τομϋα 

 

 

τον επϐμενο πύνακα αποτυπώνεται αναλυτικϊ η διϊρθρωςη των επιχειρόςεων του Δόμου ςτο 

δευτερογενό τομϋα.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ35 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
2012 

% ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ  
ΤΝΟΛΟ ΣΨΝ  

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

ΜΕΣΑΠΟΙΗΗ 150 41,21 

Βιομηχανύα τροφύμων 48 13,19 

Ποτοποιύα 2 0,55 

Παραγωγό προώόντων καπνού 
 

0,00 

Παραγωγό κλωςτοώφαντουργικών υλών 4 1,10 

Καταςκευό ειδών ϋνδυςησ 5 1,37 

Βιομηχανύα δϋρματοσ και δερμϊτινων ειδών 
 

0,00 

Βιομηχανύα ξύλου και καταςκευό προώόντων από ξύλο και 
φελλό, εκτόσ από ϋπιπλα καταςκευό  ειδών καλαθοποιύασ 
και ςπαρτοπλεκτικόσ 

10 2,75 

Φαρτοποιύα και καταςκευό χϊρτινων προώόντων 1 0,27 

Εκτυπώςεισ και αναπαραγωγό προεγγεγραμμϋνων μϋςων 8 2,20 

Παραγωγό οπτϊνθρακα και προώόντων διύλιςησ 
πετρελαύου  

0,00 

Παραγωγό χημικών ουςιών και προώόντων 1 0,27 

Παραγωγό βαςικών φαρμακευτικών προώόντων και 
φαρμακευτικών  ςκευαςμϊτων  

0,00 

Καταςκευό προώόντων από ελαςτικό (καουτςούκ) και 
πλαςτικϋσ ύλεσ  

0,00 

Παραγωγό ϊλλων μη μεταλλικών ορυκτών προώόντων 11 3,02 

Παραγωγό βαςικών μετϊλλων 
 

0,00 

                                                           

35  Δόμοσ Φερςονόςου, Δορυφϐροι Λογαριαςμού Σουριςμοϑ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ35 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
2012 

% ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΟ  
ΤΝΟΛΟ ΣΨΝ  

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

Καταςκευό μεταλλικών προώόντων, με εξαύρεςη τα 
μηχανόματα και τα εύδη εξοπλιςμού 

19 5,22 

Καταςκευό ηλεκτρονικών υπολογιςτών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προώόντων  

0,00 

Καταςκευό ηλεκτρολογικού εξοπλιςμού 1 0,27 

Καταςκευό μηχανημϊτων και ειδών εξοπλιςμού π.δ.κ.α. 2 0,55 

Καταςκευό μηχανοκύνητων οχημϊτων, ρυμουλκούμενων 
και ημιρυμουλκούμενων οχημϊτων  

0,00 

Καταςκευό λοιπού εξοπλιςμού μεταφορών 1 0,27 

Καταςκευό επύπλων 15 4,12 

Ωλλεσ μεταποιητικϋσ δραςτηριότητεσ 9 2,47 

Επιςκευό και εγκατϊςταςη μηχανημϊτων και εξοπλιςμού 13 3,57 

ΠΑΡΟΦΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟΤ ΡΕΤΜΑΣΟ, ΥΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ, ΑΣΜΟΤ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ 

34 9,34 

Παροχό ηλεκτρικού ρεύματοσ, φυςικού αερύου, ατμού και 
κλιματιςμού 

34 9,34 

ΠΑΡΟΦΗ ΝΕΡΟΤ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ, ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 
ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΕΞΤΓΙΑΝΗ 

3 0,82 

υλλογό, επεξεργαςύα και παροχό νερού 2 0,55 

Επεξεργαςύα λυμϊτων 
 

0,00 

υλλογό, επεξεργαςύα και διϊθεςη αποβλότων, ανϊκτηςη 
υλικών 

1 0,27 

Δραςτηριότητεσ εξυγύανςησ και ϊλλεσ υπηρεςύεσ για τη 
διαχεύριςη αποβλότων  

0,00 

ΚΑΣΑΚΕΤΕ 177 48,63 

Καταςκευϋσ κτιρύων 59 16,21 

Ϊργα πολιτικού μηχανικού 1 0,27 

Εξειδικευμϋνεσ καταςκευαςτικϋσ δραςτηριότητεσ 117 32,14 

 

 

Σο 2010 λειτουργοϑςαν 46 επιχειρόςεισ μεταπούηςησ (3,3% του ςυνϐλου) και ϊλλεσ 76 

καταςκευαςτικϋσ (5,4%). Σην περύοδο 2005-2010 ςυνολικϊ οι επιχειρόςεισ του δευτερογενοϑσ 

τομϋα του Δόμου ςημεύωςαν μεύωςη κατϊ 64%. Οι επιμϋρουσ κλϊδοι ςημεύωςαν μεύωςη (65,4% 

ο κλϊδοσ τησ μεταπούηςησ και 63,1% ο κλϊδοσ των καταςκευών). Επύςησ, βϊςει των ςτοιχεύων 

απαςχϐληςησ του πληθυςμοϑ του Δόμου Φερςονόςου, το 2011 μϐνο το 13,0% των 

απαςχολουμϋνων εργαζϐταν ςτο δευτερογενό τομϋα παραγωγόσ. Ψςτϐςο, ςημειώνονται 

προοπτικϋσ ανϊπτυξησ και ςχετικϐ πεδύο δρϊςησ για ενδεχϐμενεσ νϋεσ επιχειρόςεισ, ειδικϊ 

ςτην περύπτωςη ταυτϐχρονησ ανϊκαμψησ του πρωτογενό τομϋα και τησ ςϑνδεςόσ του με τον 

τουριςτικϐ κλϊδο, ο οπούοσ απαιτεύ τροφοδϐτηςη με μεταποιημϋνα προώϐντα υψηλόσ 

ποιϐτητασ και διατροφικόσ αξύασ. 
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1.4.4 Σριτογενόσ Σομϋασ  

Ο τριτογενόσ τομϋασ κατϋχει την κυρύαρχη θϋςη ςτην οικονομύα του Δόμου διαμορφώνοντασ 

τϐςο τα μεγϋθη ειςοδόματοσ, ϐςο και απαςχϐληςησ. Μϊλιςτα, ςϑμφωνα με την απογραφό του 

2011, ςτον τριτογενό τομϋα του Δόμου ςυγκεντρώνεται η απαςχϐληςη του 81,0% του 

πληθυςμοϑ του. υγκεντρώνει το μεγαλϑτερο ϐγκο των επιχειρόςεων και ςτηρύζεται κυρύωσ 

ςτον τουριςμϐ και ςτισ ςυμπληρωματικϋσ με αυτϐν δραςτηριϐτητεσ. Ειδικϐτερα, το 2012 ςτο 

Δόμο λειτουργοϑςαν ςυνολικϊ 3.603 επιχειρόςεισ εκ των οπούων οι 2.891 (80%) αντιςτοιχοϑν ςε 

επιχειρόςεισ του τριτογενό τομϋα. χεδϐν το όμιςυ (45,90%) των επιχειρόςεων αφορϊ ςε 

υπηρεςύεσ παροχόσ καταλυμϊτων (587) και υπηρεςιών εςτύαςησ (740) ςυμμετϋχοντασ ςε 

ποςοςτϐ 35,68% ςτην αντύςτοιχη οικονομικό δραςτηριϐτητα ςε επύπεδο Περιφερειακόσ 

Ενϐτητασ Ηρακλεύου. τον πύνακα που ακολουθεύ αποτυπώνεται αναλυτικϊ ςτο ςϑνολο του 

Δόμου η διϊρθρωςη των επιχειρόςεων του τριτογενό τομϋα ανϊ δραςτηριϐτητα.     

 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
% 

ΦΟΝΔΡΙΚΟ  ΚΑΙ  ΛΙΑΝΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΚΕΤΗ ΜΗΦΑΝΟΚΙΝΗΣΨΝ  
ΟΦΗΜΑΣΨΝ  ΚΑΙ  ΜΟΣΟΙΚΛΕΣΨΝ 

980 33,90 

Φονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιςκευό μηχανοκύνητων οχημϊτων 
και μοτοςικλετών 

36 1,25 

Φονδρικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μηχανοκινότων οχημϊτων 
και  μοτοςικλετών 

138 4,77 

Λιανικό εμπόριο, εκτόσ από το εμπόριο μηχανοκύνητων οχημϊτων και  
μοτοςυκλετών 

806 27,88 

ΜΕΣΑΥΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ 97 3,36 

Φερςαύεσ μεταφορϋσ και μεταφορϋσ μϋςω αγωγών 90 3,11 

Πλωτϋσ μεταφορϋσ 2 0,07 

Αεροπορικϋσ μεταφορϋσ 0 0,00 

Αποθόκευςη και υποςτηρικτικϋσ προσ τη μεταφορϊ δραςτηριότητεσ 1 0,03 

Σαχυδρομικϋσ και ταχυμεταφορικϋσ δραςτηριότητεσ 4 0,14 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΠΑΡΟΦΗ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΕΣΙΑΗ 

1.327 45,90 

Καταλύματα 587 20,30 

Δραςτηριότητεσ υπηρεςιών εςτύαςησ 740 25,60 

ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 19 0,66 

Εκδοτικϋσ δραςτηριότητεσ 1 0,03 

Παραγωγό κινηματογραφικών ταινιών, βύντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμϊτων, ηχογραφόςεισ και μουςικϋσ εκδόςεισ 

1 0,03 

Δραςτηριότητεσ προγραμματιςμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών 2 0,07 

Σηλεπικοινωνύεσ 6 0,21 

Δραςτηριότητεσ προγραμματιςμού ηλεκτρονικών υπολογιςτών, 
παροχόσ ςυμβουλών και ςυναφεύσ δραςτηριότητεσ 

7 0,24 

Δραςτηριότητεσ υπηρεςιών πληροφορύασ 2 0,07 
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ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
% 

ΦΡΗΜΑΣΟΠΙΣΨΣΙΚΕ ΚΑΙ ΑΥΑΛΙΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 19 0,66 

Δραςτηριότητεσ χρηματοπιςτωτικών υπηρεςιών, με εξαύρεςη τισ 
αςφαλιςτικϋσ δραςτηριότητεσ και τα ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα 

1 0,03 

Αςφαλιςτικϊ, ανταςφαλιςτικϊ και ςυνταξιοδοτικϊ ταμεύα, εκτόσ από 
την υποχρεωτικό κοινωνικό αςφϊλιςη 

1 0,03 

Δραςτηριότητεσ ςυναφεύσ προσ τισ χρηματοπιςτωτικϋσ υπηρεςύεσ και 
τισ αςφαλιςτικϋσ δραςτηριότητεσ 

17 0,59 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 26 0,90 

Διαχεύριςη ακύνητησ περιουςύασ 26 0,90 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΕ, ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΕ  ΚΑΙ  ΣΕΦΝΙΚΕ  ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 53 1,83 

Νομικϋσ και λογιςτικϋσ δραςτηριότητεσ 15 0,52 

Δραςτηριότητεσ κεντρικών γραφεύων· δραςτηριότητεσ παροχόσ 
ςυμβουλών διαχεύριςησ 

7 0,24 

Αρχιτεκτονικϋσ δραςτηριότητεσ και δραςτηριότητεσ μηχανικών, 
τεχνικϋσ δοκιμϋσ και αναλύςεισ 

4 0,14 

Επιςτημονικό ϋρευνα και ανϊπτυξη 1 0,03 

Διαφόμιςη και ϋρευνα αγορϊσ 5 0,17 

Ωλλεσ επαγγελματικϋσ, επιςτημονικϋσ και τεχνικϋσ δραςτηριότητεσ 21 0,73 

Κτηνιατρικϋσ δραςτηριότητεσ 
 

0,00 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 180 6,23 

Δραςτηριότητεσ ενοικύαςησ και εκμύςθωςησ 121 4,19 

Δραςτηριότητεσ απαςχόληςησ 0 0,00 

Δραςτηριότητεσ ταξιδιωτικών πρακτορεύων, γραφεύων οργανωμϋνων 
ταξιδιών και ϊλλων υπηρεςιών κρατόςεων και ςυναφεύσ 
δραςτηριότητεσ 

39 1,35 

Δραςτηριότητεσ παροχόσ προςταςύασ και ϋρευνασ 6 0,21 

Δραςτηριότητεσ παροχόσ υπηρεςιών ςε κτύρια και εξωτερικούσ 
χώρουσ 

10 0,35 

Διοικητικϋσ δραςτηριότητεσ γραφεύου, γραμματειακό υποςτόριξη και 
ϊλλεσ δραςτηριότητεσ παροχόσ υποςτόριξησ προσ τισ επιχειρόςεισ 

4 0,14 

ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΜΤΝΑ, ΤΠΟΦΡΕΨΣΙΚΗ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 4 0,14 

Δημόςια διούκηςη και ϊμυνα, υποχρεωτικό κοινωνικό αςφϊλιςη 4 0,14 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 36 1,25 

Εκπαύδευςη 36 1,25 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΦΕΣΙΚΕ ΜΕ ΣΗΝ ΑΝΘΡΨΠΙΝΗ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ 
ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

18 0,62 

Δραςτηριότητεσ ανθρώπινησ υγεύασ 9 0,31 

Δραςτηριότητεσ βοόθειασ με παροχό καταλύματοσ 4 0,14 

Δραςτηριότητεσ κοινωνικόσ μϋριμνασ χωρύσ παροχό καταλύματοσ 5 0,17 

ΣΕΦΝΕ,  ΔΙΑΚΕΔΑΗ  ΚΑΙ  ΧΤΦΑΓΨΓΙΑ 66 2,28 

Δημιουργικϋσ δραςτηριότητεσ, τϋχνεσ και διαςκϋδαςη 8 0,28 

Δραςτηριότητεσ βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακεύων, μουςεύων, και 
λοιπϋσ πολιτιςτικϋσ δραςτηριότητεσ 

0 0,00 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 120 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΑΡΙΘΜΟ 

ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 
% 

Συχερϊ παιχνύδια και ςτοιχόματα 8 0,28 

Αθλητικϋσ δραςτηριότητεσ και δραςτηριότητεσ διαςκϋδαςησ και 
ψυχαγωγύασ 

50 1,73 

ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 66 2,28 

Δραςτηριότητεσ οργανώςεων 1 0,03 

Επιςκευό ηλεκτρονικών υπολογιςτών και ειδών ατομικόσ ό οικιακόσ 
χρόςησ 

9 0,31 

Ωλλεσ δραςτηριότητεσ παροχόσ προςωπικών υπηρεςιών 56 1,94 

ΤΝΟΛΟ 2.891 100,00 

Πηγό: Δόμοσ Φερςονόςου, Δορυφϐροι Λογαριαςμού Σουριςμοϑ 
http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html 

 

 

 

 
 

 

1.4.5 Σουριςτικό δραςτηριότητα  

Ο Δόμοσ Φερςονόςου εύναι ϋνασ απϐ τουσ πλϋον δημοφιλεύσ και ανεπτυγμϋνουσ τουριςτικοϑσ 

προοριςμοϑσ τησ Κρότησ. Η τουριςτικό δραςτηριϐτητα αναπτϑςςεται ςτισ παρϊκτιεσ 

κοινϐτητεσ ότοι Λιμϋνα Φερςονόςου, Γούβεσ και Μϊλια, ενώ ςτισ περιοχϋσ τησ ενδοχώρασ  η 

τουριςτικό κύνηςη εύναι ςχεδϐν ανϑπαρκτη. Σο μοντϋλο του τουριςμοϑ που για χρϐνια 

επικρατοϑςε εύναι εκεύνο του οργανωμϋνου, μαζικοϑ τουριςμοϑ με μύα ςχεδϐν απϐλυτη 

εξϊρτηςη απϐ μεγϊλουσ ταξιδιωτικοϑσ οργανιςμοϑσ τησ Ευρώπησ. Ψςτϐςο, τα τελευταύα 

χρϐνια καταγρϊφονται προςπϊθειεσ εμπλουτιςμού του τουριςτικού προώόντοσ και ανϊπτυξησ 

εναλλακτικών μορφών τουριςμού, προκειμϋνου να διαφοροποιηθεύ το τουριςτικϐ προώϐν και 

http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html


 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 121 

να ενιςχυθεύ η ανταγωνιςτικϐτητα του τουριςτικοϑ αυτοϑ προοριςμοϑ προςελκϑοντασ και 

ϊλλεσ ομϊδεσ επιςκεπτών πϋραν των μαζικών τουριςτών. 

 

Η τουριςτικό δραςτηριϐτητα ςτην περιοχό λαμβϊνει τισ εξόσ μορφϋσ:  

 Σουριςμόσ Αναψυχόσ: Αποτελεύ την πιο διαδεδομϋνη μορφό τουριςτικόσ 

δραςτηριϐτητασ με αρχό παρουςύασ ςτην περιοχό τη δεκαετύα του 1960, 

προςφϋροντασ ποικιλύα δραςτηριοτότων και εμπλουτιςμϋνο τουριςτικϐ προώϐν 

αναψυχόσ πλοϑςιο ςε εναλλαγϋσ χρωμϊτων (εκτεταμϋνο παραθαλϊςςιο μϋτωπο, 

λειτουργύα υδϊτινων πϊρκων, ανεπτυγμϋνη εμπορικό αγορϊ, γαςτρονομύα και 

νυχτερινό διαςκϋδαςη). 

 Πολιτιςτικόσ Σουριςμόσ: Η ευρϑτερη περιοχό περιλαμβϊνει ϋνα πλοϑςιο δύκτυο 

πολιτιςτικών πϐρων, το οπούο ςυμπεριλαμβϊνει μουςεύα (π.χ. Αρχαιολογικϐ Μουςεύο 

Μαλύων, Αργυρϊκειο Πολεμικϐ & Εθνολογικϐ Μουςεύο κλπ) και δϑο ενυδρεύα 

(Θαλαςςϐκοςμοσ και  Aquaworld Aquarium). Εκτϐσ αυτών, οι οικιςμού του Δόμου ϋχουν 

να επιδεύξουν πλοϑςια πολιτιςτικό παρϊδοςη, ενώ ςημειώνεται και η ϑπαρξη 

ςημαντικών αρχαιολογικών χώρων (Αρχαιολογικϐσ Φώροσ Μαλύων, Φρυςϐλακκοσ, 

Αρχαιολογικϐσ Φώροσ Αμνιςοϑ, Λαογραφικϐ Μουςεύο Παρλαμϊ, Μουςεύο Λυχνοςτϊτησ 

κλπ). 

 Θρηςκευτικόσ Σουριςμόσ: την περιοχό ςυναντοϑνται πολυϊριθμοι πϐροι 

θρηςκευτικοϑ ενδιαφϋροντοσ, οι οπούοι αποτελοϑν ςημαντικοϑσ πϐλουσ ϋλξησ 

επιςκεπτών, δεκϊδεσ εκκληςύεσ και εξωκκλόςια του 11ου αιώνα μ.Φ. μϋχρι και το 16ο 

αιώνα μ.Φ., καθώσ και αρκετϊ μοναςτόρια. 

 Σουριςμόσ αθλητικών δραςτηριοτότων: Η ςυγκεκριμϋνη τουριςτικό μορφό 

παρουςιϊζει αρκετϋσ και διαφορετικϋσ δυνατϐτητεσ για την περιοχό, η οπούα διαθϋτει 

πλοϑςιο και επιςκϋψιμο φυςικϐ περιβϊλλον. χετικϋσ δραςτηριϐτητεσ εύναι η 

πεζοπορύα, η ποδηλαςύα, οι καταδϑςεισ, η ιππαςύα, το γκολφ, η αναρρύχηςη κλπ. 

 υνεδριακόσ Σουριςμόσ: την περιοχό διοργανώνεται ϋνασ ςημαντικϐσ αριθμϐσ 

ςυνεδρύων και εκθϋςεων, δραςτηριϐτητεσ οι οπούεσ οδηγοϑν ςε αυξημϋνεσ επιςκϋψεισ 

και ενιςχϑουν τη ςυνολικό τουριςτικό δραςτηριϐτητα τησ περιοχόσ. 

 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου ςυγκεντρώνει ςχεδϐν το 74% των κλινών τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ 

Ηρακλεύου και περύπου το 29% των κλινών τησ Περιφϋρειασ Κρότησ. Ειδικϐτερα, ςτο Δόμο το 

2012 λειτουργοϑςαν 65.600 κλύνεσ, εκ των οπούων το 81% αντιςτοιχοϑςε ςε ξενοδοχειακϊ 

καταλϑματα και το 18% ςε ενοικιαζϐμενα διαμερύςματα – δωμϊτια. Σο υπϐλοιπο 1% αφοροϑςε 

ςε κλύνεσ τουριςτικών επιπλωμϋνων κατοικιών / επαϑλεων και κϊμπινγκ.  
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ΚΛΙΝΕ 

  

Ξενοδοχειακϊ 
Καταλϑματα 

Ενοικιαζϐμενα    
Δωμϊτια-

Διαμερύςματα 

Σουριςτικϋσ 
Κατοικύεσ /                 
Επαϑλεισ 

Κϊμπινγκ 
ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΔΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 

Περιφϋρεια Κρότησ 168.440 50.313 5.600 2.531 226.884 

Π.Ε. Ηρακλεύου 69.686 17.146 997 982 88.811 

Δόμοσ Φερςονόςου 53.291 11.749 178 382 65.600 

Δ.Ε. Φερςονόςου 30.338 3.885 83 112 34.418 

Δ.Ε. Μαλύων 13.112 6.279 44 0 19.435 

Δ.Ε. Γουβών 9.835 1.585 12 270 11.702 

Δ.Ε. Επιςκοπόσ 6 0 39 0 45 

% υμμετοχόσ Δόμου 
ςτην Π.Ε. Ηρακλεύου 

76,5% 68,5% 17,9% 38,9% 73,9% 

% υμμετοχόσ Δόμου  
ςτην Περιφϋρεια 
Κρότησ 

31,6% 23,4% 3,2% 15,1% 28,9% 

Πηγό:  Δόμοσ Φερςονόςου, Δορυφϐροι Λογαριαςμού Σουριςμοϑ 
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Η ςπουδαιϐτητα του τουριςτικοϑ τομϋα για την τοπικό οικονομύα τεκμηριώνεται και απϐ την 

εξϋλιξη του αριθμοϑ των κλινών που λειτουργοϑν ςτο Δόμο. Διαχρονικϊ, ςτην περύοδο 2009-

2012 ο αριθμϐσ των κλινών αυξϊνεται ςυνεχώσ. Μϊλιςτα, το ποςοςτϐ αϑξηςησ ανϋρχεται ςε 

3,68%.  

 

 

Απϐ πλευρϊσ χωρικόσ ςυγκϋντρωςησ, η πλειονϐτητα των κλινών, ότοι το 56,93%, λειτουργοϑν 

ςτη Δημοτικό Ενϐτητα Φερςονόςου. Ακολουθεύ η  Δημοτικό Ενϐτητα Μαλύων με 24,60%  και η 

Δημοτικό Ενϐτητα Γουβών με 18,46%. τη Δημοτικό Ενϐτητα Επιςκοπόσ υπϊρχουν ελϊχιςτεσ 

κλύνεσ.  

 

Η ποιϐτητα των κλινών των ξενοδοχειακών καταλυμϊτων του Δόμου εύναι πολϑ υψηλό, 

δεδομϋνου ϐτι το μεγαλϑτερο μϋροσ τουσ, περύπου το 61% αφορϊ ςε κλύνεσ καταλυμϊτων 5 και 

4 αςτεριών.  

 

 

 

τουσ πύνακεσ που ακολουθοϑν αποτυπώνεται αναλυτικϊ η ποιϐτητα των ξενοδοχειακών 

κλινών και των κλινών ενοικιαζϐμενων διαμεριςμϊτων-δωματύων κατϊ Δημοτικό Ενϐτητα για 

το ϋτοσ 2012. 
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ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΑΚΕ ΚΛΙΝΕ 

ΔΗΜΟΣΙΚΕ 

ΕΝΟΣΗΣΕ 

5 
Αςτϋρια 

4 
Αςτϋρια 

3 
Αςτϋρια 

2 
Αςτϋρια 

1 
Αςτϋρι 

Β Γ Δ 

ΔΕ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 27,40 41,10 11,80 14,40 4,80 0,00 0,40 0,10 

ΔΕ ΜΑΛΛΙΨΝ 15,70 23,50 19,80 23,30 16,40 0,00 0,30 1,00 

ΔΕ ΓΟΤΒΨΝ 15,10 53,40 14,00 15,60 1,80 0,00 0,20 0,00 

ΔΕ ΕΠΙΚΟΠΗ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤ 23,3 39 14,2 16,8 7,1 0 0,3 0,3 

Πηγό:  Δόμοσ Φερςονόςου, Δορυφϐροι Λογαριαςμού Σουριςμοϑ 

 

ΚΛΙΝΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΨΝ ΔΙΑΜΕΡΙΜΑΣΨΝ- ΔΨΜΑΣΙΨΝ 

 
Μονϊδεσ Κλύνεσ % Κλινών 

4 
κλειδιών 

3 
κλειδιών 

2  
κλειδιών 

 1  
κλειδιοϑ 

Δ.Ε. ΦΕΡΟΝΗΟΤ 160 3.885 33,07 7,28 55,06 31,66 6,00 

Δ.Ε. ΜΑΛΙΨΝ 246 6.279 53,44 3,12 42,40 45,56 8,92 

Δ.Ε. ΓΟΤΒΨΝ 80 1.585 13,49 3,28 37,98 48,20 10,54 

Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΠΗ 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 486 11.749 100 4,52 45,99 41,32 8,17 

Πηγό:  Δόμοσ Φερςονόςου, Δορυφϐροι Λογαριαςμού Σουριςμοϑ 

 

Η τουριςτικό κύνηςη του Δόμου αποτυπώνεται απϐ τον αριθμϐ των αφύξεων. το διϊςτημα 

2005 ϋωσ το 2009, για το οπούο και υπϊρχουν διαθϋςιμα δεδομϋνα απϐ το Δόμο, καταγρϊφεται 

ςυνεχόσ αϑξηςη των αφύξεων με εξαύρεςη το ϋτοσ 2008 ωσ ςυνϋπεια τησ οικονομικόσ κρύςησ. Σο 

2009 ςτο Δόμο αφύχθηςαν 699.754 επιςκϋπτεσ που αναλογοϑν ςτο 71,60% των ςυνολικών 

αφύξεων τησ Π.Ε. Ηρακλεύου.  

  

Πηγό:  Δόμοσ Φερςονόςου, Δορυφϐροι Λογαριαςμού Σουριςμοϑ 
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Για το ύδιο διϊςτημα, οι διανυκτερεϑςεισ ςημειώνουν αυξητικό πορεύα ϋωσ και το 2008, ενώ το 

2009 καταγρϊφεται μεύωςη τησ τϊξησ του 5% ςυγκριτικϊ με το προηγοϑμενο ϋτοσ. Όπωσ 

φαύνεται ςτο επϐμενο γρϊφημα, το 2009 Δόμοσ ςυγκϋντρωςε το 82% των διανυκτερεϑςεων 

που πραγματοποιόθηκαν ςτην Π.Ε. Ηρακλεύου. 

 

  

Πηγό:  Δόμοσ Φερςονόςου, Δορυφϐροι Λογαριαςμού Σουριςμοϑ 

 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου, λαμβϊνοντασ υπϐψη το μεγϊλο αριθμϐ επαναλαμβανϐμενων τουριςτών 

και επιςκεπτών και το γεγονϐσ ϐτι η πιςτϐτητα των τουριςτών αποτελεύ ϋνα ςημαντικϐ 

κεφϊλαιο που μπορεύ να αξιοποιηθεύ με ςκοπϐ να: 

 ενιςχϑςει τη φόμη του δόμου ωσ προοριςμοϑ,  

 προςελκϑςει περιςςϐτερουσ νϋουσ επιςκϋπτεσ, 

 δημιουργόςει πρεςβευτϋσ του Δόμου, τησ Κρότησ αλλϊ και τησ χώρασ γενικϐτερα36 

δημιοϑργηςε ϋνα Πλαύςιο Σοπικόσ Πολιτικόσ Επιβρϊβευςησ τησ Πιςτότητασ Σουριςτών.  

 

Σο εν λϐγω πλαύςιο, περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνα μϋτρα, δρϊςεισ και ενϋργειεσ ϐπωσ η:  

1. δημιουργύα Σρϊπεζασ Πληροφοριών – Μητρώου Πιςτών Σουριςτών.  

2. οργϊνωςη τακτικόσ επικοινωνύασ με τουσ πιςτοϑσ τουρύςτεσ. 

3. οργϊνωςη εκδηλώςεων ςτη χώρα προοριςμοϑ των πιςτών τουριςτών. 

4. ςυμβολικό επιβρϊβευςη των πιςτών τουριςτών κατϊ τισ διακοπϋσ τουσ 

                                                           

36 Ϊγκριςη Σοπικόσ πολιτικόσ επιβρϊβευςησ τησ πιςτϐτητασ τουριςτών επιςκεπτών ςτον Δόμο Φερςονόςου 
και ϋγκριςη αναμϐρφωςησ Προϒπολογιςμοϑ 2015 (Αντιδημαρχύα Σουριςμοϑ & Απαςχϐληςησ15/07/2015). 
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5. ςυμμετοχό επαναλαμβανϐμενων – πιςτών επιςκεπτών ςε προωθητικϋσ ενϋργειεσ του 

Δόμου Φερςονόςου 

6. δημιουργύα ςυμβολικόσ κϊρτασ ανταποδοτικών ωφελειών με ςυμβεβλημϋνεσ 

επιχειρόςεισ που θα παρϋχουν εκπτώςεισ, ειδικϊ προνϐμια 

 

Αρμϐδιοσ για την ϊςκηςη τησ ωσ ϊνω πολιτικόσ εύναι ο Αντιδόμαρχοσ Σουριςμοϑ και 

Απαςχϐληςησ ςε ςυνεργαςύα με το Δημοτικϐ υμβοϑλιο, το οπούο αναγνωρύζει τη ςημαςύα και 

τα οφϋλη τησ πιςτϐτητασ των τουριςτών επιςκεπτών προσ το Δόμο Φερςονόςου, 

ςυμπεριλαμβϊνοντασ τισ ωσ ϊνω δρϊςεισ ςτο τρατηγικϐ χεδιαςμϐ του Δόμου.   

 

 

1.4.6 Ανϊλυςη ειςοδηματικού επιπϋδου κατούκων 

Όςον αφορϊ το επύπεδο του ειςοδόματοσ των κατούκων τησ περιοχόσ του Δόμου  Φερςονόςου, 

ςϑμφωνα με το ΚΕΠΤΟ και με ςτοιχεύα των οικονομικών ετών 2009-2012, παρατηρεύται ϐτι οι 

κϊτοικοι των γειτονικών περιοχών του Ηρακλεύου εμφανύζουν υψηλϐτερο μϋςο ειςϐδημα απϐ 

τισ υπϐλοιπεσ περιοχϋσ. Φαρακτηριςτικϊ ςημειώνεται ςυγκϋντρωςη υψηλϐτερων ειςοδημϊτων 

ςτο δυτικϐ τμόμα του Δόμου Φερςονόςου (ΔΕ Επιςκοπόσ και τμόμα τησ ΔΕ Γουβών), χωρύσ 

ωςτϐςο να παραβλϋπονται τα υψηλϊ ειςοδόματα των παραλιακών περιοχών των ΔΕ 

Φερςονόςου και Μαλύων λϐγω του τουριςτικοϑ τουσ χαρακτόρα. Αντιθϋτωσ, χαμηλϐτερα 

ειςοδόματα εμφανύζονται ςτο δυτικϐ τμόμα τησ ΔΕ Μαλύων και ςτο ενδϐτερο τμόμα τησ ΔΕ 

Φερςονόςου. ε ςχϋςη με το ειςοδηματικϐ επύπεδο των ανωτϋρων επιπϋδων, το μϋςο 

φορολογοϑμενο ειςϐδημα του Δόμου Φερςονόςου εύναι χαμηλϐτερο απϐ αυτϐ τησ 

Περιφερειακόσ Ενϐτητασ Ηρακλεύου και τησ Περιφϋρειασ (94,7% και 96,7% αντύςτοιχα). ε ςχϋςη 

και με τισ υπϐλοιπεσ περιοχϋσ τησ Περ. Ενϐτητασ Ηρακλεύου, υψηλϐτερο μϋςο ειςοδηματικϐ 

επύπεδο απϐ αυτϐ του Δόμου Φερςονόςου ςυναντϊται ςχεδϐν ςτο ςϑνολο του Δόμου 

Ηρακλεύου, γεγονϐσ αναμενϐμενο λϐγω τησ ϑπαρξησ τησ αςτικόσ περιοχόσ του Ηρακλεύου και 

των οικονομικών δραςτηριοτότων που εκτελοϑνται ςε αυτό. Επύςησ, μεγαλϑτερο ειςϐδημα 

απϐ αυτϐ του Δόμου Φερςονόςου παρατηρεύται ςε επιμϋρουσ περιοχϋσ των υπϐλοιπων Δόμων 

(π.χ. Μούρεσ - Δόμοσ Υαιςτοϑ, Γϊζι – Δόμοσ Μαλεβιζύου και Αρχϊνεσ – Δόμοσ Αρχανών-

Αςτερουςύων). 

 

Εξετϊζοντασ την εξϋλιξη του δεύκτη για την περύοδο 2009-2012 παρατηρεύται ϐτι το μϋςο 

φορολογοϑμενο ειςϐδημα των κατούκων ςημαντικοϑ τμόματοσ τησ περιοχόσ ςημειώνει 

μεύωςη. Πιο ςυγκεκριμϋνα οι περιοχϋσ που ςημειώνουν τη μεγαλϑτερη μεύωςη ειςοδημϊτων 

εύναι ο Λιμϋνασ Φερςονόςου (7,7%) και τα Μϊλια (5,5%). Αντιθϋτωσ αϑξηςη ειςοδημϊτων 

εμφανύζεται ςτην περιοχό τησ Επιςκοπόσ (3,2%). Όςον αφορϊ τισ υπϐλοιπεσ περιοχϋσ των 
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Δόμων τησ Περ. Ενϐτητασ ςημειώνονται τϐςο αϑξηςη ϐςο και μεύωςη ειςοδημϊτων. Για 

παρϊδειγμα παρατηρεύται ϐτι το ςϑνολο των Δόμων Μύνωα Πεδιϊδοσ και Αρχανών-

Αςτερουςύων ςημειώνει αϑξηςη. Επύςησ ςε αρκετϋσ υποπεριοχϋσ ςημειώνονται ςημαντικϊ 

θετικϊ ποςοςτϊ εξϋλιξησ του μϋςου φορολογοϑμενου ειςοδόματοσ (π.χ. Ϊμπαροσ Δόμου 

Βιϊννου, Πϑργοσ Αρχανών-Αςτερουςύων, Αγ. Μϑρωνασ και Δϊφνεσ Ηρακλεύου). 

 

Σϋλοσ, ςυςχετύζοντασ το ειςοδηματικϐ επύπεδο τησ περιοχόσ με το ϐριο τησ φτώχειασ (ϐπωσ 

αυτϐ ϋχει διαμορφωθεύ για το 2012), φαύνεται ϐτι το ςϑνολο τησ περιοχόσ βρύςκεται πϊνω απϐ 

το ϐριο τησ φτώχειασ αλλϊ με ςημαντικό διαφορϊ απϐ τα επύπεδα τησ Περιφϋρειασ. Πιο 

ςυγκεκριμϋνα, κοντϊ ςτο ϐριο τησ φτώχειασ αλλϊ πϊνω απϐ αυτϐ βρύςκονται οι περιοχϋσ 

Μοχϐσ, Μϊλια και Λιμϋνασ Φερςονόςου, ενώ ςε ικανοποιητικϐ βαθμϐ πϊνω απϐ το ϐριο 

βρύςκεται η Επιςκοπό. ε αυτϐ το ςημεύο τονύζεται ϐτι οριςμϋνεσ περιοχϋσ των υπολούπων 

Δόμων τησ Περ. Ενϐτητασ βρύςκονται βϊςει του ύδιου δεύκτη κϊτω απϐ το ϐριο τησ φτώχειασ.  
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Μϋςο φορολογούμενο ειςόδημα για το 2012 των Δόμων τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Λαςιθύου 

 
2012 2009 

Μεταβολό 
2009-2012 

Ποςοςτϐ 
ςτο ΜΟ τησ 
χώρασ 2012 

Μϋςο 
φορολογοϑμενο 

ειςϐδημα προσ ϐριο 
φτώχειασ 2012 (11.986 

ευρώ) 

Δ. Φερςονόςου Επιςκοπό 13.461 13.042 3,20% 80,20% 1,12 

Λιμϋνασ Φερςονόςου 13.002 14.082 -7,70% 77,40% 1,08 

Μϊλια 12.186 12.840 -5,10% 72,60% 1,02 

Μοχϐσ 11.990 12.180 -1,60% 71,40% 1 

Δ. Αρχανών-Αςτερουςύων Αρχϊνεσ 13.614 13.102 3,90% 81,10% 1,14 

Πϑργοσ Μονοφατςύου 11.291 10.552 7,00% 67,20% 0,94 

Δ. Βιϊννου Α. Βιϊννοσ 12.015 12.072 -0,50% 71,50% 1 

Ϊμπαροσ 11.868 10.738 10,50% 70,70% 0,99 

Δ. Γόρτυνασ Αγ. Βαρβϊρα 11.619 11.349 2,40% 69,20% 0,97 

Αγ. Δϋκα 11.940 12.440 -4,00% 71,10% 1 

Αςόμι 10.558 11.036 -4,30% 62,90% 0,88 

Γϋργερι 11.235 12.561 -10,60% 66,90% 0,94 

Καςτϋλλι 13.195 13.779 -4,20% 78,60% 1,1 

Δ. Ηρακλεύου Αγ. Μϑρωνασ 12.936 12.162 6,40% 77,00% 1,08 

Δϊφνεσ 11.928 11.226 6,30% 71,00% 1 

Ηρϊκλειο 16.434 17.827 -7,80% 97,90% 1,37 

19.816 20.928 -5,30% 118,00% 1,65 

22.033 26.520 -16,90% 131,20% 1,84 

20.064 21.260 -5,60% 119,50% 1,67 

19.124 19.716 -3,00% 113,90% 1,6 

15.161 15.891 -4,60% 90,30% 1,26 

16.200 16.863 -3,90% 96,50% 1,35 

19.183 20.114 -4,60% 114,20% 1,6 
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Μϋςο φορολογούμενο ειςόδημα για το 2012 των Δόμων τησ Περιφερειακόσ Ενότητασ Λαςιθύου 

 
2012 2009 

Μεταβολό 
2009-2012 

Ποςοςτϐ 
ςτο ΜΟ τησ 
χώρασ 2012 

Μϋςο 
φορολογοϑμενο 

ειςϐδημα προσ ϐριο 
φτώχειασ 2012 (11.986 

ευρώ) 

17.954 18.756 -4,30% 106,90% 1,5 

16.283 16.979 -4,10% 97,00% 1,36 

16.710 17.148 -2,50% 99,50% 1,39 

19.594 20.393 -3,90% 116,70% 1,63 

17.271 18.335 -5,80% 102,80% 1,44 

15.524 15.970 -2,80% 92,40% 1,3 

Νϋο τϊδιο 20.844 29.859 -30,20% 124,10% 1,74 

Νϋα Αλικαρναςςϐσ 15.229 15.510 -1,80% 90,70% 1,27 

Πϐροσ 28.691 28.819 -0,40% 170,80% 2,39 

Δ. Μαλεβιζύου Γϊζι 16.307 16.196 0,70% 97,10% 1,36 

Κρουςώνασ 11.399 10.872 4,80% 67,90% 0,95 

Δ. Μύνωα Πεδιϊδασ Αρκαλοχώρι 13.182 12.905 2,10% 78,50% 1,1 

Δ. Υαιςτού 

Ζαρϐσ 11.676 11.470 1,80% 69,50% 0,97 

Μούρεσ 14.046 14.723 -4,60% 83,60% 1,17 

Πϐμπια 11.751 12.157 -3,30% 70,00% 0,98 

Συμπϊκι 12.745 13.267 -3,90% 75,90% 1,06 

Π.Ε. Ηρακλεύου 15.713 16.226 -3,16% 96,6%% 1,31 

Περιφϋρεια Κρότησ 15.389 15.937 -3,44% 91,63% 1,28 

Πηγό: ΚΕΠΤΟ 2009 και 2012 - Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 
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Μϋςο φορολογούμενο ειςόδημα για το 2012 των Δόμων τησ Π.Ε. Ηρακλεύου 

 
Πηγό: ΚΕΠΤΟ 2012 - Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

 

υςχϋτιςη ειςοδόματοσ με όριο φτώχειασ για τουσ Δόμουσ τησ Π.Ε. Ηρακλεύου 

 

Πηγό: ΚΕΠΤΟ 2012 - Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 
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Μεταβολό μϋςου φορολογούμενου ειςοδόματοσ 2009-2012 

 

Πηγό: ΚΕΠΤΟ 2009 και 2012 - Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

 

1.4.7 Καθημερινό εργαςιακό κινητικότητα 

Η καταγραφό των καθημερινών μετακινόςεων των κατούκων τησ ευρϑτερησ περιοχόσ απϐ και 

προσ το Δόμο Φερςονόςου για λϐγουσ εργαςύασ φανερώνει ϐτι ο Δόμοσ αποτελεύ ςημαντικό 

πόλο ϋλξησ εργαζομϋνων. Μϊλιςτα η καθημερινό ειςροό εργαζομϋνων εύναι 2,5 φορϋσ η 

αντύςτοιχό εκροό, ϐπωσ φανερώνουν και οι τιμϋσ των δεικτών ειςροόσ (2,53) και εκροόσ (0,40). 

ε επύπεδο Δημοτικών Ενοτότων η μεγαλϑτερη ειςροό εργαζομϋνων παρατηρεύται ςτισ ΔΕ 

Φερςονόςου (δεύκτησ ειςροόσ 9,53) και Μαλύων (5,46) και η μικρϐτερη ςτη ΔΕ Επιςκοπόσ (0,28). 

Αντύθετα, η μεγαλϑτερη εκροό παρατηρεύται ςτη ΔΕ Επιςκοπόσ (δεύκτησ εκροόσ 3,59) και η 

μικρϐτερη ςτη ΔΕ Φερςονόςου (0,10). 

 

 Δεύκτησ ειςροόσ και εκροόσ εργαζομϋνων ςτισ Δημοτικϋσ Ενότητεσ του Δόμου Φερςονόςου 

 Δεύκτησ ειςροόσ Δεύκτησ εκροόσ 

Δ.Ε. Φερςονόςου 9,53 0,10 

Δ.Ε. Γουβών 0,58 1,71 

Δ.Ε. Επιςκοπόσ 0,28 3,59 

Δ.Ε. Μαλύων 5,46 0,18 

Δόμοσ Φερςονόςου 2,53 0,40 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ - Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 
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Φερςονόςου γύνεται απϐ το Δόμο Ηρακλεύου (77,2% του ςυνϐλου των ατϐμων που ϋρχονται ςτο 

Δόμο). Ακολουθοϑν με μεγϊλη διαφορϊ οι Δόμοι Μύνωα Πεδιϊδασ και Μαλεβιζύου (7,3% και 4,9% 

αντύςτοιχα). επύςησ, η μεγαλϑτερη εκροό εργαζομϋνων απϐ το Δόμο Φερςονόςου γύνεται προσ 

το Δόμο Ηρακλεύου (87,3% του ςυνϐλου των ατϐμων που φεϑγουν απϐ το Δόμο), ενώ 

ακολουθοϑν οι Δόμοι Αγύου Νικολϊου (3,9%) και Μύνωα Πεδιϊδοσ (3,3%). 

Αριθμόσ εργαζομϋνων που μετακινούνται καθημερινϊ από και προσ το Δόμο Φερςονόςου 

 Απϐ Δόμο Φερςονόςου 
προσ: 

Προσ Δόμο Φερςονόςου 
απϐ: 

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 1.158 2.575 

ΔΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ 4 24 

ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ 1 4 

ΔΗΜΟ ΓΟΡΣΤΝΑ 2 55 

ΔΗΜΟ ΜΙΝΨΑ ΠΕΔΙΑΔΑ 44 245 

ΔΗΜΟ ΑΡΦΑΝΨΝ-ΑΣΕΡΟΤΙΨΝ 7 133 

ΔΗΜΟ ΒΙΑΝΝΟΤ 3 16 

ΔΗΜΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ 28 165 

ΔΗΜΟ ΥΑΙΣΟΤ 16 22 

ΔΗΜΟ ΗΣΕΙΑ 1 5 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 52 71 

ΔΗΜΟ ΑΝΨΓΕΙΨΝ 0 6 

ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 9 1 

ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ 1 2 

ΔΗΜΟ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ 1 12 

ΤΝΟΛΟ 1.327 3.336 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ - Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 

 

Εργαςιακό κινητικότητα ςτο Δόμο Φερςονόςου 

 

Πηγό: ΕΛΣΑΣ - Μελϋτη Πανεπιςτημύου Πειραιϊ, 2015 
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1.5 Αξιολόγηςη Τφιςτϊμενησ Κατϊςταςησ περιοχόσ Δόμου Φερςονόςου (SWOT 

Ανϊλυςη) 

την ενϐτητα αυτό καταγρϊφονται οι ςημαντικϐτεροι παρϊγοντεσ που αναςτϋλλουν αλλϊ και 

εκεύνοι που ενιςχϑουν την αναπτυξιακό προοπτικό του Δόμου Φερςονόςου και τα 

ςυμπερϊςματα που προκϑπτουν με τη μορφό κρύςιμων ζητημϊτων ανϊπτυξησ, τα οπούα θα 

πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν, κατϊ την επϐμενη πενταετύα. 

 

1.5.1 Προβλόματα και απειλϋσ 

Με τον ϐρο «Προβλόματα» (ό Μειονεκτόματα) λαμβϊνονται υπϐψη οι ανϊγκεσ του Δόμου που 

προκϑπτουν απϐ εγγενό προβλόματα και ενδογενεύσ παρϊγοντεσ τησ ύδιασ τησ γεωγραφικόσ 

περιοχόσ. Με τον ϐρο «Απειλϋσ» (ό Περιοριςμού) λαμβϊνονται υπϐψη οι παρϊγοντεσ, αλλαγϋσ 

και εξελύξεισ ςτο εξωτερικϐ περιβϊλλον που αξιολογοϑνται αρνητικϊ, διϐτι αποτελοϑν εμπϐδια 

ό απειλϋσ ςτην εκπλόρωςη του ςκοποϑ του δόμου. 

 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΕΙΛΕ 

Θεματικόσ τομϋασ 1: Περιβϊλλον και Ποιότητα Ζωόσ 

 Μαζικϐσ τουριςμϐσ, εποχικϐτητα, ϋλλειψη 
προγραμματιςμοϑ, επικρϊτηςη 
μονοδιϊςτατου μοντϋλου «όλιοσ – θϊλαςςα» 

 Φωρικό ςυγκϋντρωςη τουριςμοϑ ςτην 
παρϊκτια περιοχό του δόμου  

 Τποβϊθμιςη φυςικών πϐρων και αλλούωςη 
τοπύου. 

 Μερικό αξιοπούηςη πολιτιςτικών υποδομών 
και υπηρεςιών  

 υγκροϑςεισ χρόςεων γησ και αυθαύρετη 
δϐμηςη 

 Τφαλμϑρωςη υπϐγειου υδροφορϋα και 
υπερβολικό κατανϊλωςη υδϊτινων πϐρων 
κατϊ την τουριςτικό περύοδο  

 Ελλιπόσ μελϋτη για τη ρϑθμιςη του 
οδοφωτιςμοϑ και τη ςωςτό τοποθϋτηςη του 
αςτικοϑ εξοπλιςμοϑ  

 Ϊλλειψη ελεϑθερων κοινϐχρηςτων χώρων 
και χώρων πραςύνου 

 Παρϊνομη ςτϊθμευςη και διαμϐρφωςη 
αςτικοϑ χώρου (μικρϊ πεζοδρϐμια, ϊςτοχη 
τοποθϋτηςη αςτικοϑ εξοπλιςμοϑ, 
αυθαύρετεσ καταςκευϋσ, ϊςτοχεσ κλύςεισ 
οδοςτρώματοσ, απουςύα ραμπών για ΑΜΕΑ, 
ςόμανςη και αρύθμηςη οδών) 

 Αυξημϋνη κύνηςη οχημϊτων, ειδικϊ κατϊ 

 

 Περιβαλλοντικό υποβϊθμιςη απϐ τισ 
ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ και τον εποχικϐ 
τουσ χαρακτόρα 

 Επιβϊρυνςη του υδροφϐρου ορύζοντα απϐ 
υγρϊ απϐβλητα με βλαβερϋσ ςυνϋπειεσ για το 
περιβϊλλον και τη δημϐςια υγεύα 

 Τποβϊθμιςη του τοπύου και μεύωςη τησ 
ελκυςτικϐτητασ του Δόμου απϐ αςϑμβατεσ 
ανθρώπινεσ δραςτηριϐτητεσ και 
εκμεταλλεϑςεισ (υπερβϐςκηςη, πυρκαγιϋσ, 
εκχερςώςεισ κ.α) 

 Εμφϊνιςη ςυνεπειών τησ κλιματικόσ αλλαγόσ 
π.χ. διϊβρωςη ακτών, μεύωςη υδϊτινων 
πϐρων, επικύνδυνα καιρικϊ φαινϐμενα κ.α. 

 Περαιτϋρω μεύωςη των πϐρων τησ 
Αυτοδιούκηςησ 

 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 134 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΕΙΛΕ 

τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ 

 Δυςκολύα αξιοπούηςησ του λιμϋνα 
Φερςονόςου που θα μποροϑςε να ςυμβϊλει 
ςτον εμπλουτιςμϐ του τουριςτικοϑ 
προώϐντοσ λϐγω περιοριςμϋνου χώρου και 
ςυγκροϑςεων χρόςεων γησ  

 Μεγϊλεσ ποςϐτητεσ αςτικών απορριμμϊτων 
ιδιαύτερα τουσ καλοκαιρινοϑσ μόνεσ 

 ημαντικό εξϊρτηςη των οικιςμών τησ 
ενδοχώρασ απϐ τη Φερςϐνηςο, τα Μϊλια και 
τισ Γοϑβεσ 

Θεματικόσ τομϋασ 2: Κοινωνικό πολιτικό, παιδεύα, πολιτιςμόσ και αθλητιςμόσ 

 Φαμηλό πληθυςμιακό πυκνϐτητα ςτην 
ενδοχώρα 

 ταδιακό εγκατϊλειψη του πρωτογενό 
τομϋα παραγωγόσ 

 Πληθυςμϐσ που βιώνει τη φτώχεια και τον 
κοινωνικϐ αποκλειςμϐ 

 Ϊλλειψη πϐρων για τη ςυντόρηςη, ανϊδειξη, 
αξιοπούηςη μνημεύων 

 Εποχικϐσ χαρακτόρασ απαςχϐληςησ 

 

 Περαιτϋρω εγκατϊλειψη τησ ενδοχώρασ του 
δόμου και μετεγκατϊςταςη ςτουσ 
παραλιακοϑσ οικιςμοϑσ  

 Περαιτϋρω εγκατϊλειψη του πρωτογενό 
τομϋα παραγωγόσ  

 Περαιτϋρω μεύωςη των πϐρων τησ 
Αυτοδιούκηςησ 

 Αϑξηςη των ατϐμων που απειλοϑνται απϐ τη 
φτώχεια και τον κοινωνικϐ αποκλειςμϐ 

 Περαιτϋρω ςυγχώνευςη δομών εκπαύδευςησ, 
φροντύδασ και πρϐνοιασ  λϐγω ςυνϋχιςησ τησ 
οικονομικόσ κρύςησ 

 Αϑξηςη των ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων 
και των κοινωνικοοικονομικών ανιςοτότων 

Θεματικόσ τομϋασ 3: Σοπικό οικονομύα και απαςχόληςη 

 Ϊλλειψη ςυνεργιών και διαςυνδϋςεων μεταξϑ 
παραγωγικών κλϊδων  

 Περιοριςμϋνεσ υποδομϋσ τουριςτικόσ 
πληροφϐρηςησ και ενημϋρωςησ για την 
αξιοπούηςη τησ ενδοχώρασ  

 Εξϊρτηςη του τοπικοϑ ειςοδόματοσ  απϐ τον 
τουριςμϐ 

 Σουριςτικϋσ δραςτηριϐτητεσ χαμηλόσ 
προςτιθϋμενησ αξύασ, δυςανϊλογεσ με το 
μϋγεθοσ των επιχειρόςεων  

 Τψηλό εποχικϐτητα των κϑριων 
οικονομικών δραςτηριοτότων και τησ 
απαςχϐληςησ 

 Φαµηλϐ επύπεδο ανϊπτυξησ των 
ηλεκτρονικών υπηρεςιών 

 Περιοριςμϋνη κϊλυψη ευρυζωνικοϑ δικτϑου 
και δικτϑου αςϑρματησ πρϐςβαςησ ςτο 
διαδύκτυο  

 Φαμηλϐσ βαθμϐσ διαςϑνδεςησ ϋρευνασ και 

 Τπερβολικό εξϊρτηςη τησ οικονομύασ απϐ 
ϋναν μϐνο κλϊδο (τουριςμϐ) γεγονϐσ που την 
καθιςτϊ ευϊλωτη ςε περιϐδουσ κρύςησ 
(«μονοκαλλιϋργεια» του τουριςμοϑ) 

 Παρακμό τουριςτικοϑ μοντϋλου «όλιοσ – 
θϊλαςςα» καθώσ μεταξϑ ϊλλων εξαρτϊται 
ϊμεςα απϐ την εξϋλιξη του φαινομϋνου τησ 
κλιματικόσ αλλαγόσ ενώ παρϊλληλα η ζότηςη 
για εναλλακτικϋσ μορφϋσ – βιώςιμου – όπιου 
τουριςμοϑ αυξϊνεται διαχρονικϊ   

 ταδιακό περιθωριοπούηςη τησ περιοχόσ και 
χρόςη αυτόσ μϐνο ωσ τϐπου διανυκτϋρευςησ 
και ωσ πϑλη για την μετακύνηςη των 
τουριςτών ςε ϊλλεσ περιοχϋσ με μεγαλϑτερη 
ποικιλύα ϐςον αφορϊ το προςφερϐμενο 
τουριςτικϐ προώϐν 

 Περαιτϋρω εγκατϊλειψη του πρωτογενοϑσ 
τομϋα ό και εξαφϊνιςη παραδοςιακών 
αγροτικών προώϐντων ό και δραςτηριοτότων 

 Περαιτϋρω αϑξηςη του κϐςτουσ τησ 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΑΠΕΙΛΕ 

επιχειρηματικϐτητασ 

 Δυςκολύα πρϐςβαςησ ςε κεφϊλαια για τη 
ςτόριξη τησ τοπικόσ επιχειρηματικϐτητασ 
και των νϋων αγροτών. 

αγροτικόσ παραγωγόσ 

 Παρϊταςη τησ οικονομικόσ ϑφεςησ με 
περαιτϋρω μεύωςη τησ ζότηςησ ό 
περιοριςμϋνη οικονομικό ανϊκαμψη 

 Περιοριςμϋνη ςυμβολό τησ ακαδημαώκόσ-
ερευνητικόσ κοινϐτητασ 

 

 

 

1.5.2 Αναπτυξιακϋσ δυνατότητεσ και ευκαιρύεσ 

Με τον ϐρο «Δυνατϐτητεσ» (ό Πλεονεκτόματα) λαμβϊνονται υπϐψη οι δυνατϐτητεσ του δόμου 

που πηγϊζουν απϐ τα ύδια τα χαρακτηριςτικϊ του, τουσ πϐρουσ, το δυναμικϐ και τα ςυγκριτικϊ 

του πλεονεκτόματα.  Με τον ϐρο «Ευκαιρύεσ» λαμβϊνονται υπϐψη οι δυνατϐτητεσ του δόμου 

που προκϑπτουν ωσ αποτϋλεςμα εξωγενών παραγϐντων και μποροϑν να αξιοποιηθοϑν απϐ 

τον ύδιο για την εκπλόρωςη του ςκοποϑ του. 

 

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

Θεματικόσ τομϋασ 1: Περιβϊλλον και Ποιότητα Ζωόσ 

 ημαντικϐσ αριθμϐσ οικοτϐπων (π.χ. 
περιοχό Λαγκϊδασ) και φυςικών και 
πολιτιςτικών πϐρων 

 υγκϋντρωςη διοικητικών δομών και 
υπηρεςιών  

 Κεντροβαρόσ γεωγραφικό θϋςη του Δόμου 

 Θεςμοθετημϋνοσ χωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ 
(ΦΟΟΑΠ/ΓΠ) 

 Ιδιαύτερο και ελκυςτικϐ φυςικϐ ανϊγλυφο 
που ςυνδυϊζει εκτεταμϋνο παραλιακϐ 
μϋτωπο με ορεινοϑσ ςχηματιςμοϑσ (ςπόλαια 
και φαρϊγγια) 

 Πλοϑςιο και μοναδικόσ οικολογικόσ αξύασ 
φυςικϐ περιβϊλλον  

 υμμετοχό ςτο ϑμφωνο των Δημϊρχων 

 Οριοθετημϋνεσ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ 
NATURA 

 Λειτουργύεσ περιφερειακόσ / 
διαπεριφερειακόσ εμβϋλειασ ςτον τομϋα 
προςταςύασ περιβϊλλοντοσ 

 Ϋπιο κλύμα 

 Πλαύςιο Σοπικόσ Πολιτικόσ Επιβρϊβευςησ τησ 
Πιςτϐτητασ Σουριςτών 

 Διαδημοτικό ςυνεργαςύα με τουσ Δόμουσ 
Ηρακλεύου & Μαλεβιζύου για την προςταςύα 
των παρϊκτιων πϐρων  

 Νϋεσ χρηματοδοτικϋσ ευκαιρύεσ 
(Διαρθρωτικϊ Σαμεύα και Ανταγωνιςτικϊ 
Προγρϊμματα περιϐδου 2014-2020) για την 
προςταςύα-ανϊδειξη του φυςικοϑ 
περιβϊλλοντοσ και βελτύωςη τησ ποιϐτητασ 
ζωόσ 

 Αξιοπούηςη ολοκληρωμϋνων προγραμμϊτων 
αγροτικοϑ χώρου 

 Η πολιτικό τησ Γαλϊζιασ Ανϊπτυξησ τησ Ε.Ε. 
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ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΕΤΚΑΙΡΙΕ 

 ϑγχρονο (ςε μεγϊλο βαθμϐ) οδικϐ δύκτυο 
που ςυμβϊλει ςτη μεύωςη των 
χρονοαποςτϊςεων προσ τα μεγϊλα αςτικϊ 
κϋντρα (Ηρϊκλειο – Ωγιοσ Νικϐλαοσ) και την 
ενδοχώρα του δόμου  

Θεματικόσ τομϋασ 2: Κοινωνικό πολιτικό, παιδεύα, πολιτιςμόσ και αθλητιςμόσ 

 Λειτουργύεσ περιφερειακόσ / 
διαπεριφερειακόσ εμβϋλειασ ςτουσ τομεύσ 
εκπαύδευςησ και ϋρευνασ 

 Καλϐ δημογραφικϐ προφύλ  

 Τψηλοϑ επιπϋδου κοινωνικό ςυνοχό μετϊ τη 
ςυνϋνωςη των 4 Καποδιςτριακών Δόμων    

 Λειτουργύα ςημαντικών φορϋων 
υπερτοπικόσ ςημαςύασ (ΕΛΚΕΘΕ, ΔΕΚΚ, 
Βιοτεχνικϐ πϊρκο Ανώπολησ, κλπ) 

 Ανϊληψη πλόθουσ τοπικών πρωτοβουλιών 
ςτον τομϋα του πολιτιςμοϑ  

 Δημιουργύα και ςτόριξη ςχετικών 
πολιτιςτικών δομών  

 ημαντικϊ μνημεύα και αρχαιολογικού χώροι 

 Τποδομϋσ κϊλυψησ πρωτοβϊθμιασ και 
δευτεροβϊθμιασ φροντύδασ υγεύασ  

 Πολιτιςτικού ςϑλλογοι με αξιϐλογη δρϊςη και 
ϋργο 

 Αξιϐλογεσ αθλητικϋσ εγκαταςτϊςεισ και 
αθλητικό δραςτηριϐτητα 

 Νϋεσ χρηματοδοτικϋσ ευκαιρύεσ για τη 
βελτύωςη των υποδομών υγεύασ & πρϐνοιασ 
και των παρεχϐμενων υπηρεςιών 

 Περιφερειακό ςτρατηγικό για την 
αντιμετώπιςη τησ φτώχειασ και του 
κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ 

 Αξιοπούηςη ΣΠΕ για την ανϊδειξη του 
πολιτιςτικοϑ αποθϋματοσ 

 Αξιοπούηςη εθνικοϑ πλαιςύου για την 
κοινωνικό οικονομύα και 
επιχειρηματικϐτητα 

Θεματικόσ τομϋασ 3: Σοπικό οικονομύα και απαςχόληςη 

 Αυξημϋνεσ ευκαιρύεσ απαςχϐληςησ ςτον 
τριτογενό τομϋα 

 Τποδομϋσ λιμϋνα Φερςονόςου και μαρύνασ 
Γουβών για επαγγελματικϊ αλιευτικϊ και 
τουριςτικϊ ςκϊφη 

 Οργανωμϋνεσ φυςιολατρικϋσ εκδηλώςεισ και 
δραςτηριϐτητεσ 

 ημαντικό ςυγκϋντρωςη φυςικών, 
πολιτιςτικών και ανθρωπογενών πϐρων που 
μποροϑν να ενιςχϑςουν το προςφερϐμενο 
τουριςτικϐ προώϐν 

 Φαμηλϐ επύπεδο ανεργύασ ςυγκριτικϊ με 
γειτονικϋσ περιοχϋσ 

 Αξιοπούηςη προγραμμϊτων για τη 
ςυντόρηςη, ανϊδειξη και αξιοπούηςη 
μνημεύων 

 Νϋεσ χρηματοδοτικϋσ ευκαιρύεσ για την 
ενύςχυςη τησ επιχειρηματικϐτητασ και την 
εκπαύδευςη-κατϊρτιςη 

 χεδιαζϐμενεσ  τουριςτικϋσ επενδϑςεισ ςτην 
περιοχό 

 Ολοκλόρωςη λιμϋνα Μαλύων 
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1.5.3 Κρύςιμα ζητόματα τοπικόσ ανϊπτυξησ 

Με βϊςη την προηγηθεύςα ανϊλυςη, τα ζητόματα ςτα οπούα φαύνεται να ϋχει ςημειωθεύ 

ςημαντικό πρϐοδοσ ςυνοψύζονται ςτα παρακϊτω:  

1. ςε κοινωνικϋσ παροχϋσ και ςε δρϊςεισ ενύςχυςησ τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και  

2. ςτον εμπλουτιςμϐ των αςτικών υποδομών που ωςτϐςο φαύνεται να εξακολουθεύ να 

αποτελεύ προτεραιϐτητα.  

 

Απϐ την ϊλλη, τα προβλόματα που εξακολουθοϑν  να εντοπύζονται ωσ ιδιαύτερα κρύςιμα εύναι:  

 η εποχικϐτητα του τουριςμοϑ,  

 το χαμηλϐ επύπεδο ςυνεργειών μεταξϑ τουριςμοϑ και αγρο-διατροφικοϑ τομϋα,   

 η υπερεκμετϊλλευςη των φυςικών πϐρων (υδϊτων) και η αλλούωςη  του φυςικοϑ 

τοπύου, 

 οι ςυγκροϑςεισ των χρόςεων γησ με αποτϋλεςμα να επιδεινώνεται η κατϊςταςη των 

φυςικών οικοτϐπων, 

 η υπολειτουργύα πολλών πολιτιςτικών ιδρυμϊτων κυρύωσ λϐγω ελλιπών υποδομών 

και  

 η αδυναμύα αναγνώριςησ, ανϊδειξησ, προςταςύασ και αξιοπούηςησ του τοπικοϑ 

κεφαλαύου (φυςικοϑ, κοινωνικοϑ, πολιτιςτικοϑ). 

 

Πϋραν τοϑτων ϐμωσ, αρκετϊ απϐ τα κρύςιμα ζητόματα τησ προηγοϑμενησ περιϐδου 

εξακολουθοϑν να εμφανύζονται καθώσ φαύνεται να απαιτεύται υιοθϋτηςη ενϐσ νϋου 

αναπτυξιακοϑ μοντϋλου, η αποδοχό του οπούου πολλϋσ φορϋσ απαιτεύ μακροχρϐνιεσ 

προςπϊθειεσ και ιςχυρό κοινωνικό ςυναύνεςη και ςυνοχό. Σα κρύςιμα ζητόματα ανϊπτυξησ για 

το Δόμο Φερςονόςου, ανϊ θεματικϐ τομϋα, ϐπωσ προϋκυψαν απϐ την ανϊλυςη και αξιολϐγηςη 

τησ υφιςτϊμενησ κατϊςταςησ ςτην περιοχό, εύναι τα εξόσ:  

 

Κρύςιμα ζητόματα ανϊπτυξησ ανϊ θεματικό τομϋα 

Θεματικόσ τομϋασ 1: Περιβϊλλον και Ποιότητα Ζωόσ 

 Ο ορθολογικϐσ καθοριςμϐσ των χρόςεων γησ και των ϐρων και περιοριςμών για την ϊςκηςη 
δραςτηριοτότων ςτην περιοχό. 

 Περιβαλλοντικό εκπαύδευςη των κατούκων και των επιχειρόςεων που θα ςυμβϊλλουν ςτην 
ϊμβλυνςη των ςυγκροϑςεων μεταξϑ των διαφϐρων χρόςεων γησ. 

 Προςταςύα και ορθολογικό αξιοπούηςη των φυςικών πϐρων και των προςτατευϐμενων 
περιοχών του δόμου.  

 Ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικοϑ με προώθηςη τησ εκπαύδευςησ, τησ κατϊρτιςησ – 
επιμϐρφωςησ και τησ απαςχϐληςησ. 

 Ορθολογικό διαχεύριςη υδϊτινων πϐρων. 

 Προςταςύα των ακτών του δόμου απϐ τη διϊβρωςη. 
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 Ορθολογικό αξιοπούηςη και προςταςύα του φυςικοϑ και ανθρωπογενοϑσ περιβϊλλοντοσ, 
αντιμετώπιςη των πιϋςεων που εμφανύζονται και ςυγχρϐνωσ ανϊδειξη τησ φυςιογνωμύασ 
τησ περιοχόσ. 

 Προςταςύα, ανϊδειξη και διατόρηςη βιοποικιλϐτητασ και φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ. 

 Προώθηςη τησ ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ μεταξϑ παρϊκτιασ ζώνησ και ενδοχώρασ χωρύσ ϐμωσ 
αλλοτρύωςη του χαρακτόρα τησ δεϑτερησ. 

Θεματικόσ τομϋασ 2: Κοινωνικό πολιτικό, παιδεύα, πολιτιςμόσ και αθλητιςμόσ 

 Ενύςχυςη των δομών για την αντιμετώπιςη τησ φτώχειασ και του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ 
και ςτόριξη των ευπαθών κοινωνικών ομϊδων του δόμου. 

 τενό ςυνεργαςύα και ςυντονιςμϐσ με ςυλλϐγουσ και φορεύσ ςτον τομϋα τησ κοινωνικόσ 
πολιτικόσ.  

 υντόρηςη, ανϊδειξη και αξιοπούηςη μνημεύων.  

 υνεργαςύα με τοπικοϑσ και εθνικοϑσ φορεύσ ανϊπτυξησ του αθλητιςμοϑ και των ςχετικών 
εγκαταςτϊςεων. 

 τόριξη και διαςφϊλιςη τησ απρϐςκοπτησ και εϑρυθμησ λειτουργύασ των δομών υγεύασ που 
λειτουργοϑν ςτην περιοχό του δόμου και κϊλυψη των κενών ϐπου εντοπύζονται. 

 Δημιουργύα προϒποθϋςεων για την παραμονό του πληθυςμοϑ και την προςϋλκυςη νϋων 
κατούκων ςτην ενδοχώρα του δόμου. 

 Αξιοπούηςη  των νϋων τεχνολογιών και του διαδικτϑου. 

 Ϋπια αξιοπούηςη τησ τοπικόσ ταυτϐτητασ και των ιδιαύτερων πολιτιςτικών πϐρων τησ 
περιοχόσ και ςυνεργαςύα με τουσ πολιτιςτικοϑσ φορεύσ τησ περιοχόσ. 

 τόριξη τησ ϋρευνασ και μελϋτησ του τοπικοϑ φυςικοϑ και πολιτιςτικοϑ κεφαλαύου.  

 Ενύςχυςη των δομών εκπαύδευςησ και επιμϐρφωςησ ενηλύκων. 

 Αξιοπούηςη του εθελοντιςμοϑ ςε ςυλλογικϋσ πρωτοβουλύεσ και δρϊςεισ. 

 τόριξη των αθλητικών ςωματεύων και διαρκόσ βελτύωςη-ενύςχυςη των αθλητικών 
υποδομών ςε ϐλη την περιοχό του δόμου. 

Θεματικόσ τομϋασ 3: Σοπικό οικονομύα και απαςχόληςη 

 Αξιοπούηςη τησ ϋκταςησ τησ Πρώην Αμερικϊνικησ Βϊςησ Γουρνών (Π.Α.Β.Γ.)  

 Ολοκλόρωςη τησ μαρύνασ Μαλύων  

 Ανϊδειξη χωρικών επιπτώςεων φρϊγματοσ Αποςελϋμη και ςχεδιαςμϐσ ολοκληρωμϋνου 
προγρϊμματοσ βιώςιμησ διαχεύριςησ και όπιασ αξιοπούηςησ τησ περιοχόσ  

 Ανϊπτυξη εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ. 

 τόριξη τησ διαςϑνδεςησ του αγροτοδιατροφικοϑ τομϋα με τον τουριςτικϐ κλϊδο. 

 Βελτύωςη των υποδομών του πρωτογενό τομϋα (οδοποιύα, δύκτυα ϊρδευςησ, 
εγγειοβελτιωτικϊ ϋργα κ.α.). 

 Διαςφϊλιςη εντϐσ μοντϋλου τουριςτικόσ ανϊπτυξησ που θα ςϋβεται το περιβϊλλον και θα 
αξιοποιεύ τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα τησ περιοχόσ (γεωγραφικό θϋςη και κλύμα, 
καθαρϋσ ακτϋσ, ενδοχώρα, τοπικϊ προώϐντα, πολιτιςμϐσ).  

 τόριξη τησ κοινωνικόσ επιχειρηματικϐτητασ. 

 Ενύςχυςη των μηχανιςμών προβολόσ και προώθηςησ του προςφερϐμενου τουριςτικοϑ 
προώϐντοσ. 

 τόριξη ολοκληρωμϋνων ςχεδύων για την τοπικό ανϊπτυξη και απαςχϐληςη. 

 χεδιαςμϋνη ανϊπτυξη και ςτόριξη τησ επιχειρηματικϐτητασ και διαρκόσ υποςτόριξη τησ 
τοπικόσ αγορϊσ για τη βιωςιμϐτητα τησ. 
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 Προώθηςη τησ ιςϐρροπησ ανϊπτυξησ μεταξϑ παραγωγικών τομϋων και κλϊδων και ενύςχυςη 
τησ πολϑ- δραςτηριϐτητασ, ώςτε να αποφεϑγεται η υπϋρμετρη εξϊρτηςη τησ τοπικόσ 
οικονομύασ απϐ ϋνα τομϋα ό κλϊδο. 

 Προώθηςη των ςυμπρϊξεων και ςυνεργαςιών με τα ακαδημαώκϊ και ερευνητικϊ ιδρϑματα 
τησ Κρότησ και ϊλλουσ φορεύσ, με ςκοπϐ τη ςτόριξη τησ τοπικόσ επιχειρηματικϐτητασ και 
την προώθηςη τησ καινοτομύασ ςε ϐλα τα ςτϊδια και διαδικαςύεσ.  

 Προώθηςη και ενδυνϊμωςη διαδημοτικών (ειδικϊ με τουσ ϐμορουσ Δόμουσ) και 
διαβαθμικών ςυνεργαςιών, με ςκοπϐ την αλληλοϒποςτόριξη για την αντιμετώπιςη κοινών 
προβλημϊτων και την αξιοπούηςη κοινών ευκαιριών.   

 τόριξη τησ επιμϐρφωςησ και κατϊρτιςησ και αξιοπούηςη των νϋων τεχνολογιών ςε ϐλουσ 
τουσ τομεύσ παραγωγόσ. 

 Βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ ςτο διαδύκτυο ςε ϐλουσ τουσ οικιςμοϑσ του δόμου. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2:  
Ο ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΚΑΙ ΣΑ ΝΟΜΙΚΑ ΣΟΤ ΠΡΟΨΠΑ  
 

2.1 Διοικητικό οργϊνωςη και οι οριζόντιεσ δημοτικϋσ υπηρεςύεσ  

2.1.1 Αιρετϊ όργανα διούκηςησ 

Βϊςει τησ υπ. αριθ. Πρωτ.: 23283-01/09/2014 απϐφαςησ του Δημϊρχου Φερςονόςου κ. Ιωϊννη 

Μαςτορϊκη,  οι αντιδημαρχύεσ κατανϋμονται ςε 6 θεματικϋσ ενϐτητεσ: 

 

 Οικονομικών Θεμϊτων και Διαχεύριςησ τησ Δημοτικόσ Περιουςύασ, με αρμοδιϐτητεσ ςτα 

τμόματα:   

 Προϒπολογιςμοϑ, Λογιςτηρύου  

 Εςϐδων & Περιουςύασ  

 Σαμεύου  

 Προμηθειών  

 

 Σεχνικών Ϊργων και Φωροταξικού χεδιαςμού, με αρμοδιϐτητεσ ςτα γραφεύα:   

 υγκοινωνιακών & Κτιριακών Ϊργων 

 υγκοινωνιών και Εγκαταςτϊςεων 

 Τδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Ϊργων 

 

 Καθημερινότητασ, Περιβϊλλοντοσ, Προςταςύασ του Πολύτη & Εμπορύου, με αρμοδιϐτητεσ 

ςτα γραφεύα: 

 Περιβϊλλοντοσ & Πολιτικόσ Προςταςύασ  

 Αςτικοϑ και Περιαςτικοϑ Πρϊςινου 

 Ηλεκτρομηχανολογικών Ϊργων & ηματοδϐτηςησ 

Και ςτα τμόματα: 

 Καθαριϐτητασ 

 Διαχεύριςησ και υντόρηςησ Οχημϊτων  

 Αδειοδοτόςεων & Ρϑθμιςησ Εμπορικών Δραςτηριοτότων 

 

 Ενδοχώρασ και Διοικητικών Θεμϊτων, με αρμοδιϐτητεσ ςτα τμόματα: 

 Διούκηςησ 

 ΚΕΠ 

Και ςτο γραφεύο: 

 Αγροτικόσ Παραγωγόσ και Αλιεύασ 
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 τρατηγικού χεδιαςμού & Προγραμματιςμού, Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ, Καινοτομύασ 

& Ευρωπαώκών Προγραμμϊτων,  με αρμοδιϐτητεσ ςτα τμόματα: 

 Προγραμματιςμοϑ, χεδιαςμοϑ, Παρακολοϑθηςησ, Αποτελεςματικϐτητασ και 

Απϐδοςησ προγραμμϊτων & Καινοτομύασ 

 Σεχνολογιών, Πληροφορικόσ, Επικοινωνιών (ΣΠΕ) και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ 

 

 Σουριςμού & Απαςχόληςησ, με αρμοδιϐτητεσ ςτα γραφεύα : 

 Απαςχϐληςησ & Σουριςμοϑ 

 Σουριςτικόσ Προβολόσ & Ανϊπτυξησ 

 

 

2.1.2 Δημοτικϋσ Επιτροπϋσ 

 

Οικονομικό Επιτροπό 

υςτόθηκε με την υπ. αριθμ. 276/2014 του Δημοτικοϑ υμβουλύου για δυϐµιςη ϋτη (1.9.2014- 

5.3.2017) ςϑµφωνα µε τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 74 του Ν.3852/2010. Αποτελεύται απϐ 8 τακτικϊ 

μϋλη και 5 αναπληρωματικϊ, ϐλοι τουσ δημοτικού ςϑμβουλοι τησ πλειοψηφύασ και μειοψηφύασ 

του Δημοτικοϑ υμβουλύου. Πρϐκειται για το ϐργανο που παρακολουθεύ και ελϋγχει την 

οικονομικό λειτουργύα του Δόμου (αρ. 72, ν. 3852/2010). 

 

Δημοτικό Επιτροπό Διαβούλευςησ 

υςτόθηκε με την υπ. αριθμ. 485/2014 του Δημοτικοϑ υμβουλύου για δυϐµιςη ϋτη. Αποτελεύται 

απϐ 32 μϋλη, εκ των οπούων οι 24 κατϋθεςαν αύτηςη ενδιαφϋροντοσ και οι υπϐλοιποι 8 

ορύςτηκαν µετϊ απϐ κλόρωςη που διενεργόθηκε απϐ τουσ εγγεγραμμϋνουσ ςτουσ εκλογικοϑσ 

καταλϐγουσ του δόμου. την επιτροπό εκπροςωποϑνται οι φορεύσ τισ τοπικόσ κοινωνύασ και οι 

δημϐτεσ. Πρϐκειται για το ϐργανο με ςυμβουλευτικϋσ αρμοδιϐτητεσ κατϊ το αρ. 76, ν.3852/2010. 

 

Δημοτικό Επιτροπό για την Ιςότητα των Υύλων ςτισ Σοπικϋσ Κοινωνύεσ 

Σο Δημοτικϐ υμβοϑλιο Φερςονόςου ςτην ςυνεδρύαςό του ςτισ 22/12/2012 ενϋκρινε 

τη ςυγκρϐτηςη Δημοτικόσ Επιτροπόσ για την Ιςϐτητα των Υϑλων ςτισ Σοπικϋσ Κοινωνύεσ (10 

μϋλη + Πρϐεδροσ). 

  

 Η Δημοτικό Επιτροπό Ιςϐτητασ των Υϑλων ϋχει ενδεικτικϊ τισ ακϐλουθεσ αρμοδιϐτητεσ:  

I. μεριμνϊ και υποςτηρύζει την ϋνταξη τησ ιςϐτητασ των φϑλων ςτην αναπτυξιακό 

πολιτικό του Δόμου, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ πολιτικϋσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ 

Ιςϐτητασ των Υϑλων. 
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II. Διατυπώνει προτϊςεισ και ειςηγεύται προσ τα αρμϐδια ϐργανα του Δόμου για τη λόψη 

των αναγκαύων μϋτρων για την προώθηςη τησ ουςιαςτικόσ ιςϐτητασ των φϑλων ςε 

ϐλουσ τουσ τομεύσ τησ οικονομικόσ, πολιτικόσ και κοινωνικόσ ζωόσ. 

III. Ειςηγεύται προσ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο την ϋνταξη ϋργων που προωθοϑν τα ανωτϋρω 

μϋτρα και τισ ςχετικϋσ δρϊςεισ ενημϋρωςησ και πληροφϐρηςησ των πολιτών. 

IV. υνεργϊζεται με το υμβουλευτικϐ Κϋντρο τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Ιςϐτητασ των 

Υϑλων, με ϊλλα κϋντρα καθώσ και με φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών. 

 

Η επιτροπό καλεύται να αξιοποιόςει τη λειτουργύα του Σοπικοϑ Παρατηρητηρύου για την 

Κοινωνικό υνοχό, να ςυνεργαςτεύ με τουσ κοινωνικοϑσ τοπικοϑσ φορεύσ και γενικϐτερα με 

ϐςουσ κρύνεται αναγκαύο προκειμϋνου να καταρτύςει το Σοπικϐ χϋδιο Δρϊςησ του Δόμου 

Φερςονόςου για την Ιςϐτητα των Υϑλων. 

 

Επιτροπό Ποιότητασ Ζωόσ  

υνιςτϊται ςε δόμουσ ϊνω των δϋκα χιλιϊδων (10.000) κατούκων, εύναι αποφαςιςτικϐ και 

ειςηγητικϐ ϐργανο ϊςκηςησ των ςχετικών με την ποιϐτητα ζωόσ, τη χωροταξύα, την 

Πολεοδομύα και προςταςύα του περιβϊλλοντοσ αρμοδιοτότων του Δόμου. Κατϊ την ϊςκηςη 

των ςχετικών αρμοδιοτότων τησ λαμβϊνει ειδικό μϋριμνα για το ςχεδιαςμϐ δρϊςεων που 

αποβλϋπει ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ και εν γϋνει την εξυπηρϋτηςη των ατϐμων με 

αναπηρύεσ. ϑμφωνα με την παραγρ. 2 του ϊρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπό Ποιϐτητασ 

Ζωόσ ςυντϊςςει ετόςια ϋκθεςη πεπραγμϋνων ςτουσ τομεύσ αρμοδιϐτητασ τησ, η οπούα 

ςυζητεύται και εγκρύνεται απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο. 

 

Επιτροπό Εκτύμηςησ Ακινότων 

υγκροτόθηκε για το ϋτοσ 2016 με την υπ. αριθμ. 7/2016 (α.π. 2345/10.2.2016) απϐφαςη 

Αντιδημϊρχου Διοικητικών Τπηρεςιών και αποτελεύται απϐ ϋνα Δημοτικϐ ϑμβουλο ωσ 

Πρϐεδρο, ϋνα εκπρϐςωπο τησ οικεύασ Σοπικόσ Κοινϐτητασ, ςτην οπούα ανόκει το προσ εκτύμηςη 

ακύνητο, ϋνα μϐνιμο υπϊλληλο τησ Διεϑθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών και ϋνα ακϐμα δημοτικϐ 

υπϊλληλο  ωσ Γραμματϋα.  

 

Ωλλεσ Επιτροπϋσ που ϋχουν ςυςταθεύ εύναι: 

 Δημοτικό Επιτροπό Παιδεύασ (Αποφ.29/2015 & Απ.Αντδ.12/3-3/-15) 

 Επιτροπό Διεθνών χϋςεων – Σουριςμοϑ –Δημοςύων χϋςεων – Ενημϋρωςησ Δημοτών 

(Αποφ. 31/2015) 
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 Πολιτικϐσ υπεϑθυνοσ, ςυντονιςτόσ και ςυντονιςτικό επιτροπό για τη ςυμμετοχό του 

Δόμου ςτο Πρϐγραμμα "ΤΓΙΕΙ ΠΟΛΕΙ" (Ε.Δ.Δ.Τ.Π.Π.Τ) (Αποφ.439/2014). 

 

2.1.3 Διϊρθρωςη οργανικών μονϊδων 

 Ο Οργανιςμϐσ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ (ΟΕΤ) του Καλλικρατικοϑ Δόμου Φερςονόςου εγκρύθηκε 

με την υπ’ αριθ. 5076/22-7-2011 απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ 

Κρότησ (ΥΕΚ 1827/Β/16-8-2011) και ςϑμφωνα με την πρϐςφατη τροποπούηςη του (15701/28-11-

2013), οι οργανικϋσ μονϊδεσ του Δόμου διαρθρώνονται ςε κεντρικϋσ και αποκεντρωμϋνεσ 

υπηρεςύεσ.   
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idi 
 

 
 
 
 
 

ΔΗΜΑΡΦΟ 

Ιδιαύτερο Γραφεύο Δημϊρχου Αυτοτελϋσ Σμόμα Νομικόσ Τπηρεςύασ  

Αυτοτελϋσ Γραφεύο Επικοινωνύασ  
& Δημοςύων χϋςεων  

Αυτοτελϋσ Γραφεύο Διοικητικόσ Βοόθειασ   

Αυτοτελϋσ Σμόμα Προγραμματιςμού & 
Οργϊνωςησ & Εςωτ. Ελϋγχου 

Αυτοτελϋσ Γραφεύο Διαφϊνειασ  

Γραφεύο Σουριςμού & Απαςχόληςησ   Αυτοτελϋσ Σμόμα Διοικητικόσ Αςτυνομύασ   

Γενικόσ Γραμματϋασ 

Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών  Δ/νςη Οικον.  
Τπηρεςιών 

Δ/νςη Σεχνικών Τπηρεςιών Δ/νςη Περιβϊλλοντοσ & Αγροτ. Παραγωγόσ  

Σμόμα 
Διαχεύριςησ & 
υντόρηςησ 
Οχημϊτων 

 
Σμόμα 

Καθαριϐτητασ 

Σμόμα 
Περιβϊλλοντοσ  

& Αγροτικόσ 
Παραγωγόσ  

 
Σμόμα 

Διούκηςησ  

 
Σμόμα  

ΚΕΠ 

Σμόμα Κοιν. 
Προςταςύασ, 
Παιδεύασ & 
Πολιτιςμοϑ 

Σμόμα  
Αδειοδοτόςεων  

& Ρϑθμιςησ 
Εμπορικών 

Δραςτηριοτότων  

 

Σμόμα 
Σεχνικών 

Ϊργων  

 
Σμόμα 

Πολεοδομύασ  

Σμόμα 
Σεχνολογιών 

Πληροφορικόσ, 
Επικοινωνιών 

(ΣΠΕ)  
& Ηλεκτρονικόσ 
Διακυβϋρνηςησ  

 
Σμόμα 

Σαμεύου 

Γραφεύο  
Αποκομιδόσ 

Απορριμμϊτων & 
Ανακ/μων Τλικών   

 

Γραφεύο 
Περιβϊλλοντοσ & 

Πολιτικόσ 
Προςταςύασ  

Γραφεύο  
Καθαριςμοϑ 

Κοινοχρόςτων 
Φώρων & Ειδικών 

υνεργεύων 

 

Γραφεύο  
Αςτικοϑ & 

Περιαςτικοϑ 
Πραςύνου 

 

Γραφεύο  
Αγροτικόσ 

Παραγωγόσ  
& Αλιεύασ  

 
Σμόμα 

Προμηθειών  

 

Σμόμα  
Εςϐδων & 

Περιουςύασ  

 

Σμόμα 
Προϒπολογιςμοϑ 

Λογιςτηρύου  

Ειδικού ύμβουλοι 
υνεργϊτεσ  

Αντιδόμαρχοι  

Εντεταλμϋνοι 
Δημ. υμβουλύου  

Δημοτικό 
υμβούλιο  

Οικονομικό 
Επιτροπό 

Επιτροπό 
Ποιότητασ Ζωόσ  

υμπαραςτϊτησ 
του Δημότη &  

τησ Επιχεύρηςησ   

Γραφεύο  
Τποςτόριξησ  

Πολιτικών  
Οργϊνων  

του Δόμου  

 

Γραφεύο   
Δημοτικόσ  

Κατϊςταςησ&  
Ληξιαρχεύου  

Γραφεύο  
Ανθρώπινου 
Δυναμικοϑ - 
Διοικητικόσ 

Μϋριμνασ  

 
Γραφεύο  

Εξυπηρϋτηςησ 
Πολιτών  

 
Γραφεύο  

Εςωτερικόσ 
Ανταπϐκριςησ   

Γραφεύο   
Κοινωνικόσ  
Πολιτικόσ & 
Πολιτικών 

 Ιςϐτητασ Υϑλων  

Γραφεύο  
Προςταςύασ & 

παραγωγόσ τησ 
Δημϐςιασ Τγεύασ  

Γραφεύο 
Παιδεύασ, 

Δια Βύου Μϊθηςησ  
& Πολιτιςμοϑ 

 
Γραφεύο 

υγκοινωνιών & 
Εγκαταςτϊςεων  

Γραφεύο  
Ηλεκτρο-

μηχανολογικών 
ϋργων & 

ηματοδϐτηςησ  

Γραφεύο  
Τδραυλικών & 

Εγγειοβελτιωτικών 
Ϊργων 

 

Γραφεύο  
Ϊκδοςησ 

Οικοδομικών  
Αδειών  

 

Γραφεύο  
Πολεοδομικών  

Εφαρμογών  

 

Γραφεύο  
Ελϋγχου  

Καταςκευών  

 

Γραφεύο  
υγκοινωνιακών  

& Κτιριακών  
Ϊργων  

Δημοτικό 
Επιτροπό 

Διαβούλευςησ 
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Οι Κεντρικϋσ Τπηρεςύεσ αφοροϑν ςε αρμοδιϐτητεσ:  

 Γενικοϑ Γραμματϋα 

 Ιδιαύτερου Γραφεύου Δημϊρχου 

 Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Επικοινωνύασ και Δημοςύων χϋςεων 

 Νομικόσ Τπηρεςύασ 

 Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Διαφϊνειασ 

 Αυτοτελοϑσ Γραφεύου Διοικητικόσ Βοόθειασ 

 Γραφεύου Απαςχϐληςησ και Σουριςμοϑ 

 Αυτοτελοϑσ Σμόματοσ Προγραμματιςμοϑ, Οργϊνωςησ και Εςωτερικοϑ Ελϋγχου 

 Διεϑθυνςησ Περιβϊλλοντοσ και Αγροτικόσ Παραγωγόσ 

 Διεϑθυνςησ Διοικητικών Τπηρεςιών 

 Διεϑθυνςησ Οικονομικών Τπηρεςιών 

 Διεϑθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών 

 

Οι αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ αφοροϑν ςτη γεωγραφικό κατανομό των υπηρεςιών και 

ειδικϐτερα ςτη ςυγκϋντρωςη αυτών ςτην ϋδρα των 3 πρώην Καποδιςτριακών Δόμων, ότοι: 

 Σην Επιςκοπό  

 Σα Μϊλια  

 Σο Λιμϋνα Φερςονόςου  

 

Οι Κεντρικϋσ Τπηρεςύεσ εύναι εγκατεςτημϋνεσ ςτην ϋδρα του Δόμου και περιλαμβϊνουν τισ 

παρακϊτω οργανικϋσ μονϊδεσ ομαδοποιημϋνεσ ςε ενϐτητεσ ςυναφοϑσ ςκοποϑ και 

αντικειμϋνου: 

 Τπηρεςύεσ υπαγϐμενεσ απευθεύασ ςτο Δόμαρχο (με τη γραμματεύα του Δημϊρχου, τα 

τμόματα δημοςύων ςχϋςεων, νομικόσ υποςτόριξησ, τουριςμοϑ και απαςχϐληςησ, 

διαφϊνειασ και διοικητικόσ βοόθειασ αντιδημϊρχων) 

 Επιτελικϋσ Τπηρεςύεσ (με το τμόμα Προγραμματιςμοϑ, οργϊνωςησ και εςωτερικοϑ 

ελϋγχου) 

 Τπηρεςύεσ περιβϊλλοντοσ και ποιϐτητασ ζωόσ (καθαριϐτητα, πολιτικό προςταςύα, 

περιαςτικϐ πρϊςινο, αγροτικό παραγωγό, ςυντόρηςη οχημϊτων) 

 Τπηρεςύεσ Τποςτόριξησ (διοικητικϋσ- οικονομικϋσ - τεχνικϋσ υπηρεςύεσ, τμόμα 

κοινωνικόσ προςταςύασ, τμόμα τεχνολογιών πληροφορικόσ και επικοινωνιών και 

τμόμα ΚΕΠ).  

 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 146 

2.1.4 Ανθρώπινο δυναμικό 

το Δόμο εργϊζονται ςυνολικϊ 166 υπϊλληλοι απϐ τουσ οπούουσ, το  38 % ανόκει ςτην 

κατηγορύα ΔΕ, το 28% ςτην κατηγορύα ΠΕ, και απϐ 17% ςτισ κατηγορύα ΤΕ και ΣΕ, αντύςτοιχα.   

 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

 

Πηγό: Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών Δόμου Φερςονόςου, Οκτώβριοσ 2015 

 

τον πύνακα που ακολουθεύ φαύνεται ο αριθμϐσ του απαςχολοϑμενου προςωπικοϑ ανϊ 

υπηρεςύα και κατηγορύα εκπαύδευςησ.  

 

ΣΕΛΕΦΨΗ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΑΝΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ  

Τπηρεςύα ΠΕ ΣΕ ΔΕ ΤΕ ύνολο 

Α. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ 40 26 59 28 153 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 6 3 27 6 42 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 10 8 3 1 22 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 10 7 10 3 30 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ37 14 8 19 18 59 

Β. ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΣΜΗΜΑΣΑ 1 1 4 0 6 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ 
ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

0 0 4 0 4 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

0 1 0 0 1 

ΓΡΑΥΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ 
     

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ      

                                                           

37 Περιλαμβϊνονται τα Γραφεύα Σουριςμοϑ, Διοικητικόσ Βοόθειασ, Αντιδημϊρχων και Δημϊρχου. 
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Τπηρεςύα ΠΕ ΣΕ ΔΕ ΤΕ ύνολο 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ 
 

0 
 

0 0 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΤΠΗΡΕΙΑ38      

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΥΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ 

ΦΕΕΨΝ 
1 0 0 0 1 

ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΕ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΨΝ 
     

ΙΔΙΑΙΣΕΡΟ ΓΡΑΥΕΙΟ ΔΗΜΑΡΦΟΤ 
     

Γ. ΕΙΔΙΚΕ ΘΕΕΙ 6 1 0 0 7 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 1 0 0 0 1 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΣΙΜΙΘΙΑ 2 0 0 0 2 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ 1 0 0 0 1 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 2 1 0 0 3 

ΤΝΟΛΟ 47 28 63 28 166 

Πηγό: Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών Δόμου Φερςονόςου, Οκτώβριοσ 2015 

 

Απϐ το ςϑνολο των ςτελεχών του Δόμου Φερςονόςου, το 83% ανόκει ςτο μϐνιμο προςωπικϐ 

ενώ 15% αφορϊ υπαλλόλουσ αορύςτου και οριςμϋνου χρϐνου, κυρύωσ ςτη Διεϑθυνςη 

Διοικητικών Τπηρεςιών. 

 

ΠΟΟΣΙΑΙΑ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΠΡΟΨΠΙΚΟΤ ΜΕ ΒΑΗ ΣΗ ΦΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 

 

 

 

                                                           

38 Η ςτελϋχωςη του Γραφεύου Νομικόσ Τπηρεςύασ γύνεται με δικηγϐρουσ με αντιμιςθύα (Πύνακασ Γ). 
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ΣΕΛΕΦΨΗ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΑΝΑ ΦΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΤΠΗΡΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΙΔΑΦ ΙΔΟΦ 
ΙΔΟΦ***

39 

ΜΕ ΠΑΓΙΑ 
ΑΝΣΙΜΙ

ΘΙΑ 
ΤΝΟΛΟ 

Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 39 2 
 

1 
 

42 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 20 2 
   

22 

Δ/ΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ 28 1 
 

1 
 

30 

Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΨΝ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

47 9 
 

3 
 

59 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ 
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ 

4 
    

4 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΣΜΗΜΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ 

1 
 

1 
  

2 

ΑΤΣΟΣΕΛΕ ΓΡΑΥΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΨΝ 

ΦΕΕΨΝ 
1 

    
1 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ 
ΑΝΣΙΜΙΘΙΑ     

2 2 

ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
  

1 
  

1 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΣΗ 
  

1 
  

1 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ 
  

2 
  

2 

ΤΝΟΛΟ 140 14 5 5 2 166 

Πηγό: Δ/νςη Διοικητικών Τπηρεςιών Δόμου Φερςονόςου, Οκτώβριοσ 2015 

 

τισ 11 Δεκεμβρύου 2014 (ΥΕΚ 33259/2014), με απϐφαςη αντιδημϊρχου τροποποιόθηκε και 

ςυμπληρώθηκε η με αριθμ. 113/2011 προγενϋςτερη απϐφαςη Αντιδημϊρχου που δημοςιεϑθηκε 

ςτο ΥΕΚ 11.3/ 2−2−2012 τ.Β΄ ωσ προσ την Κατηγορύα ΠΕ Διεκπεραύωςησ Τποθϋςεων Πολιτών ωσ 

εξόσ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

39 ΙΔΟΦ*** : υπϊλληλοι απϐ προςωρινϊ αποτελϋςματα διαγωνιςμών ΑΕΠ 
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ΚΕΝΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΘΕΕΙ  ΣΟ ΚΕΠ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

ΜΟΝΙΜΟ 
ΠΡΟΨΠΙΚΟ ΜΕ 
ΦΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 

ΔΗΜΟΙΟΤ 
ΔΙΚΑΙΟΤ 

Προβλεπόμενεσ 
οργανικϋσ 

θϋςεισ 
Καλυμμϋνεσ Κενϋσ 

Κενϋσ που 
εξαιρούνται από 
την κατϊργηςη 
κατ' εφαρμογό 

των περ. α' ό και β' 
τησ παρ. 1α του 

ϊρθρου 33 του Ν. 
4024/2011 

Καταργούμενεσ 
κενϋσ 

(Α+Β) ( Α) (Β) 
περ. α  

(Γ) 
περ. α  

(Δ) 
[ Β μεύον (Γ+Δ)] 

Κατηγορύα ΠΕ  
διεκπεραύωςησ 

υποθϋςεων 
πολιτών (ΚΕΠ) 

8 7 1 0 1 0 

 

 

2.1.5 Επιμόρφωςη-κατϊρτιςη προςωπικού 

Κεντρικό επιδύωξη κϊθε νϋασ δημοτικόσ αρχόσ εύναι η ανϊπτυξη και αξιοπούηςη του 

ανθρώπινου δυναμικοϑ με μεθοδικό και οργανωμϋνη επιμϐρφωςη, ςτοχευμϋνη ςτο ςχεδιαςμϐ 

και ςτισ επιδιώξεισ τησ ηγεςύασ, με την αξιοπούηςη του ςυνϐλου των διαθϋςιμων εργαλεύων και 

νϋων τεχνολογιών που αποςκοποϑν ςτη βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ και τησ 

ποιϐτητασ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ, με απώτερο ςκοπϐ την αναβϊθμιςη των 

υπηρεςιών που παρϋχονται ςτουσ πολύτεσ.  

 

ε αυτϐ το πλαύςιο θα τροποποιηθεύ ο υφιςτϊμενοσ τρϐποσ επιμϐρφωςησ του ανθρώπινου 

δυναμικοϑ, ο οπούοσ μϋχρι πρϐςφατα αποτελοϑςε αποκλειςτικό επιλογό τησ θεματολογύασ και 

του χρϐνου επιμϐρφωςησ, απϐ τον ύδιο τον επιμορφοϑμενο υπϊλληλο, μη λαμβϊνοντασ υπϐψη 

το ςχεδιαςμϐ των δρϊςεων και τισ ανϊγκεσ τησ υπηρεςύασ που υπηρετεύ, με αποτϋλεςμα να 

εμφανύζεται το φαινϐμενο τησ ϊνιςησ κατανομόσ τησ εκπαύδευςησ και κυρύωσ τησ μη 

ςυνϊφειασ του αντικειμϋνου με τα καθόκοντα που εκτελεύ .  

 

Προσ ϊρςη ϐλων των ανωτϋρω δυςλειτουργιών, εφεξόσ η επιμϐρφωςη του ανθρώπινου 

δυναμικοϑ θα αποτελεύ ευθϑνη τησ εκϊςτοτε ηγεςύασ, η οπούα λαμβϊνοντασ υπϐψη τουσ 

ςτϐχουσ ϐπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτο επιχειρηςιακϐ ςχϋδιο του Δόμου και υλοποιοϑνται ςτα 

ετόςια προγρϊμματα δρϊςησ, θα ικανοποιοϑν βαςικϋσ αιρεςιμϐτητεσ που δεν εύναι ϊλλεσ απϐ 

την ςτϐχευςη ςτισ υφιςτϊμενεσ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ με μεθοδικϐ και απϐλυτα οργανωμϋνο 

τρϐπο ώςτε να μεγιςτοποιοϑν τα προςδοκώμενα απϐ την επιμϐρφωςη αποτελϋςματα τησ 

ανϊπτυξησ και αξιοπούηςησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ με ϊμεςη ςυμβολό του ςτην επύτευξη 

του ορϊματοσ τησ εκϊςτοτε δημοτικόσ αρχόσ.  
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Ψσ εκ τοϑτου ςτην αρχό κϊθε ϋτουσ θα ςχεδιϊζεται και θα καταρτύζεται Ετόςιο Πρϐγραμμα 

Επιμϐρφωςησ Τπαλλόλων (Ε.Π.Ε.Τ.) Δόμου Φερςονόςου με βϊςη τισ υφιςτϊμενεσ υπηρεςιακϋσ 

ανϊγκεσ προκειμϋνου να επιτευχθεύ η βϋλτιςτη αξιοπούηςη τϐςο των διαθϋςιμων ανθρώπινων 

πϐρων ϐςο και των διαθϋςιμων εκπαιδευτικών εργαλεύων. Σο Ετόςιο Πρϐγραμμα 

Επιμϐρφωςησ Τπαλλόλων (Ε.Π.Ε.Τ.) Δόμου Φερςονόςου θα παρακολουθεύται απϐ Σρύμηνα 

Προγρϊμματα Δρϊςησ, ώςτε να ςυνϊδουν και με το ςχεδιαςμϐ του Εθνικοϑ Κϋντρου Δημϐςιασ 

Διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α), που τα υλοποιεύ μϋςω του Περιφερειακοϑ Ινςτιτοϑτου 

Επιμϐρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ) και το οπούο ϋχει ωσ ςκοπϐ τη βελτύωςη τησ αποτελεςματικϐτητασ και 

τησ ποιϐτητασ τησ δημϐςιασ διούκηςησ και Αυτοδιούκηςησ και την αναβϊθμιςη των υπηρεςιών 

που παρϋχονται ςτουσ πολύτεσ, ςτϐχοι οι οπούοι ταυτύζονται απϐλυτα με τισ επιδιώξεισ τησ 

εκϊςτοτε δημοτικόσ αρχόσ. 

 

2.1.6 υςτόματα και μϋθοδοι διαςφϊλιςησ ποιότητασ 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου ϋχει διαςφαλύςει την απαιτοϑμενη διϊρθρωςη και οργϊνωςη των 

υπηρεςιών του ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνεται επαρκώσ ςτισ απαιτόςεισ και τα κριτόρια 

επιλεξιμϐτητασ των δυνητικών δικαιοϑχων ςυγχρηματοδοτοϑμενων προγραμμϊτων. Ψσ 

Οργανιςμϐσ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ διαθϋτει την απαιτοϑμενη διαχειριςτικό επϊρκεια και 

εμπειρύα ςτη διαχεύριςη και υλοπούηςη ϋργων που χρηματοδοτόθηκαν απϐ τα προγρϊμματα 

του ΪΠΑ 2007-2013  τϐςο ςε ςχϋςη με τα τομεακϊ επιχειρηςιακϊ προγρϊμματα ϐςο και ςε 

ςχϋςη με το Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα Περιφϋρειασ Κρότησ. το διϊςτημα των τελευταύων 5 

ετών ςυμμετεύχε με μεγϊλη επιτυχύα ςε ϋνα ςημαντικϐ αριθμϐ προςκλόςεων.  

 

2.1.7 Σοπικό ηλεκτρονικό διακυβϋρνηςη 

Επιπλϋον, ο Δόμοσ Φερςονόςου ϋχει αναπτϑξει ϋνα ςημαντικϐ αριθμϐ ηλεκτρονικών  

υπηρεςιών προωθώντασ τη διαφϊνεια και τον εκςυγχρονιςμϐ τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

μϋςω τησ  ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ:  

 e-υπηρεςύεσ. Ενημϋρωςη για τισ απαιτοϑμενεσ διαδικαςύεσ και τα δικαιολογητικϊ που 

χρειϊζονται για τη διεκπεραύωςη των υποθϋςεων των δημοτών. Φρόςη ηλεκτρονικών 

υπηρεςιών και υποβολό ηλεκτρονικών αιτημϊτων. 

 e-δόλωςη τελών. Ηλεκτρονικό καταχώρηςη και αποςτολό τησ  «Δόλωςησ Σελών 

Διαμονόσ Παρεπιδημοϑντων & Εκδιδϐμενων Λογαριαςμών» των επιχειρόςεων προσ 

τον Δόμο. 

 e-ποδεύξεισ. Τπϐδειξη , προσ τισ υπηρεςύεσ, ςημεύα ςε εποπτικϐ μϋςο – χϊρτη του 

δόμου, εςτιϊζοντασ ςτην ακριβό τοποθεςύα ςτην οπούα υπϊρχει βλϊβη, φθορϊ ό 

ατϋλεια. 

 free internet προσ τουσ πολύτεσ. Επϋκταςη ςε ϐλεσ τισ παραλύεσ του Δόμου. 
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2.1.8 Πληροφορικό & καινοτομύα 

το ύδιο πλαύςιο, ο δόμοσ υποςτόριξε την ανϊπτυξη καινοτϐμων εφαρμογών πληροφορικόσ 

ϐπωσ:   

 Hersonisos info point (Κϋντρο Σουριςτικόσ Πληροφϐρηςησ Δόμου Φερςονόςου). 

Πρϐκειται να καλϑψει τισ ανϊγκεσ των πολιτών και τουριςτών επιςκεπτών και να 

αποτελϋςει ϋναν νϋο πϐλο επιςκεψιμϐτητασ, καθώσ ο διαδραςτικϐσ χαρακτόρασ του 

θα εύναι ιδιαύτερα ελκυςτικϐσ προσ ϐλο το κοινϐ ανεξαιρϋτωσ. 

 Info kiosks - GIS. Ενημϋρωςη  των επιςκεπτών και διϊχυςη τησ πληροφορύασ ςε ϋνα 

ευρϑ κοινϐ. τα ηµεύα Ενημϋρωςησ Κοινοϑ (Info kiosks) ο επιςκϋπτησ αντλεύ 

πληροφορύεσ απϐ µια γεωχωρικό βϊςη δεδοµϋνων και τισ διαδραςτικϋσ εφαρμογϋσ του 

Κϋντρου Σουριςτικόσ Πληροφϐρηςησ Δόμου Φερςονόςου.  

 Διαχεύριςη ϋργων. Εφαρμογό για καταγραφό ϐλων των κινόςεων απϐ την πρϐταςη για 

υλοπούηςη ϋργου ϋωσ και την ολοκλόρωςό του. Δυνατϐτητα δημοςιοπούηςησ ςτο 

portal του δόμου τησ εξϋλιξησ του ϋργου για ενημϋρωςη των δημοτών.  

 e-ςυμπαραςτϊτησ του δημότη. Πληροφϐρηςη των δημοτών για τα δικαιώματα και τισ 

υποχρεώςεισ του ςε ςχϋςη με τον Δόμο μετϊ απϐ αύτημα. 

 Εφαρμογϋσ λογιςμικοϑ για υποςτόριξη των υπηρεςιών με ςτϐχο την εϑρυθμη 

λειτουργύα τουσ και την αςφϊλεια των ςυςτημϊτων: 

 Εφαρμογό υποςτόριξησ γραφεύου κύνηςησ. 

  Πρϐςθετεσ εφαρμογϋσ διαχεύριςησ εςϐδων. 

 Γραμματειακό υποςτόριξη Δημϊρχου, Αντιδημϊρχων. 

  Αιτόματα, ροϋσ εργαςιών, υποςτόριξη εςωτερικών διαδικαςιών. 

 
 

2.1.9 υγχρηματοδοτούμενα ϋργα  

τον παρακϊτω πύνακα αποτυπώνονται τα ϋργα του δόμου που χρηματοδοτόθηκαν απϐ το 

ΕΠΑ 2007-2013 ςτο πλαύςιο τομεακών προγραμμϊτων και του Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ ΑΙΓΑΙΟΤ 

2007-2013, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που υλοποιόθηκαν ςτο Ολοκληρωμϋνο χϋδιο 

Ανϊπτυξησ των Περιοχών τησ Τπαύθρου (ΟΑΠΤ) του Δόμου Φερςονόςου:  
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Δόμοσ Φερςονόςου: Ϊργα ενταγμϋνα ςτο ΕΠΑ 2007-2013 

A/A ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΣΑΞΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟ 
ΕΝΣΑΞΗ 
ΠΡΑΞΗ 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

1 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΨΝ ΚΑΙ 

ΥΨΣΙΜΟ ΕΠΙ ΣΗ ΟΔΟΤ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 
Δ. ΦΕΡΟΝΗΟΤ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

1/9/2009 363.570,33 € 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΨΝ ΚΑΙ ΥΨΣΙΜΟ ΕΠΙ ΣΗ 
ΟΔΟΤ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ Δ. ΦΕΡΟΝΗΟΤ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

2 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΜΗΜΑΣΨΝ 

ΕΝΣΑΞΗ ΦΟΛΕΙΨΝ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 
2/11/2011 29.564,14 € 

ΠΑΚΕΣΑ Α & Β 

ΠΑΚΕΣΑ Γ,Δ,Ε,Σ,& Ζ 

3 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ 
ΜΑΛΙΨΝ 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

6/7/2012 60.146,52 € 

ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΤΓΡΟΣΟΠΟΤ ΣΨΝ ΜΑΛΙΨΝ 

ΔΡΑΕΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ 
ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΟΝ ΤΓΡΟΣΟΠΟ ΜΑΛΙΨΝ 

4 

ΔΙΚΣΤΟ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 
ΛΤΜΑΣΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΑΝΙΟΤ, 

ΒΑΘΕΙΑΝΟΤ ΚΑΜΠΟΤ ΚΑΙ ΚΑΡΣΕΡΟΤ ΣΟΝ 
ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ, ΝΟΜΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

6/10/2011 10.702.071,00 € 

ΜΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ Κ. ΦΑΝΙ - 

ΒΑΘΕΙΑΝΟΤ ΚΑΜΠΟΤ 

ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ ΚΑΡΣΕΡΟΤ ΚΑΙ  
Κ. ΦΑΝΙ - ΒΑΘΕΙΑΝΟΤ ΚΑΜΠΟΤ 

ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΨΝ ΟΙΚΙΜΨΝ 
ΚΑΡΣΕΡΟΤ ΚΑΙ  Κ. ΦΑΝΙ - ΒΑΘΕΙΑΝΟΤ ΚΑΜΠΟΤ 

ΣΕΦΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ 
ΑΠΟΦΕΣΕΤΣΙΚΨΝ ΔΙΚΣΤΨΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. 

5 

ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΝ 

ΟΙΚΙΜΟ ΣΨΝ ΜΑΛΙΨΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

8/3/2013 1.800.000,00 € 
ΑΝΕΓΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΣΙΡΙΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 
ΠΑΙΔΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΣΨΝ ΜΑΛΙΨΝ 

ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

6 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΨΝ ΣΗΝ ΟΔΟ 
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ 

ΣΨΝ ΜΑΛΙΨΝ 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

16/4/2013 1.708.953,39 € 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΨΝ ΣΗΝ ΟΔΟ 
ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΣΨΝ ΜΑΛΙΨΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΨΝ ΜΙΚΡΟΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΨΝ 
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Δόμοσ Φερςονόςου: Ϊργα ενταγμϋνα ςτο ΕΠΑ 2007-2013 

A/A ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΣΑΞΗ 

ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΜΟ 
ΕΝΣΑΞΗ 
ΠΡΑΞΗ 

ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

ΤΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΗ ΔΙΚΣΤΟΤ Δ.Ε.Η. 

7 
ΣΕΦΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
Ε.Π. ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΕΥΑΡΜΟΓΗ 
9/3/2012 50.000,00 € ΣΕΦΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 
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Ϊργα ΟΑΠΤ Δόμου Φερςονόςου 

A/A ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΑΞΗ 
ΠΡΟΤΠΟ-ΛΟΓΙΜΟ 

ΕΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΗ 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

1 
ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΠΛΑΣΕΙΑ 

ΓΟΤΡΟΚΕΥΑΛΙΟΤ (Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΠΗ) 
Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 
21/12/2012 145.000,00 € 

ΑΝΑΠΛΑΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ 
ΠΛΑΣΕΙΑ ΓΟΤΡΟΚΕΥΑΛΙΟΤ                         

(Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΠΗ) 

2 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΦΨΡΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΠΙΚΟΠΙΑΝΟ 
(Δ.Ε. ΦΕΡΟΝΗΟΤ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

29/10/2012 756.000,00 € 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΦΨΡΟΤ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΣΟΝ 

ΟΙΚΙΜΟ ΠΙΚΟΠΙΑΝΟ  
(Δ.Ε. ΦΕΡΟΝΗΟΤ) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 
(ΟΡΓΑΝΨΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΑΡΑ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ) 

3 
ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΟΙΚΙΜΟΤ 

ΕΠΙΚΟΠΗ (Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΠΗ) 
Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 

ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 
28/12/2012 145.000,00 € 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ 
ΟΙΚΙΜΟΤ ΕΠΙΚΟΠΗ                                    

(Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΠΗ) 

4 

ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΠΛΑΣΕΙΑ ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΣΟ 
ΚΡΑΙ & ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΑΝΑΠΛΑΗ 

ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΨΝ ΦΨΡΨΝ ΚΡΑΙΟΤ  
(Δ.Ε. ΜΑΛΙΨΝ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

1/3/2013 167.000,00 € 

ΑΝΑΜΟΡΥΨΗ ΠΛΑΣΕΙΑ 
ΠΛΑΣΑΝΟΤ ΣΟ ΚΡΑΙ & 

ΟΛΟΚΛΗΡΨΗ ΑΝΑΠΛΑΗ 
ΚΟΙΝΟΦΡΗΣΨΝ ΦΨΡΨΝ 
ΚΡΑΙΟΤ (Δ.Ε. ΜΑΛΙΨΝ) 

5 
ΒΕΛΣΙΨΗ - ΑΥΑΛΣΟΣΡΨΗ ΔΤΣΙΚΗ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ 
ΕΠΙΚΟΠΗ (Δ.Ε. ΕΠΙΚΟΠΗ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

 

180.000,00 € 

 

6 
ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΔΙΚΣΤΟΤ ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΣΟ 
ΒΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΚΡΑΙ ΔΗΜΟΤ 

ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

6/2/2013 69.000,00 € 

ΤΜΠΛΗΡΨΗ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΑΚΑΘΑΡΣΨΝ ΣΟ ΒΑ ΣΜΗΜΑ 

ΣΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΚΡΑΙΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

7 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΝΨΠΟΛΗ 
 (Δ.Ε. ΓΟΤΒΨΝ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

 

350.000,00 € 
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Ϊργα ΟΑΠΤ Δόμου Φερςονόςου 

A/A ΣΙΣΛΟ ΠΡΑΞΗ ΠΗΓΗ ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΑΞΗ 
ΠΡΟΤΠΟ-ΛΟΓΙΜΟ 

ΕΝΣΑΞΗ ΠΡΑΞΗ 
ΣΙΣΛΟ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 

8 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ 

ΒΟΡΙΣΙΟΤ  
 (Δ.Ε. ΓΟΤΒΨΝ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

29/10/2012 92.800,00 € 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ 

ΚΕΝΣΡΟΤ ΒΟΡΙΣΙΟΤ  
(Δ.Ε. ΓΟΤΒΨΝ) 

9 
ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΙΚΣΤΟΤ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΗ 

ΗΜΑΝΗ ΣΗΝ ΕΝΔΟΦΨΡΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 
ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

15/3/2013 174.991,90 € 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ 
ΓΕΨΓΡΑΥΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΨΝ ( GIS )  ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΨΦΨΡΙΚΗ 
ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΕΙΨΝ                                            
ΕΝΗΜΕΡΨΗ ΚΟΙΝΟΤ 

 (INFOKIOSKS) 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΜΑΣΙΚΨΝ 
ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ 

ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 

10 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΟΤ 

ΙΔΡΤΜΑΣΟ "ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ", ΚΡΑΙ  
 (Δ.Ε. ΜΑΛΙΨΝ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

 

100.000,00 € 

 

11 
ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ ΦΨΡΟΤ ΣΟ 

ΚΣΙΡΙΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΣΟΝ 
ΟΙΚΙΜΟ ΣΗ ΕΛΙΑ (Δ.Ε. ΓΟΤΒΨΝ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

19/4/2013 125.000,00 € 

ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 
ΦΨΡΟΤ ΣΟ ΚΣΙΡΙΟ 

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 
ΣΟΝ ΟΙΚΙΜΟ ΣΗ ΕΛΙΑ 

 (Δ.Ε. ΓΟΤΒΨΝ) 

 
ΕΡΓΑ Ο..Α.Π.Τ. Β' ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ 

 
 

 
 

1 
ΑΝΑΠΛΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΦΨΡΟΤ 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΚΟΤΒΕΡΝΙΨΣΙΑ, ΠΟΣΑΜΙΕ 
(Δ.Ε. ΦΕΡΟΝΗΟΤ) 

Ε.Π. ΚΡΗΣΗ ΚΑΙ ΝΗΨΝ 
ΑΙΓΑΙΟΤ 2007-2013 

 

550.000,00 € 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΑ 
ΦΨΡΟΤ Ι. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ 

ΓΚΟΤΒΕΡΝΙΨΣΙΑ ΚΑΙ 
ΜΟΝΟΠΑΣΙΟΤ ΠΟΤ ΟΔΗΓΕΙ Ε 

ΑΤΣΌΝ 

 
ΤΝΟΛΟ 

 
 

17.912.144,28 € 
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Σο Ολοκληρωμϋνο χϋδιο Ανϊπτυξησ Περιοχών Τπαύθρου Δόμου Φερςονόςου  (ΟΑΠΤ) 

Σο ΟΑΠΤ του Δόμου Φερςονόςου με τύτλο «Βιώςιμη Ανϊδειξη του οικοπολιτιςμικοϑ και 

φυςικοϑ αποθϋματοσ τησ ενδοχώρασ ό βιώςιμη ενδοχώρα» που υποβλόθηκε για 

χρηματοδϐτηςη απϐ τον Ωξονα 7 «Αειφϐροσ Ανϊπτυξη και Ποιϐτητα Ζωόσ ςτην Περιφϋρεια 

Κρότησ» (ΠΕΠ Κρότησ 2007-2014)  αποςκοπεύ ςτη διατόρηςη και ανϊδειξη του οικο-πολιτιςτικοϑ 

αποθϋματοσ τησ ενδοχώρασ και του φυςικοϑ οικοςυςτόματοσ που περιβϊλει τουσ οικιςμοϑσ 

τησ. Ο παραπϊνω ςτϐχοσ καταδεικνϑει την ςημαντικϐτητα αυτών των δυο τομϋων (φυςικϐ 

περιβϊλλον και πολιτιςμϐ) ϐςον αφορϊ ςτην τοπικό οικονομύα και αφετϋρου τη δυνατϐτητα 

δημιουργύασ νϋων θϋςεων εργαςύασ με την ϋνταξη των διαθϋςιμων πολιτιςτικών και φυςικών 

πϐρων τησ ενδοχώρασ ςε ϋνα ολοκληρωμϋνο θεματικϊ και χωρικϊ τουριςτικϐ προώϐν.  

 

Οι ειδικού τϐχοι του χεδύου εύναι:  

 Η αναβϊθμιςη του οικιςτικοϑ περιβϊλλοντοσ  

 Η αϑξηςη τησ ελκυςτικϐτητασ των οικιςμών με τη βοόθεια αναπλϊςεων 

 Η βελτύωςη τησ προςπελαςιμϐτητασ μϋςω καλϑτερων διαςυνδϋςεων τησ βϐρειασ ζώνησ με 

τουσ φυςικοϑσ και πολιτιςτικοϑσ πϐρουσ τησ ενδοχώρασ  

 Η αναμϐρφωςη του τουριςτικοϑ προώϐντοσ μϋςω τησ ανϊπτυξησ εναλλακτικών μορφών 

τουριςμοϑ (οικοπολιτιςτικϐσ, οικοτουριςμϐσ, αγρο-τουριςμϐσ, φυςιολατρικϐσ 

θρηςκευτικϐσ τουριςμϐσ, κλπ) 

 Η αϑξηςη τησ επιςκεψιμϐτητασ μϋςω τησ δημιουργύασ υποδομών εξυπηρϋτηςησ 

επιςκεπτών  

 

το εν λϐγω πλαύςιο ςτρατηγικόσ, απϐ το 2012 προβλϋπονται και υλοποιοϑνται δρϊςεισ ςτουσ 

οικιςμοϑσ γουροκεφϊλι, Αβδοϑ, Κραςύου, Πιςκοπιανοϑ, Επιςκοπόσ, Ανώπολησ,  Γουβών, Ελιϊσ, 

Ποταμιών, Κερϊσ, Καλοϑ χωριοϑ, Μοχοϑ, Φαραςοϑ, κοτεινοϑ, ϐπωσ: 

 αναπλϊςεισ πϊρκων, πλατειών και χώρων πραςύνου 

 αναςτηλώςεισ, ανακαινύςεισ παραδοςιακών κτιρύων 

 αναβϊθμιςη υποδομών ϑδρευςησ, αποχϋτευςησ, οδικοϑ δικτϑου κλπ  

 δημιουργύα υποδομών πληροφϐρηςησ και εξυπηρϋτηςησ επιςκεπτών (ςόμανςη, κλπ) 

 δημιουργύα ϋντυπου και ηλεκτρονικοϑ υλικοϑ προβολόσ 

 ανϊδειξη και κατϊλληλη ενςωμϊτωςη τησ ενδοχώρασ ςτην πλατφϐρμα διαχεύριςησ 

τουριςτικοϑ προοριςμοϑ 

 ανϊδειξη πολιτιςτικοϑ πλοϑτου μϋςω τησ δημιουργύασ ψηφιακοϑ μουςεύου ςτο Αβδοϑ   
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2.1.10 Οχόματα και μηχανοκύνητοσ εξοπλιςμόσ 

Σα ενεργϊ οχόματα40 του Δόμου Φερςονόςου εύναι 49 ϐπωσ φαύνονται και ςτον παρακϊτω 

πύνακα: 

Α/Α 
ΕΙΔΟ ΟΦΗΜΑΣΟ - 

ΜΗΦ/ΣΟ 
ΑΡ. ΟΦΗΜΑΣΨΝ-

ΜΗΦ/ΣΨΝ 
ΚΑΤΙΜΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 ΕΠΙΒΑΣΙΚΑ 8 ΒΕΝΖΙΝΗ 

Σα 2 εύναι απϐ το ‘’Βοόθεια 
ςτο ςπύτι’’,  

1 υβριδικϐ (Δημϊρχου) 

2 ΛΕΨΥΟΡΕΙΑ 7 DIESEL  

3 
ΑΠΟΡ/ΣΟΥΟΡΟ 
ΑΝΑΚΤΚΛΨΗ 

4 DIESEL  

4 ΑΠΟΡ/ΣΟΥΟΡΟ 11 DIESEL 2 ςε ακινηςύα, 2 χωρύσ ABS 

5 ΥΟΡΣΗΓΑ 3 DIESEL 
Σο 1 με παραχώρηςη 

χρόςησ απϐ τον  πρώην 
Δόμο Θραψανοϑ 

6 ΗΜΙΥΟΡΣΗΓΑ >3,5 &<4,5 Σ 4 DIESEL 
Σα 2 εύναι ακινητοποιημϋνα 

για επιςκευό 

7 ΔΙΚΤΚΛΑ 8 ΒΕΝΖΙΝΗ ε λειτουργύα τα 3 

8 ΗΜΙΥΟΡΣΗΓΑ 4Φ4 3 DIESEL  

9 ΗΜΙΥΟΡΣΗΓΟ 1 ΒΕΝΖΙΝΗ  

ΤΝΟΛΟ  49  

 

 

                                                           

40  Πηγό: Δ/νςη  Περιβϊλλοντοσ Δόμου Φερςονόςου - Ιανουϊριοσ 2016 
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2.2 Σα Νομικϊ Πρόςωπα του Δόμου Φερςονόςου  

ϑμφωνα με τισ ρυθμύςεισ του ν. 3852/2010, τα δημοτικϊ και κοινοτικϊ ιδρϑματα των 

καποδιςτριακών δόμων και κοινοτότων περιϋρχονται ωσ ϋχουν ςτο νϋο «Καλλικρατικϐ» 

δόμο, ενώ για τα δημοτικϊ και κοινοτικϊ νομικϊ πρϐςωπα δημοςύου δικαύου προβλϋφθηκε 

διαδικαςύα ςυγχώνευςησ. την εγκϑκλιο 11/2011 του ΤΠΕΔΑ (11/01/2011) δϐθηκαν οι ςχετικϋσ 

οδηγύεσ για την διαδικαςύα ςυγχώνευςησ των ΝΠΔΔ και επιχειρόςεων  των νϋων 

«Καλλικρατικών» δόμων. Ο Δόμοσ Φερςονόςου μετϊ τη διαδικαςύα ςυγχωνεϑςεων και 

καταργόςεων παρουςιϊζει την παρακϊτω εικϐνα ςε ςχϋςη με τα ΝΠΔΔ και τισ Δημοτικϋσ 

Επιχειρόςεισ.  

 

Α. Δημοτικϋσ Επιχειρόςεισ (ΝΠΙΔ) 

 Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Δόμου Φερςονόςου  

 Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ Αποχϋτευςησ Φερςονόςου  

 Αναπτυξιακό Γουβών Α.Ε. Μονομετοχικό Ανώνυμη Εταιρεύα ΟΣΑ  

 Διαχεύριςη Ακτών Μαλύων Μονομετοχικό Δημοτικό Ανώνυμη Εταιρύα O.T.A  

[ΔΑΜΑΛ]  

 Υορϋασ Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων Βϐρειασ Πεδιϊδασ (ΥοΔΑ) Α.Ε. ΟΣΑ  

 

Β. Νομικϊ Πρϐςωπα Δημοςύου Δικαύου (ΝΠΔΔ) 

 ΝΠΔΔ ΚΠΑ -  Κοινωνικόσ Προςταςύασ και Αλληλεγγϑησ Δόμου Φερςονόςου 

 Δημοτικϐ Λιμενικϐ Σαμεύο Φερςονόςου 

 Κοινωφελϋσ Μη Κερδοςκοπικϐ Ίδρυμα «Ϊλλη Αλεξύου»  

 χολικό Επιτροπό Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Φερςονόςου  

 χολικό Επιτροπό Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Φερςονόςου  

 

 

2.2.1 Δημοτικϋσ Επιχειρόςεισ (ΝΠΙΔ) 

 

Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Δόμου Φερςονόςου 

Η Κοινωφελόσ Δημοτικό Επιχεύρηςη με την επωνυμύα «ΚΟΙΝΨΥΕΛΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ 

ΦΕΡΟΝΗΟΤ» και τον διακριτικϐ τύτλο Κ.Ε.Δ.Φ (Ν.3463/2006), ςυςτϊθηκε με την υπ’ 

αρύθμ.98/2011 απϐφαςη του Δημοτικοϑ υμβουλύου Φερςονόςου περύ τησ ςυγχώνευςησ των 

κοινωφελών επιχειρόςεων των ςυνενωμϋνων Δόμων Επιςκοπόσ και Γουβών.41  

 

                                                           

41 ΥΕΚ 1022/τ. Β/26.5.2011, υγχώνευςη των κοινωφελών επιχειρόςεων των ςυνενωμϋνων Δόμων ςε μύα 
κοινωφελό επιχεύρηςη ςϑμφωνα με παρ.1 και 2 του ϊρθρου 109 του Ν.3852/2010 με την επωνυμύα: «Κοινωφελόσ 
Επιχεύρηςη Δόμου Φερςονόςου» του ν. 3463/2006 και με διακριτικϐ τύτλο «Κ.Ε.Δ.Φ.» 
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Ϊδρα τησ επιχεύρηςησ εύναι ο οικιςμϐσ Λιμϋνοσ Φερςονόςου και ςκοπϐσ τησ  η ανϊπτυξη και 

υποςτόριξη δρϊςεων κοινωφελοϑσ και κοινωνικοϑ χαρακτόρα, ςυναφών με την κοινωνικό 

πρϐνοια και την αλληλεγγϑη, την παιδεύα, τον πολιτιςμϐ, τον αθλητιςμϐ και το περιβϊλλον. 

Ειδικϐτερα, η Επιχεύρηςη θα δραςτηριοποιηθεύ  ςτουσ τομεύσ: 

Α. Κοινωνικόσ Προςταςύασ και Αλληλεγγϑησ (Βοόθεια ςτο πύτι &  Κϋντρο Ημερόςιασ 

Υροντύδασ Ηλικιωμϋνων) 

Β. Παιδεύασ (Κ.Δ.Α.Π., ωδεύο κ.α.) 

Γ. Πολιτιςμοϑ (βιβλιοθόκη, εκδηλώςεισ και παραςτϊςεισ, πολιτιςτικϐ κϋντρο κ.α.) 

Δ. Αθλητιςμοϑ (μαζικϐσ αθλητιςμϐσ κ.α) και 

Ε. Περιβϊλλοντοσ  

 

Η επιχεύρηςη διοικεύται απϐ ενδεκαμελϋσ (11)  διοικητικϐ ςυμβοϑλιο, τα μϋλη του οπούου 

ορύζονται μαζύ με τουσ αναπληρωτϋσ τουσ απϐ το δημοτικϐ ςυμβοϑλιο. Απϐ τα μϋλη αυτϊ 

πϋντε  (5) εύναι αιρετού εκπρϐςωποι του Δόμου εκ των οπούων οι δϑο (2) προϋρχονται απϐ την 

αντιπολύτευςη , πϋντε (5)  μϋλη εύναι δημϐτεσ ό κϊτοικοι του Δόμου που ϋχουν πεύρα ό γνώςεισ 

ςχετικϋσ με το αντικεύμενο τησ επιχεύρηςησ και ϋνασ (1) εκπρϐςωποσ των εργαζομϋνων ςτην 

περύπτωςη  που η επιχεύρηςη απαςχολεύ περιςςϐτερουσ απϐ εύκοςι  (20) εργαζομϋνουσ,  οπούοσ 

υποδεικνϑεται απϐ τη Γενικό υνϋλευςη αυτών , και ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχουν εύκοςι 

(20) εργαζϐμενοι θα ςυμμετϋχει ϋνασ  (1) αιρετϐσ εκπρϐςωποσ του Δόμου. 

 

Με βϊςη τον Οργανιςμϐ Εςωτερικών Τπηρεςιών, ϐπωσ εγκρύθηκε με την Απϐφαςη 5076/22-7-

2011 και τροποποιόθηκε με την Αρ. Πρωτ. 15701/28-11-2013 απϐφαςη του Γενικοϑ Γραμματϋα 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Κρότησ (ΥΕΚ 1827/Β/16-8-2011) (ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡ1Θ-4ΓΦ), οι υπηρεςύεσ 

τησ επιχεύρηςησ διαρθρώνονται ωσ εξόσ: 

 Γενικό Διεϑθυνςη 

 Γραμματεύα Γενικόσ Διεϑθυνςησ και ∆.. 

 Διεϑθυνςη Κοινωνικόσ Μϋριμνασ και πρϐνοιασ 

 Διεϑθυνςη φαγεύων  

 Σμόμα οικονομικόσ και Διοικητικόσ Μϋριμνασ 

 Σμόμα πολιτιςμοϑ 

 Σμόμα αθλητιςμοϑ 

 Γραφεύο περιβϊλλοντοσ. 

 

ε ϐτι αφορϊ τη Διεύθυνςη Κοινωνικόσ Μϋριµνασ και Πρόνοιασ ςτην αρμοδιϐτητα τησ 

περιλαμβϊνονται: 
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Α. Η ευθϑνη τησ λειτουργύασ των µονϊδων «Βοόθεια ςτο πύτι», 

Β. Η ευθϑνη τησ λειτουργύασ ϊλλων δοµών κοινωνικόσ µϋριµνασ ϐπωσ Κϋντρων ∆ηµιουργικόσ 

Απαςχϐληςησ Παιδιών, Κ.∆.Α.Π. για Α.Μ.Ε.Α κϋντρων ανοικτόσ περύθαλψησ και ημερόςιασ 

φροντύδασ, ψυχαγωγύασ και αναψυχόσ ηλικιωμϋνων, Βοόθεια ςτο πύτι, Κϋντρων Ημερόςιασ 

Υροντύδασ κτλ.  

 

Δημοτικό Επιχεύρηςη Ύδρευςησ και Αποχϋτευςησ Φερςονόςου (ΔΕΤΑΦ) 

Η δημοτικό επιχεύρηςη ϑδρευςησ − αποχϋτευςησ με την επωνυμύα «ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΦΕΡΟΝΗΟΤ (Δ. Ε. Τ. Α. Φ.)», με ϋδρα τα Μϊλια, προόλθε απϐ τη 

ςυγχώνευςη των ΔΕΤΑ Μαλύων (ΥΕΚ Α’ 241/29-10-1998) και Φερςονόςου (ΥΕΚ Β’ 2609/23-12-

2008) που πραγματοποιόθηκε το 2011 (Απϐφ. 100/2011, ΥΕΚ 812/10.05.2011) βϊςει των διατϊξεων 

του ϊρθρου 109 του Ν.3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ 

Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ», το οπούο καθιςτϊ υποχρεωτικό τη ςυγχώνευςη των 

υφιςτϊμενων Δ.Ε.Τ.Α. των δόμων που ςυνενώνονται ςε ϋνα νϋο Δόμο.  

 

Η ΔΕΤΑΦ εύναι Νομικϐ Πρϐςωπο Ιδιωτικοϑ Δικαύου (Δημοτικό Επιχεύρηςη ΟΣΑ ειδικοϑ ςκοποϑ) 

με κοινωφελό χαρακτόρα και διϋπεται ωσ προσ τη διούκηςη, οργϊνωςη εκτϋλεςη, λειτουργύα 

και ςυντόρηςη των ϋργων τησ αρμοδιϐτητασ τησ, καθώσ και τισ πηγϋσ χρηματοδϐτηςησ τησ απϐ 

τισ διατϊξεισ του ν. 1069/1980 «περύ κινότρων για την ύδρυςη επιχειρόςεων ϑδρευςησ και 

αποχϋτευςησ». Για τα λοιπϊ θϋματα θα εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ν. 3463/2006 «Κϑρωςη 

του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων», του Ν. 3852/2010 και οι κανϐνεσ τησ ιδιωτικόσ οικονομύασ 

(ϊρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1069/1980).  

 

κοπϐσ τησ Επιχεύρηςησ εύναι η ϊςκηςη τησ πϊςησ φϑςησ δραςτηριϐτητασ του κυκλώματοσ 

ϑδρευςησ, αποχϋτευςησ και ϊρδευςησ τησ περιοχόσ του Δόμου Φερςονόςου. Η Επιχεύρηςη εύναι 

αρμϐδια για τη μελϋτη, λειτουργύα, ςυντόρηςη, εκμετϊλλευςη, διούκηςη και λειτουργύα των 

δικτϑων ϑδρευςησ και αποχϋτευςησ ακαθϊρτων και ϐμβριων υδϊτων, ωσ και μονϊδων 

επεξεργαςύασ λυμϊτων και αποβλότων τησ περιοχόσ τησ αρμοδιϐτητασ τησ (Ωρθρο 2 ν. 

1069/1980). Περιοχό αρμοδιϐτητασ τησ επιχεύρηςησ εύναι ολϐκληροσ ο Δόμοσ Φερςονόςου. 

Επύςησ, εύναι αρμϐδια για την ϊρδευςη απϐ επεξεργαςμϋνα λϑματα των Εγκαταςτϊςεων 

Επεξεργαςύασ Λυμϊτων.  

 

Η επιχεύρηςη διοικεύται απϐ ενδεκαμελϋσ (11) Διοικητικϐ υμβοϑλιο. Σο οργανϐγραμμα τησ 

περιλαμβϊνει τμόματα και επιμϋρουσ γραφεύα που ανόκουν ςε δϑο κϑριεσ υπηρεςύεσ, τη 

Διοικητικό & Οικονομικό και την Σεχνικό Τπηρεςύα. Επύςησ, το οργανϐγραμμα περιλαμβϊνει: 
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θϋςη Γενικοϑ Διευθυντό, Γραφεύο Διαςφϊλιςησ Ποιϐτητασ, Γραφεύο Νομικοϑ υμβοϑλου, 

Γραμματεύα Διούκηςησ, υμβοϑλιο Προγραμματιςμοϑ και Γραφεύο Σεχνικοϑ Αςφαλεύασ.  

 

Η επιχεύρηςη τα τελευταύα χρϐνια ϋχει ενεργό ςυμμετοχό ςτην υλοπούηςη ευρωπαώκών 

προγραμμϊτων (LIFE & MED), με ςτϐχο τη δικτϑωςη και την ανταλλαγό εμπειρύασ και 

τεχνογνωςύασ ςε διϊφορα πεδύα τησ αρμοδιϐτητα τησ. Ετοιμϊζει προτϊςεισ για εγκατϊςταςη 

τηλεμετρικοϑ ςυςτόματοσ διαχεύριςησ και ελϋγχου των διαρροών του δικτϑου ϑδρευςησ, 

καθώσ και για εγκατϊςταςη ςυςτόματοσ ενεργειακόσ διαχεύριςησ και παρακολοϑθηςησ 

ενεργοβϐρων υποδομών και εγκαταςτϊςεων, με ςκοπϐ τη μεύωςη του λειτουργικοϑ κϐςτουσ. 

Παρϊλληλα εκτελεύ ϋργα ϑδρευςησ – αποχϋτευςησ ςυνολικοϑ προϒπολογιςμοϑ 53,7 εκατ. 

Ευρώ. 

 

Αναπτυξιακό Γουβών – Αναπτυξιακό Ανώνυμη εταιρύα ΟΣΑ  

Σην 29/12/2010 καταχωρόθηκε ςτο Μητρώο Ανωνϑμων Εταιριών (70495/70/Β/10/53) η ανώνυμη 

εταιρύα  με την επωνυμύα «Αναπτυξιακό Γουβών Αναπτυξιακό Ανώνυμη Εταιρύα ΟΣΑ» (ΥΕΚ Αρ. 

Υϑλλου 15123, 31/12/2010).  Ϊδρα τησ εταιρύασ εύναι ο πρώην Δόμοσ Γουβών (Δημαρχιακϐ 

Κατϊςτημα πρώην Δόμου Γουβών).  

 

τουσ ςκοποϑσ τησ εταιρύασ ϋγκεινται η επιςτημονικό και τεχνικό υποςτόριξη του πρώην 

Δόμου Γουβών και των λοιπών ΟΣΑ, αλλϊ και ο ςχεδιαςμϐσ, η προετοιμαςύα, ςϑνταξη και 

υλοπούηςη ςχεδύων, μελετών ϋργων, προγραμμϊτων για την ανϊπτυξη του πρώην Δόμου 

Γουβών με προοπτικό  για την ϋνταξη για χρηματοδϐτηςη  ςε εθνικϊ ό ϊλλα ευρωπαώκϊ 

προγρϊμματα ό πρωτοβουλύεσ.  

τισ δρϊςεισ τησ περιλαμβϊνεται η παρακολοϑθηςη των προγραμμϊτων και η προώθηςη των 

ευρωπαώκών πολιτικών ςτουσ ϊξονεσ προτεραιϐτητασ τησ ΕΕ.  Επιπροςθϋτωσ, η ανταλλαγό 

τεχνογνωςύασ και υιοθϋτηςη καλών πρακτικών ςε τομεύσ που εμπύπτουν ςτουσ ϊξονεσ 

προτεραιϐτητασ τησ αναπτυξιακόσ εταιρύασ και του Δόμου Φερςονόςου.  

 

Σο Διοικητικϐ υμβοϑλιο τησ επιχεύρηςησ αποτελεύται απϐ πϋντε τακτικϊ μϋλη και τουσ 

αντύςτοιχουσ αναπληρωματικοϑσ, ςϑμφωνα με την απϐφαςη Δ 9/2013 [ΑΔΑ: ΒΕΤ5ΨΗΜ-ΓΖ].  

 

Διαχεύριςη Ακτών Μαλύων Μονομετοχικό Δημοτικό Ανώνυμη Εταιρύα O.T.A  - Δ.Α.ΜΑΛ. A.E. 

Η Διαχεύριςη Ακτών Μαλύων Μονομετοχικό Δημοτικό Ανώνυμη Εταιρύα O.T.A  με  διακριτικϐ 

τύτλο «Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.» εύναι η μονομετοχικό Ανώνυμη Εταιρεύα του Δόμου Φερςονόςου, με ϋδρα 

το (πρώην) Δημαρχεύο Μαλύων. Η Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. αποτελεύ τη διϊδοχη εταιρεύα ςϑμφωνα με τισ 

διατϊξεισ των ϊρθρων 252-269 του Κώδικα Δόμων και Κοινοτότων (Ν. 3463/2006) και ανϊλογη 
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εφαρμογό των ρυθμύςεων του ϊρθρου 67 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 «Περύ Ανωνϑμων Εταιρειών» 

τησ αμιγοϑσ δημοτικόσ επιχεύρηςησ «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΜΑΛΙΨΝ» 

και διακριτικϐ τύτλο ΑΔΕΜ του πρώην Δόμου Μαλύων.  

 

Η Νομαρχιακό Αυτοδιούκηςη Ηρακλεύου με την υπʼ αριθ.  11026/30-12-2010 απϐφαςό τησ παρεύχε 

την ϊδεια ςϑςταςησ τησ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. και την καταχώρηςε με τον αριθμϐ 70517/70/Β/10/56 ςτο 

Μητρώο Ανωνϑμων Εταιρειών.  Σο  καταςτατικϐ τησ εταιρεύασ δημοςιεϑθηκε ςτο ΥΕΚ (τεϑχοσ 

Α.Ε. και Ε.Π.Ε., αρ. φϑλ. 15117) ςτισ 31/12/2010. 

 

Η εταιρύα διαθϋτει επταμελϋσ Διοικητικϐ υμβοϑλιο ςϑμφωνα με την απϐφαςη Δ.. 8/2013 

[ΑΔΑ: ΒΕΤ5ΨΗΜ- 060].  

 

Οι ςκοπού τησ Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. εύναι καταρχϊσ η διαχεύριςη των παραλύων ςτην ευρϑτερη περιοχό 

του Δόμου Φερςονόςου και ειδικϐτερα η οργϊνωςη και εκμετϊλλευςη των παραλύων του 

Δόμου (υπηρεςύα εκμύςθωςησ ξαπλώςτρων, ομπρελών, θαλαςςύων μϋςων αναψυχόσ κ.α.), 

καθώσ και η εκμετϊλλευςη τροχόλατων αναψυκτηρύων για την εξυπηρϋτηςη των αναγκών ςτισ 

παραλύεσ που διαχειρύζεται. 

 

Υορϋασ Διαχεύριςησ τερεών Αποβλότων Βόρειασ Πεδιϊδασ (ΥοΔΑ) Α.Ε. ΟΣΑ 

Ο ΥοΔΑ Βϐρειασ Πεδιϊδασ Α.Ε. ΟΣΑ, με ϋδρα το Δόμο Φερςονόςου, ιδρϑθηκε το 200942 με τη 

μετατροπό τησ Διαδημοτικόσ Επιχεύρηςησ ΦΤΣΑ Φερςονόςου - Μαλύων, ϐπωσ προβλϋπεται απϐ 

τισ διατϊξεισ περύ ΥοΔΑ (ϊρθρο 30 Ν.3536/2007, ϊρθρο 15 Ν. 3688/2006 και τη ςχετικό ΚΤΑ 

2527/07.01.2009). Η νομικό μορφό εύναι Ανώνυμη Εταιρεύα ΟΣΑ (Α.Μ. 68185/70/Β/09/22) και οι 

μϋτοχοι του ΥοΔΑ εύναι ο Δόμοσ Φερςονόςου, με ποςοςτϐ 95% και ο Δόμοσ Μινώα Πεδιϊδασ, 

με ποςοςτϐ 5%  (ΥΕΚ  ΑΕ – ΕΠΕ 12836 10.01.2011). 

 

Οι ΥοΔΑ εύναι οι αρμϐδιοι φορεύσ τησ πρωτοβϊθμιασ αυτοδιούκηςησ για την εξειδύκευςη και 

υλοπούηςη των ςτϐχων και των δρϊςεων των Περιφερειακών χεδύων Διαχεύριςησ τερεών 

Αποβλότων [ΠΕΔΑ] και ειδικϐτερα για την προςωρινό αποθόκευςη, μεταφϐρτωςη, 

αξιοπούηςη και διϊθεςη των ςτερεών αποβλότων. Σο νομοθετικϐ πλαύςιο που διϋπει τη 

λειτουργύα, τισ αρμοδιϐτητεσ και τη δομό των ΥοΔΑ αποτελεύται απϐ το Ν. 1650/1986 «Για την 

Προςταςύα του Περιβϊλλοντοσ», το Ν. 3536/2007 «Ειδικϋσ ρυθμύςεισ θεμϊτων μεταναςτευτικόσ 

πολιτικόσ και λοιπών ζητημϊτων αρμοδιϐτητασ Τπουργεύου Εςωτερικών, Δημϐςιασ Διούκηςησ 

                                                           

42 ΥΕΚ 5008/15.06.2009, Σεϑχοσ Α.Ε. και Ε.Π.Ε., Ανακούνωςη καταχώρηςησ ςτο Μητρώο Ανωνϑμων Εταιρειών 
τησ ςϑςταςησ τησ Ανώνυμησ Εταιρεύασ με την επωνυμύα «Υο.Δ..Α ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ Ανώνυμη Εταιρεύα ΟΣΑ», 
με δ.τ. «Υο.Δ..Α ΒΟΡΕΙ− Α ΠΕΔΙΑΔΑ Α.Ε.». 
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και Αποκϋντρωςησ.», το Ν. 3463/06 «Κϑρωςη Κώδικα Δόμων & Κοινοτότων» και την ΚΤΑ 

50910/2727/2003 «Μϋτρα και Όροι για τη Διαχεύριςη τερεών Αποβλότων. Εθνικϐσ και 

Περιφερειακϐσ χεδιαςμϐσ Διαχεύριςησ». 

 

Γενικϐσ ςκοπϐσ του ΥοΔΑ Βϐρειασ Πεδιϊδασ Α.Ε. ΟΣΑ εύναι «η ορθολογικό ςυλλογό, μεταφορϊ, 

οργϊνωςη και ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη (προςωρινό αποθόκευςη − μεταφϐρτωςη − αξιοπούηςη − 

διϊθεςη) των ςτερεών αποβλότων πρωτύςτωσ τησ διαχειριςτικόσ τησ ενϐτητασ, με ςτϐχο την 

προφϑλαξη και πρϐληψη δημιουργύασ αποβλότων για τον περιοριςμϐ του ςυνολικοϑ ϐγκου αυτών 

και τη μεύωςη των επιβλαβών ςυνεπειών για την υγεύα και το περιβϊλλον, καθώσ και την 

αξιοπούηςη των αποβλότων μϋςω τησ επαναχρηςιμοπούηςησ, τησ ανϊκτηςησ υλικών και τησ 

ανακϑκλωςησ ό οποιαςδόποτε ϊλλησ διαδικαςύασ ϋχει ωσ ςτϐχο την παραγωγό δευτερογενών 

πρώτων υλών ό προώϐντων, λαμβϊνοντασ πϊντα υπϐψη το οικονομικϐ, κοινωνικϐ περιβαλλοντικϐ 

κϐςτοσ και τη δημϐςια υγεύα». 

 

Ο Υο.Δ..Α. Βϐρειασ Πεδιϊδασ Α.Ε. ΟΣΑ ϋχει την ευθϑνη τησ διαχεύριςησ των απορριμμϊτων 

ςτην 9η Διαχειριςτικό ενϐτητα του Περιφερειακοϑ χεδιαςμοϑ Διαχεύριςησ Απορριμμϊτων, 

δηλαδό ςτο Δόμο Φερςονόςου και ςτο Δόμο Μινώα Πεδιϊδασ και τησ αποτελεςματικόσ 

λειτουργύασ του ΦΤΣΑ που βρύςκεται ςτη θϋςη Πυργιϊ του Δόμου Φερςονόςου. Εκτϐσ τησ 

διαχεύριςησ του ΦΤΣΑ Φερςονόςου – Μαλύων ο Υο.Δ..Α. ϋχει αναπτϑξει και ϊλλεσ 

δραςτηριϐτητεσ ςτο πλαύςιο μιασ Ολοκληρωμϋνησ Διαχεύριςησ τερών Αποβλότων (πιλοτικϐ 

πρϐγραμμα οικιακόσ κομποςτοπούηςησ, πρϐγραμμα διαχεύριςησ ογκωδών απορριμμϊτων, 

Μονϊδα Ηλιακόσ Ξόρανςησ Λυματολϊςπησ κ.α.). 

 

Η Εταιρεύα εκπροςωπεύται ςϑμφωνα με το ϊρθρο του κ.ν. 2190/1920 «Περύ Ανωνϑμων 

Εταιρειών» απϐ Διοικητικϐ υμβοϑλιο. Διοικεύται απϐ 9μελϋσ Διοικητικϐ υμβοϑλιο που 

εκλϋγεται απϐ τη Γενικό ςυνϋλευςη των μετϐχων τησ εταιρεύασ. 

 

 

2.2.2 Νομικϊ Πρόςωπα Δημοςύου Δικαύου (ΝΠΔΔ) 

 

Νομικό Πρόςωπο Δημοςύου Δικαύου Κοινωνικόσ Προςταςύασ & Αλληλεγγύησ Δόμου 

Φερςονόςου 

Σο ΝΠΔΔ Κοινωνικόσ Προςταςύασ & Αλληλεγγϑησ Δόμου Φερςονόςου ςυςτϊθηκε με την Αριθ. 

Απϐφαςη Δημοτικοϑ υμβουλύου 96/2011 (ΥΕΚ 1022 Β/26-05-2011), λαμβϊνοντασ υπϐψη τον 

Ν3852/2010. υγχρϐνωσ, ςυγχωνεϑτηκαν τα παρακϊτω ΝΠΔΔ των πρώην Δόμων Φερςονόςου, 

Γουβών, Μαλύων και Επιςκοπόσ: 
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α) «Παιδικϐσ και Βρεφονηπιακϐσ ταθμϐσ Φερςονόςου»  

β) «Δημοτικϐσ Παιδικϐσ ταθμϐσ Μαλύων» 

γ) «Δημοτικϐσ Παιδικϐσ ταθμϐσ Μοχοϑ»  

δ) «Παιδικϐσ και Βρεφονηπιακϐσ ταθμϐσ Δόμου Γουβών»  

ε) Δημοτικϐσ Παιδικϐσ ταθμϐσ Επιςκοπόσ  

ςτ) ΚΑΠΗ Δόμου Μαλύων Ν. Ηρακλεύου  

ζ) Κϋντρο Ανοικτόσ Προςταςύασ Ηλικιωμϋνων Κοινϐτητασ Λιμϋνασ Φερςονόςου»  

η) Αθλητικϐσ Οργανιςμϐσ Δόμου Μαλύων»  

θ) «Δημοτικϐσ Οργανιςμϐσ Νεολαύασ και Αθλητιςμοϑ Δόμου Γουβών»  

ι) «Πνευματικϐ Κϋντρο Κοινϐτητασ Α. Φερςονόςου»  

ια) «Δημοτικϐσ αθλητικϐσ Οργανιςμϐσ χερςονόςου − Δ.Α.Ο.Φ.». 

 

τουσ καταςτατικοϑσ ςκοποϑσ του νϋου ΝΠΔΔ περιλαμβϊνονται: 

1. Η υποςτόριξη και κοινωνικό φροντύδα βρεφικόσ- παιδικόσ ηλικύασ και τρύτησ ηλικύασ. 

2. Η δημιουργύα και λειτουργύα κϋντρου πρϐληψησ απϐ εξαρτηςιογϐνεσ ουςύεσ, δημοτικοϑ 

ιατρεύου, προγρϊμματοσ για την υποςτόριξη των νϋων που ϋχουν παραβατικό 

ςυμπεριφορϊ. 

3. Ο ςχεδιαςμϐσ και η εφαρμογό προγραμμϊτων ό ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα και 

δρϊςεισ για την ϋνταξη αθιγγϊνων, παλιννοςτοϑντων ομογενών, μεταναςτών και 

προςφϑγων ςτην κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιςτικό ζωό τησ τοπικόσ κοινωνύασ. 

4. Η προώθηςη και ανϊπτυξη του εθελοντιςμοϑ και τησ κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ με τη 

δημιουργύα τοπικών δικτϑων κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ, εθελοντικών οργανώςεων και 

ομϊδων εθελοντών που θα δραςτηριοποιοϑνται για την επύτευξη των ςτϐχων και την 

υποβοόθηςη του ϋργου τησ κοινωνικόσ προςταςύασ και αλληλεγγϑησ του Δόμου και τησ 

Κοινϐτητασ. 

5. Η πληροφϐρηςη των δημοτών για θϋματα δημϐςιασ υγεύασ κ.α. 

6. Η ςυμμετοχό ςε διϊφορα ςχετικϊ προγρϊμματα και δρϊςεισ (παιδικών, βρεφοκομεύων 

κλπ).  

 

Σο ΝΠΔΔ ϋχει την ϋδρα του ςτισ Γοϑρνεσ και διοικεύται απϐ 11μελϋσ Διοικητικϐ υμβοϑλιο που 

ορύζεται απϐ το Δημοτικϐ υμβοϑλιο του Δόμου Φερςονόςου, απϐ το οπούο εξαρτϊται και 

εποπτεϑεται. Με βϊςη τον Οργανιςμϐ Εςωτερικών Τπηρεςιών του ΝΠΔΔ43, οι υπηρεςύεσ του 

                                                           

43 Τπ. αριθμ. 3378/11.4.2012 (ΑΔΑ: Β49ΜΟΡ1Θ-5ΔΦ) Απϐφαςη του Γ.Γ. Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ Κρότησ περύ 
τησ Ϊγκριςησ Οργανιςμοϑ Εςωτερικών Τπηρεςιών του ΝΠΔΔ «Κοινωνικόσ Προςταςύασ & Αλληλεγγϑησ Δόμου 
Φερςονόςου». 
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περιλαμβϊνουν τισ παρακϊτω οργανικϋσ μονϊδεσ ομαδοποιημϋνεσ ςε ενϐτητεσ ςυναφοϑσ 

ςκοποϑ και αντικειμϋνου: 

 ΕΝΟΣΗΣΑ Α: Διεϑθυνςη Οργανιςμοϑ Κοινωνικόσ Προςταςύασ και Αλληλεγγϑησ. 

 ΕΝΟΣΗΣΑ Β: Σμόμα Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεςιών. 

 ΕΝΟΣΗΣΑ Γ: Σμόμα Τπηρεςιών Προςταςύασ Σρύτησ Ηλικύασ Και Ευπαθών Κοινωνικϊ 

Ομϊδων που περιλαμβϊνει: 

o Γραφεύο ΚΑΠΗ Φερςονόςου 

o Γραφεύο ΚΑΠΗ Μαλύων 

o Γραφεύο ΚΑΠΗ περιοχόσ Γουβών 

o Γραφεύο ΚΑΠΗ περιοχόσ Επιςκοπόσ 

o Γραφεύο Τγειονομικόσ Τπηρεςύασ. 

 

 ΕΝΟΣΗΣΑ Δ : Σμόμα Παιδικόσ Υροντύδασ που περιλαμβϊνει : 

o Γραφεύο Παιδικοϑ ταθμοϑ Επιςκοπόσ 

o Γραφεύο Παιδικοϑ και Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ Γουβών 

o Γραφεύο Παιδικοϑ και Βρεφονηπιακοϑ ταθμοϑ Φερςονόςου 

o Γραφεύο Παιδικοϑ ταθμοϑ Ανϊληψησ Φερςονόςου 

o Γραφεύο Παιδικοϑ ταθμοϑ Μαλύων 

o Γραφεύο Παιδικοϑ ταθμοϑ Μοχοϑ. 

 

Δημοτικό Λιμενικό Σαμεύο Φερςονόςου 

Σο Δημοτικϐ Λιμενικϐ Σαμεύο Φερςονόςου αποτελεύ το φορϋα διούκηςησ και εκμετϊλλευςησ  

του λιμϋνα Φερςονόςου. Η  χρόςη  και  διαχεύριςη  του λιμϋνα μεταβιβϊςτηκε το 2001 βϊςει  του 

ΠΔ 182/2001 [ΥΕΚ 149/5.7.2001 Α’] «Μεταφορϊ αρμοδιοτότων του Λιμενικοϑ Σαμεύου Ν. 

Ηρακλεύου ςτο Δόμο Φερςονόςου, και ςϑςταςη Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμύα «Δημοτικϐ Λιμενικϐ 

Σαμεύο Φερςονόςου» ενώ μϋχρι το 2001 η διαχεύριςη αςκοϑνταν απϐ το Λιμενικϐ Σαμεύο 

Ηρακλεύου (προϒφιςταμϋνη μορφό τησ Ο.Λ.Η. Α.Ε.). Ϊδρα του Δημοτικοϑ Λιμενικοϑ Σαμεύου 

Φερςονόςου εύναι ο Δόμοσ Φερςονόςου. Η περιοχό αρμοδιϐτητασ του Δ.Λ.Σ. Φερςονόςου 

περιλαμβϊνει πϋραν τησ θαλϊςςιασ ζώνησ λιμϋνα και την καθοριςθεύςα χερςαύα λιμενικό ζώνη 

ςϑμφωνα με το ΥΕΚ/150/1973  και ΥΕΚ 259/1970 (ςτοιχεύο 2α και 2β). 

 

τουσ ςκοποϑσ του Δ.Λ.Σ. Φερςονόςου περιλαμβϊνονται: η μϋριμνα για την ομαλό λειτουργύα 

του λιμϋνα, η μελϋτη και καταςκευό ϋργων για τη βελτύωςη  τησ αςφϊλειασ και τησ υποδομόσ 

του λιμϋνα και η διαχεύριςη και εκμετϊλλευςη τησ χερςαύασ λιμενικόσ  ζώνησ. 

 

Οι αρμοδιϐτητεσ  του Δ.Λ.Σ. Φερςονόςου αφοροϑν ςτα ζητόματα:  
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 εθνικόσ αςφϊλειασ, ςτρατιωτικόσ χρηςιμοπούηςησ των λιμανιών, 

 χορόγηςησ αδειών που ϋχουν ςχϋςη με την προςταςύα του θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ, 

ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα απϐ τισ διατϊξεισ του Ν. 1650/1986 και τη λοιπό περύ 

θαλϊςςιου περιβϊλλοντοσ νομοθεςύα και 

 αςφαλοϑσ κατϊπλου και απϐπλου των πλούων, καθηκϐντων τησ λιμενικόσ αςτυνομύασ 

και δικαςτικόσ ανακριτικόσ δικαιοδοςύασ των λιμενικών οργϊνων, αςκοϑνται 

ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ. 

 

Σο Δημοτικϐ Λιμενικϐ Σαμεύο Φερςονόςου διοικεύται απϐ επταμελϋσ Διοικητικϐ υμβοϑλιο. Οι 

υπηρεςύεσ του με βϊςη τον Οργανιςμϐ Εςωτερικών Τπηρεςιών του φορϋα44 περιλαμβϊνουν τη 

Διεϑθυνςη Διοικητικών-Οικονομικών και Σεχνικών Τπηρεςιών, η οπούα αποτελεύται απϐ δϑο 

Σμόματα, το Σμόμα Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεςιών και το Σμόμα Σεχνικών 

Τπηρεςιών, τα οπούα με τη ςειρϊ τουσ περιλαμβϊνουν επιμϋρουσ γραφεύα.  

 

χολικϋσ Επιτροπϋσ Πρωτοβϊθμιασ και Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ 

ϑμφωνα με το Ν. 3852/2010 προβλϋφθηκε η ςυγχώνευςη των ςχολικών επιτροπών που 

λειτουργοϑν ςε ϋνα δόμο, ςε δϑο (2) νομικϊ πρϐςωπα, ϋνα για τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ 

πρωτοβϊθμιασ και ϋνα για τισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ δευτεροβϊθμιασ εκπαύδευςησ. Ο Δόμοσ 

Φερςονόςου με τισ  υπ. αρ. Απϐφ. 115/2011 και 116/2011 (ΥΕΚ 1022, τ.Β’/26.05.2011) προχώρηςε 

ςτισ παρακϊτω ςυγχωνεϑςεισ των υφιςτϊμενων χολικών Επιτροπών και τη ςϑςταςη των 

αντύςτοιχων ενιαύων ΝΠΔΔ χολικών Επιτροπών:   

 

Α) χολικό  Επιτροπό  Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Φερςονόςου [ΝΠΔΔ] 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΥΕΚ ΤΣΑΗ 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Μαλύων 64/1990 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Μοχοϑ 335/1991 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου, Γυμναςύου, Λυκεύου Λιμ. 
Φερςονόςου 

63/2000 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Φερςονόςου 280/2010 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Ανϊληψησ 280/2010 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Γωνιών 63/2000 τΒ' 

 1η χολικό Επιτροπό Γουρνών 1322/2005 τΒ' 

 2η χολικό Επιτροπό Γουρνών 1322/2005 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Γουβών 2152/1999 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Κοκκύνη Φϊνι 2152/1999 τΒ' 

                                                           

44 ΥΕΚ Β’ 1534/7.11. 2005, Ϊγκριςη Οργανιςμοϑ Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ του Δημοτικοϑ Λιμενικοϑ Σαμεύου 
Φερςονόςου 
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χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Ελιϊσ 2152/1999 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου Ανώπολησ 2152/1999 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου Επιςκοπόσ 494/2000 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου γουροκεφαλύου 395/1999 τΒ' 

 

Β) χολικό  Επιτροπό  Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ Δόμου Φερςονόςου [ΝΠΔΔ] 

ΕΠΨΝΤΜΙΑ ΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΥΕΚ ΤΣΑΗ 

χολικό Επιτροπό  Γυμναςύου-Λυκεύου Μαλύων 64/1990 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Γυμναςύου-Λυκεύου  Μοχοϑ 335/1991 τΒ' 

χολικό Επιτροπό Νηπιαγωγεύου-Δημοτικοϑ χολεύου, Γυμναςύου, Λυκεύου Λιμ. 
Φερςονόςου 

63/2000 τΒ' 

 1η χολικό Επιτροπό Γουρνών 1322/2005 τΒ' 

 2η χολικό Επιτροπό Γουρνών 1322/2005 τΒ' 

χολικό Επιτροπό  Γυμναςύου-Λυκεύου Επιςκοπόσ 494/2000 τΒ' 

 

κοπϐσ των ςχολικών επιτροπών εύναι η διαχεύριςη των πιςτώςεων που τουσ διατύθενται για 

την κϊλυψη των δαπανών λειτουργύασ των αντύςτοιχων ςχολεύων, η εκτϋλεςη ϋργων για την 

επιςκευό και ςυντόρηςη των αντύςτοιχων ςχολεύων και του κϊθε εύδουσ εξοπλιςμοϑ τουσ, η 

ειςόγηςη προσ τισ αντύςτοιχεσ διευθϑνςεισ Πρωτοβϊθμιασ & Δευτεροβϊθμιασ Εκπαύδευςησ, και 

προσ τισ Κτιριακϋσ Τποδομϋσ ΑΕ  που εύναι ο ενιαύοσ καταςκευαςτικϐσ φορϋασ του ελληνικοϑ 

κρϊτουσ, η διαχεύριςη των εςϐδων απϐ την ενδεχϐμενη εκμετϊλλευςη των ςχολικών 

κυλικεύων, καθώσ και η λόψη κϊθε ϊλλου μϋτρου που κρύνεται αναγκαύο για την ςτόριξη τησ 

διοικητικόσ λειτουργύασ των ςχολικών μονϊδων, ό των αρμοδιοτότων που δύνονται κϊθε φορϊ 

απϐ διατϊξεισ του νϐμου. 

 

Και τα δϑο Νομικϊ Πρϐςωπα διοικοϑνται απϐ 11 μελό Διοικητικϊ ςυμβοϑλια, ενώ οι πϐροι τουσ 

προϋρχονται απϐ: την ετόςια τακτικό επιχορόγηςη απϐ τουσ ΚΑΠ, την ετόςια τακτικό 

επιχορόγηςη του Δόμου, που ανϋρχεται ςε 100.000 € και απϐ ϊλλεσ ϋκτακτεσ επιχορηγόςεισ 

των δόμων, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ παραγρϊφου 6 περιπτ. (α) και (β) του ϊρθρου 113 του 

Ν.1892/1990, τισ προςϐδουσ τησ ςχολικόσ περιουςύασ, τισ εκποιόςεισ περιουςιακών ςτοιχεύων, 

τισ κϊθε εύδουσ ειςφορϋσ, δωρεϋσ, κληρονομιϋσ και κληροδοςύεσ ό και απϐ κϊθε ϊλλη νϐμιμη 

πηγό.   

 

Κοινωφελϋσ Μη Κερδοςκοπικό  Ίδρυμα « ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ» 

Σο Κοινωφελϋσ Μη Κερδοςκοπικϐ Δημοτικϐ Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ» ςυςτϊθηκε με το υπ’ 

αριθ. 77 Προεδρικϐ Διϊταγμα (ΥΕΚ 142 Α’/18-8-2010). Η ϋδρα του Ιδρϑματοσ βρύςκεται ςτο Κρϊςι, 

Δημοτικόσ Ενϐτητασ Μαλύων του Δόμου Φερςονόςου, ενώ ο χώροσ ςτον οπούο ςτεγϊζεται το 

Ίδρυμα εύναι ο α΄ ϐροφοσ του Δημοτικοϑ Πολϑκεντρου Κραςύου.  
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κοπϐσ του Ιδρϑματοσ εύναι η ανϊπτυξη δραςτηριοτότων που αφοροϑν την προαγωγό του 

πνευματικοϑ επιπϋδου τησ κοινωνύασ του Δόμου Φερςονόςου καθώσ και η πληρϋςτερη 

γνωριμύα του ςυγγραφικοϑ ϋργου, τησ ζωόσ, τησ προςωπικϐτητασ και τησ πνευματικόσ 

προςφορϊσ των πνευματικών δημιουργών Ϊλλησ Αλεξύου, Ελευθερύου Αλεξύου και Γαλϊτειασ 

Αλεξύου − Καζαντζϊκη με το κοινϐ και ειδικϊ με τη μαθητιώςα νεολαύα.  

 

το πλαύςιο αυτϐ το Ίδρυμα επιδιώκει να πραγματοποιόςει τισ ακϐλουθεσ δραςτηριϐτητεσ:  

 Διοργϊνωςη εκδηλώςεων, ημερύδων, διαλϋξεων και λογοτεχνικών διαγωνιςμών ςτα 

ςχολεύα.  

 Διοργϊνωςη ςυνεδρύων και ϋκδοςη ενημερωτικών εντϑπων και βιβλύων.  

 Εκπϐνηςη μελετών και ερευνών που ςχετύζονται με τουσ ςκοποϑσ του Ιδρϑματοσ και 

αναφϋρονται ςτο ϋργο των ανωτϋρω πνευματικών δημιουργών.  

 υνεργαςύα με πνευματικοϑσ ανθρώπουσ καθώσ και με ϊλλα ιδρϑματα ςυναφών ςκοπών. 

 

Σο ύδρυμα διοικεύται α) απϐ επταμελϋσ Διοικητικϐ υμβοϑλιο, το οπούο εκλϋγεται απϐ το 

Δημοτικϐ υμβοϑλιο και β) απϐ τριμελό Εκτελεςτικό Επιτροπό που αποτελεύται απϐ τον 

Πρϐεδρο ό τον Αντιπρϐεδρο και δϑο μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου. Η θητεύα τησ 

Εκτελεςτικόσ Επιτροπόσ εύναι διετόσ και ςυμπύπτει με τη διϊρκεια τησ θητεύασ των μελών του 

Διοικητικοϑ υμβουλύου του ιδρϑματοσ. 
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2.3 Οικονομικϊ αποτελϋςματα  

2.3.1 Οικονομικϊ αποτελϋςματα Δόμου Φερςονόςου 

Η αξιολϐγηςη τησ οικονομικόσ κατϊςταςησ του Δόμου Φερςονόςου βαςύςτηκε ςτα διαθϋςιμα 

ςτοιχεύα τησ Οικονομικόσ Τπηρεςύασ. Ειδικϐτερα, η ανϊλυςη που ακολουθεύ βαςύςτηκε ςτα 

απολογιςτικϊ ςτοιχεύα (ϋςοδα ειςπραχθϋντα και δαπϊνεσ τιμολογημϋνεσ) για την περύοδο 2012-

2014, καθώσ και ςτισ δημοςιευμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ (ιςολογιςμϐ και καταςτϊςεισ 

αποτελεςμϊτων χρόςεωσ) για τα ϋτη 2012, 2013 και 2014.  

 

Ϊςοδα  

Αναλϑοντασ τα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα του Δόμου Φερςονόςου, διαπιςτώνεται ϐτι τα 

ειςπραχθϋντα ϋςοδα διακρύνονται ςε ϋξι (6) βαςικϋσ ομϊδεσ: 

 Σακτικϊ ϋςοδα (ομϊδα 0). 

 Ϊκτακτα ϋςοδα (ομϊδα 1). 

 Ϊςοδα Παρελθϐντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορϊ 

(ομϊδα 2). 

 Ειςπρϊξεισ απϐ δϊνεια & απαιτόςεισ απϐ Π.Ο.Ε. (ομϊδα 3). 

 Ειςπρϊξεισ Τπϋρ του Δημοςύου & Σρύτων & Επιςτροφϋσ Φρημϊτων (ομϊδα 4). 

 Φρηματικϐ υπϐλοιπο (ομϊδα 5). 

 

Η διαχρονικό εξϋλιξη των εςϐδων που ειςπρϊχθηκαν απϐ το Δόμο Φερςονόςου κατϊ την 

τριετύα 2012-2014, ςϑμφωνα με τα επύςημα ςτοιχεύα των ταμειακών απολογιςμών, 

παρουςιϊζεται ςτον ακϐλουθο πύνακα: 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

 
Ϊςοδα ειςπραχθϋντα (ςε ευρώ) 

  
2012 2013 2014 

0 Σακτικϊ Ϊςοδα 
   

1 Πρϐςοδοι απϐ ακύνητη περιουςύα 37.875,00 23.149,00 33.496,00 

2 Ϊςοδα απϐ κινητό περιουςύα 57.034,00 51.261,00 67.670,00 

3 Ϊςοδα απϐ ανταποδοτικϊ τϋλη & δικαιώματα 3.572.771,00 3.618.776,00 4.298.063,00 

4 Ϊςοδα απϐ λοιπϊ τϋλη δικαιώματα & παροχό υπηρεςιών 2.146.531,00 2.538.614,00 2.775.651,00 

5 Υϐροι & ειςφορϋσ 43.972,00 120.075,00 26.351,00 

6 Ϊςοδα απϐ επιχορηγόςεισ για λειτουργικϋσ δαπϊνεσ 3.949.868,00 3.875.603,00 4.049.637,00 

7 Λοιπϊ τακτικϊ ϋςοδα 76.323,00 152.501,00 115.570,00 

 
Γενικό ύνολο Σακτικών Εςόδων 9.884.374,00 10.379.979,00 11.366.438,00 

     1 Ϊκτακτα Ϊςοδα 
   

11 Ϊςοδα απϐ εκπούηςη κινητόσ και ακύνητησ περιουςύασ 6.000,00 
  

12 Ϊκτακτεσ επιχορηγόςεισ για κϊλυψη λειτουργικών δαπανών 372.043,00 3.000.587,00 307.725,00 

13 Επιχορηγόςεισ για επενδϑςεισ 1.518.077,00 1.756.738,00 1.692.108,00 

14 Δωρεϋσ- κληρονομιϋσ-κληροδοςύεσ 
   

15 Προςαυξόςεισ - πρϐςτιμα - παρϊβολα 378.332,00 494.198,00 354.890,00 

16 Λοιπϊ ϋκτακτα ϋςοδα 73.605,00 52.641,00 73.154,00 

 
Γενικό ύνολο Ϊκτακτων Εςόδων 2.348.057,00 5.304.164,00 2.427.877,00 

     
2 

Ϊςοδα Παρελθόντων Οικονομικών Ετών  

(Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορϊ    

21 Ϊςοδα ΠΟΕ τακτικϊ 594.180,00 148.571,00 321.206,00 

22 Ϊςοδα Π.Ο.Ε ϋκτακτα 180.100,00 500,00 1.000,00 

 

Γενικό ύνολο Ϊςοδα Παρελθόντων Οικονομικών  

Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορϊ 
774.280,00 149.071,00 322.206,00 

     3 Ειςπρϊξεισ από δϊνεια & απαιτόςεισ από Π.Ο.Ε. 
   

31 Ειςπρϊξεισ απϐ δϊνεια 
   

32 
Ειςπρακτϋα υπϐλοιπα απϐ βεβαιωθϋντα ϋςοδα 

κατϊ τα παρελθϐντα ϋτη 
565.376,00 629.961,00 1.970.401,00 

 

Γενικό ύνολο Ειςπρϊξεων από δϊνεια & απαιτόςεισ  

από Π.Ο.Ε. 
565.376,00 629.961,00 1.970.401,00 

     
4 

Ειςπρϊξεισ Τπϋρ του Δημοςύου & Σρύτων & Επιςτροφϋσ  

Φρημϊτων    

41 Ειςπρϊξεισ υπϋρ του δημοςύου & τρύτων 1.860.323,00 1.840.002,00 1.782.257,00 

42 Επιςτροφϋσ χρημϊτων 27.695,00 0,00 1.724,00 

 

Γενικό ύνολο Ειςπρϊξεων υπϋρ του 

Δημοςύου & Σρύτων & Επιςτροφϋσ 

Φρημϊτων 

1.888.018,00 1.840.002,00 1.783.981,00 

     5 Φρηματικό υπόλοιπο 
   

51 Φρηματικϐ υπϐλοιπο προηγοϑμενησ χρόςησ 1.285.325,00 1.214.545,00 2.457.569,00 

 
Γενικό ύνολο Φρηματικού Τπολούπου 1.285.325,00 1.214.545,00 2.457.569,00 

     Ε1. Γενικό ύνολο Εςόδων (0+1+2+3+4+5) 16.745.430,00 19.517.722,00 20.328.472,00 

Πηγό: Οικονομικό Τπηρεςύα Δόμου Φερςονόςου, 2015 
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Απϐ τον παραπϊνω πύνακα εϑκολα εξϊγεται το ςυμπϋραςμα ϐτι τα ειςπραχθϋντα ϋςοδα του 

Δόμου Φερςονόςου παρουςιϊζουν ανοδικό τϊςη κατϊ την περύοδο 2012-2014, με την μϋςη 

ετόςια αϑξηςη να ανϋρχεται ςε 10,35%. Για το 2013 η κϑρια αιτύα τησ αϑξηςησ των εςϐδων όταν 

οι ϋκτακτεσ επιχορηγόςεισ για κϊλυψη λειτουργικών δαπανών (ϋκτακτο ϋςοδο), ενώ για το 

2014 βαςικϐσ παρϊγοντασ τησ αϑξηςησ των ειςπραχθϋντων εςϐδων όταν η αϑξηςη που 

ςημειώθηκε ςτα ϋςοδα απϐ ανταποδοτικϊ τϋλη και δικαιώματα (τακτικϐ ϋςοδο), καθώσ και 

ςτα ειςπρακτϋα υπϐλοιπα απϐ βεβαιωθϋντα ϋςοδα κατϊ τα παρελθϐντα ϋτη (ειςπρϊξεισ απϐ 

δϊνεια και απαιτόςεισ απϐ Π.Ο.Ε.). το γρϊφημα που ακολουθεύ παρουςιϊζεται η διαχρονικό 

εξϋλιξη των ειςπραχθϋντων εςϐδων ανϊ ομϊδα εςϐδων: 

 

 

 

Αναλυτικϊ, τα ϋςοδα που ειςπρϊχθηκαν ανϊ ομϊδα εμφϊνιςαν τισ εξόσ μεταβολϋσ: 

 

Σακτικϊ ϋςοδα  

Σα τακτικϊ ϋςοδα του Δόμου Φερςονόςου προϋρχονται απϐ επτϊ (7) διαφορετικϋσ πηγϋσ 

εςϐδων, η κϊθε μια απϐ τισ οπούεσ παρουςύαςε διαφορετικό τϊςη κατϊ την περύοδο 2012-2014. 

Κυριϐτερη πηγό τακτικών εςϐδων για το Δόμο Φερςονόςου αποτελοϑν τα ϋςοδα απϐ 

επιχορηγόςεισ για λειτουργικϋσ δαπϊνεσ, η μϋςη τιμό των οπούων ανόλθε ςε 3.958.369,3 ευρώ, 

για την εξεταζϐμενη περύοδο, ποςϐ το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο 37,54% του ςυνϐλου των τακτικών 

εςϐδων του Δόμου για την εν λϐγω περύοδο. Σο ςυνολικϐ ποςϐ των εςϐδων απϐ επιχορηγόςεισ 
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για λειτουργικϋσ δαπϊνεσ ανόλθε το 2014 ςε 4.049.637 ευρώ, παρουςιϊζοντασ αϑξηςη τησ τϊξησ 

του 4,49% ςε ςχϋςη με το 2013, ϐπου η αντύςτοιχη τιμό όταν 3.875.603 ευρώ.  

 

Η δεϑτερη ςημαντικϐτερη πηγό τακτικών εςϐδων αποτελοϑν τα ϋςοδα απϐ ανταποδοτικϊ 

τϋλη και δικαιώματα, η μϋςη τιμό των οπούων ανόλθε ςε 3.829.870 ευρώ για την τριετύα 2012-

2014, ποςϐ το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο 36,32% του ςυνϐλου των τακτικών εςϐδων τησ 

εξεταζϐμενησ περιϐδου. Σα ϋςοδα την εν λϐγω κατηγορύασ παρουςιϊζουν διακυμϊνςεισ 

αυξητικό τϊςη, και απϐ 3.572.771 ευρώ που όταν το 2012, ανόλθαν ςταδιακϊ ςε 4.298.063 ευρώ 

το 2014.  

 

Αυξητικό καταγρϊφεται και η τϊςη για την τρύτη ςημαντικϐτερη πηγό των τακτικών εςϐδων 

που εύναι τα ϋςοδα απϐ λοιπϊ τϋλη, δικαιώματα και παροχό υπηρεςιών. Η εν λϐγω κατηγορύα 

εςϐδων αντιςτοιχεύ ςτο 23,59% του ςυνϐλου των τακτικών εςϐδων, με το ϑψοσ τησ να 

διαμορφώνεται ςε 2.775.651 ευρώ το 2014, ποςϐ αυξημϋνο κατϊ 629.120 ευρώ ςε ςχϋςη με το 

2012.  

 

Σα λοιπϊ τακτικϊ ϋςοδα αποτϋλεςαν το 1,09% των ςυνολικών τακτικών εςϐδων τησ περιϐδου 

2012-2014, με τη μϋςη τιμό τουσ να ανϋρχεται ςε 114.798 ευρώ, ενώ παρουςύαςαν αυξομειώςεισ 

απϐ ϋτοσ ςε ϋτοσ. Σο 2014 ανόλθαν ςε 115.570 ευρώ, ϐταν το προηγοϑμενο ϋτοσ όταν 152.501 

ευρώ και το 2013 ανόλθαν ςε 76.323 ευρώ. 

 

Αυξομειώςεισ παρουςιϊζουν και τα ϋςοδα απϐ φϐρουσ και ειςφορϋσ, με τη μϋςη τιμό τησ 

κατηγορύασ για την περύοδο 2012-2014 να υπολογύζεται ςε 63.466 ευρώ, ποςϐ το οπούο 

αντιςτοιχεύ ςτο 0,60% επύ του ςυνϐλου των τακτικών εςϐδων τησ κατηγορύασ. Σα ειςπραχθϋντα 

ϋςοδα απϐ φϐρουσ και ειςφορϋσ το 2014 ανόλθαν ςε 26.351 ευρώ, ϐταν το 2013 όταν 120.075 

ευρώ και το 2012 όταν 43.972 ευρώ.  

 

Σην 6η ςημαντικϐτερη κατηγορύα τακτικών εςϐδων αποτελοϑν τα ϋςοδα απϐ κινητό περιουςύα, 

τα οπούα εμφανύζουν και αυτϊ διακυμϊνςεισ απϐ ϋτοσ ςε ϋτοσ, καθώσ η τιμό τησ εν λϐγω 

κατηγορύασ εςϐδων διαμορφώθηκε ςε 67.670 ευρώ το 2014, ϐταν το προηγοϑμενο ϋτοσ όταν 

51.261 ευρώ και το 2012 όταν 57.034 ευρώ. Σα ειςπραχθϋντα ϋςοδα απϐ κινητό περιουςύα 

αντιςτοιχοϑν ςτο 0,56% του ςυνϐλου των τακτικών εςϐδων 2012-2014. 

 

Μικρϐτερη ςυμβολό ςτη διαμϐρφωςη των τακτικών εςϐδων με ποςοςτϐ 0,30% επύ του 

ςυνϐλου, ϋχουν οι πρϐςοδοι απϐ ακύνητη περιουςύα, με τη μϋςη τιμό τουσ να ανϋρχεται ςε 

31.506,67 ευρώ, καταγρϊφοντασ αυξομειώςεισ απϐ ϋτοσ ςε ϋτοσ. Αναλυτικϊ, η διϊρθρωςη του 
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ςυνϐλου των τακτικών εςϐδων ανϊ πηγό προϋλευςησ και ανϊ ϋτοσ παρουςιϊζεται ςτα 

ακϐλουθα γραφόματα: 
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Ϊκτακτα ϋςοδα  

Η ςημαντικϐτερη πηγό ϋκτακτων εςϐδων για κϊθε δόμο αποτελοϑν οι επιχορηγόςεισ για 

επενδϑςεισ καθώσ και οι ϋκτακτεσ επιχορηγόςεισ για κϊλυψη λειτουργικών δαπανών. Οι 

επιχορηγόςεισ για επενδϑςεισ παρουςύαςαν αυξομειώςεισ για το Δόμο Φερςονόςου κατϊ την 

περύοδο 2012-2014. Ειδικϐτερα, το 2012 ανόλθαν ςε 1.518.077 ευρώ, για να αυξηθοϑν ςε 1.756.738 

ευρώ το 2013, και να μειωθοϑν το 2014 ςε 1.692.108 ευρώ. Η μϋςη τιμό τριετύασ των εςϐδων απϐ 

επιχορηγόςεισ όταν 1.655.641 ευρώ, ποςϐ το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο 49,30% του ςυνϐλου των 

ϋκτακτων εςϐδων του Δόμου Φερςονόςου για την περύοδο 2012-2014.  

 

Εντυπωςιακϋσ όταν και οι αυξομειώςεισ των ϋκτακτων επιχορηγόςεων για την κϊλυψη 

λειτουργικών δαπανών καθώσ ενώ τα ϋτη 2012 και 2014, τα ϋςοδα τησ εν λϐγω κατηγορύασ 

κυμϊνθηκαν απϐ 307.000 ευρώ ϋωσ 372.000 ευρώ, το 2013 τα ϋςοδα απϐ την ςυγκεκριμϋνη 

κατηγορύα ξεπϋραςαν τα 3.000.000 ευρώ, γεγονϐσ που ςυνετϋλεςε και ςτην αϑξηςη του 

γενικοϑ ςυνϐλου εςϐδων του Δόμου Φερςονόςου για το ϋτοσ αυτϐ. Η μϋςη τιμό τησ 

ςυγκεκριμϋνησ κατηγορύασ ϋκτακτων εςϐδων όταν 1.226.785 ευρώ για την περύοδο 2012-2014, 

ποςϐ που αντιςτοιχεύ ςτο 36,53% των ςυνϐλου των ϋκτακτων εςϐδων τησ ςυγκεκριμϋνησ 

περιϐδου. 

 

Αυξομειώςεισ καταγρϊφονται και ςτην κατηγορύα των ϋκτακτων εςϐδων απϐ προςαυξόςεισ, 

πρϐςτιμα και παρϊβολα, καθώσ το 2014 τα ϋςοδα που ειςϋπραξε ο δόμοσ απϐ την εν λϐγω 

κατηγορύα όταν 354.890 ευρώ, ϐταν το 2013 όταν 494.198 ευρώ και το 2012 δεν ξεπϋραςαν τα 

378.332 ευρώ.  

τη διαμϐρφωςη του ςυνϐλου των ϋκτακτων εςϐδων πολϑ μικρϐτερη όταν η ςυμβολό των 

λοιπών ϋκτακτων εςϐδων, με τη μϋςη τιμό τουσ για την περύοδο 2012-2014 να μην ξεπερνϊει τα 

66.466,67 ευρώ, ενώ μηδενικό όταν η ςυμβολό των εςϐδων απϐ δωρεϋσ, κληρονομιϋσ και 

κληροδοςύεσ.  

 

Σϋλοσ, τα ϋςοδα απϐ την εκπούηςη κινητόσ και ακύνητησ περιουςύασ του δόμου για το ϋτοσ 2012 

όταν 6.000 ευρώ, ενώ για τα επϐμενα ϋτη τα ϋςοδα απϐ την εν λϐγω κατηγορύα όταν μηδενικϊ. 

τα γραφόματα που ακολουθοϑν παρουςιϊζεται η διϊρθρωςη του ςυνϐλου των ϋκτακτων 

εςϐδων του Δόμου Φερςονόςου, ανϊ πηγό προϋλευςησ: 
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Ϊςοδα Παρελθϐντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορϊ. 

Σα ϋςοδα τησ ςυγκεκριμϋνησ κατηγορύασ αφοροϑν ςχεδϐν αποκλειςτικϊ τακτικϊ ϋςοδα Π.Ο.Ε. 

καθώσ η ςυμβολό των ϋκτακτων εςϐδων Π.Ο.Ε. ϋχει μειωθεύ ςημαντικϊ κατϊ τισ διαχειριςτικϋσ 

χρόςεισ 2012 και 2013. Ειδικϐτερα, τα τακτικϊ ϋςοδα Π.Ο.Ε. αντιςτοιχοϑν ςτο 85,42% των 

ςυνολικών εςϐδων Π.Ο.Ε. κατϊ την περύοδο 2012-2014, εμφανύζοντασ αυξομειώςεισ απϐ ϋτοσ ςε 

ϋτοσ και καταγρϊφοντασ μια ςημαντικό ϊνοδο το 2014 ςε ςϑγκριςη με το προηγοϑμενο ϋτοσ. 

Σα τακτικϊ ϋςοδα Π.Ο.Ε. το 2014 ανόλθαν ςε 321.206 ευρώ, ενώ ϋνα χρϐνο νωρύτερα όταν μϐλισ 

148.571 ευρώ.   

 

Πτωτικό χαρακτηρύζεται και η τϊςη των ϋκτακτων εςϐδων Π.Ο.Ε. ϐπου ενώ το 2012 όταν 

180.100 ευρώ, το 2013 ςχεδϐν μηδενύςτηκαν (500 ευρώ) και το 2014 ανόλθαν ςε 1.000 ευρώ. Η 

ςυμβολό των τακτικών και των ϋκτακτων εςϐδων Π.Ο.Ε. ςτο ςϑνολο των εςϐδων Π.Ο.Ε. για 

την περύοδο 2012-2014 καταγρϊφεται ςτο ακϐλουθο γρϊφημα: 

 

 

 

Ειςπρϊξεισ απϐ δϊνεια & απαιτόςεισ απϐ Π.Ο.Ε. 

Ο Δόμοσ Φερςονόςου εμφϊνιςε μια εντυπωςιακό αϑξηςη κατϊ το ϋτοσ 2014 ςτα ειςπρακτϋα 

υπϐλοιπα απϐ βεβαιωθϋντα ϋςοδα κατϊ τα παρελθϐντα ϋτη. Ειδικϐτερα, το ςϑνολο των 

ειςπρϊξεων απϐ απαιτόςεισ Π.Ο.Ε. ανόλθαν ςε 1.970.401 ευρώ το 2014, ϐταν το 2013 όταν μϐλισ 

629.961 ευρώ, ϐπωσ παρουςιϊζεται και ςτο ακϐλουθο γρϊφημα:  
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Ειςπρϊξεισ υπϋρ του δημοςύου και τρύτων και επιςτροφϋσ χρημϊτων  

Οι ειςπρϊξεισ υπϋρ του δημοςύου και τρύτων και οι επιςτροφϋσ χρημϊτων παρουςιϊζουν μικρϋσ 

διακυμϊνςεισ απϐ ϋτοσ ςε ϋτοσ, με τη μϋςη τιμό τησ εν λϐγω κατηγορύασ εςϐδων να ανϋρχεται 

ςε 1.837.333,67 ευρώ για την περύοδο 2012-2014. Σο ςημαντικϐτερο τμόμα εςϐδων τησ 

ςυγκεκριμϋνησ κατηγορύασ αφορϊ ειςπρϊξεισ υπϋρ του δημοςύου και τρύτων, ϋςοδα τα οπούα 

ανόλθαν ςε 1.782.257 ευρώ το 2014, παρουςιϊζοντασ μεύωςη τησ τϊξεωσ των 57.745 ευρώ, ςε 

ςχϋςη με το προηγοϑμενο ϋτοσ. 

 

Η διϊρθρωςη τησ εν λϐγω κατηγορύασ εςϐδων κατϊ την εξεταζϐμενη περύοδο εμφανύζεται ςτο 

ακϐλουθο γρϊφημα: 
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Φρηματικό υπόλοιπο 

Σο χρηματικϐ υπϐλοιπο προηγοϑμενησ χρόςησ παρουςύαςε ςταθερό πορεύα την περύοδο 2012-

2013, ενώ κατϊ το 2014 ςχεδϐν διπλαςιϊςτηκε με την τιμό του να ανϋρχεται ςε 2.457.569 €, 

ϐπωσ φαύνεται και ςτο γρϊφημα που ακολουθεύ:  

 

 
 

 
 
Ϊξοδα  
Η εξϋλιξη των τιμολογηθϋντων δαπανών ςτο Δόμο Φερςονόςου για την περύοδο 2012-2014, 

ςϑμφωνα με τα επύςημα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα, παρουςιϊζεται ςτον πύνακα που ακολουθεύ, 

απϐ τον οπούο προκϑπτει ϐτι τα ϋξοδα των ταμειακών απολογιςμών του δόμου διακρύνονται 

ςτισ ακϐλουθεσ τϋςςερισ (4) ομϊδεσ: 

 Ϊξοδα χρόςησ (ομϊδα 6) 

 Επενδϑςεισ (ομϊδα 7) 

 Πληρωμϋσ Π.Ο.Ε. αποδϐςεισ & προβλϋψεισ (ομϊδα 8) 

 Αποθεματικϐ (ομϊδα 9) 
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  ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

  Δαπϊνεσ - Σιμολογημϋνεσ (ςε ευρώ) 

    2012 2013 2014 

6 Ϊξοδα Φρόςησ       

60 Αμοιβϋσ & Ϊξοδα Προςωπικοϑ 4.021.740,00 3.701.109,00 3.563.336,00 

61 Αμοιβϋσ αιρετών & τρύτων 2.559.614,00 500.989,00 457.636,00 

62 Παροχϋσ Σρύτων 1.531.637,00 4.202.659,00 4.662.923,00 

63 Υϐροι - τϋλη 16.524,00 16.545,00 15.997,00 

64 Λοιπϊ γενικϊ ϋξοδα 364.887,00 333.844,00 482.016,00 

65 
Πληρωμϋσ για την εξυπηρϋτηςη δημϐςιασ  

πύςτησ 
215.312,00 348.294,00 181.511,00 

66 Δαπϊνεσ προμόθειασ αναλωςύμων 390.278,00 256.233,00 170.546,00 

67 

Πληρωμϋσ για μεταβιβϊςεισ ειςοδημϊτων  

ςε τρύτουσ: παραχωρόςεισ, παροχϋσ,  

επιχορηγόςεισ, επιδοτόςεισ, δωρεϋσ  

684.380,00 692.589,00 787.091,00 

68 Λοιπϊ ϋξοδα 8.000,00 172,00 109,00 

  ύνολο Κ.Α. 6 Εξόδων Φρόςησ 9.792.372,00 10.052.434,00 10.321.165,00 

          

7 Επενδύςεισ       

71 
Αγορϋσ κτιρύων, τεχνικών ϋργων & προμηθειών  

παγύων 
115.576,00 497.101,00 78.751,00 

73 Ϊργα 347.630,00 372.856,00 1.160.420,00 

74 
Μελϋτεσ, ϋρευνεσ, πειραματικϋσ εργαςύεσ &  

ειδικϋσ δαπϊνεσ 
90.996,00 323.070,00 224.931,00 

75 
Σύτλοι πϊγιασ επϋνδυςησ 

 (ςυμμετοχϋσ ςε επιχειρόςεισ)       

  ύνολο Κ.Α. 7 Επενδύςεισ 554.202,00 1.193.027,00 1.464.102,00 

          

8 Πληρωμϋσ Π.Ο.Ε. Αποδόςεισ  Προβλϋψεισ       

81 Πληρωμϋσ Τποχρεώςεισ (Π.Ο.Ε.) 3.115.555,00 895.338,00 847.853,00 

82 Λοιπϋσ αποδϐςεισ 2.068.756,00 2.294.024,00 1.844.543,00 

83 
Επιχορηγοϑμενεσ Πληρωμϋσ Τποχρεώςεων 

Π.Ο.Ε. 
  2.625.333,00 173.356,00 

85 

Προβλϋψεισ μη εύςπραξησ ειςπρακτϋων  

Τπολούπων βεβαιωμϋνων κατϊ τα  

παρελθϐντα οικονομικϊ ϋτη       

  
ύνολο Κ.Α. 8 Πληρωμϋσ Π.Ο.Ε. Αποδόςεισ 

 & Προβλϋψεισ 
5.184.311,00 5.814.695,00 2.865.752,00 

          

9 Αποθεματικό        

91 Αποθεματικϐ       

  ύνολο Κ.Α. 9 Αποθεματικό        

          

Ε2.  Γενικό ύνολο Δαπανών (6+7+8+9)       

    15.530.885,00 17.060.156,00 14.651.019,00 

Πηγό: Οικονομικό Τπηρεςύα Δόμου Φερςονόςου, 2015 
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Οι δαπϊνεσ που τιμολογόθηκαν την περύοδο 2012-2014 παρουςύαςαν αυξομειώςεισ απϐ ϋτοσ ςε 

ϋτοσ, με τη μϋςη τιμό τριετύασ να ανϋρχεται ςε 15.747.353,33 ευρώ, και τη μεγαλϑτερη τιμό να 

καταγρϊφεται το 2013, με τισ τιμολογημϋνεσ δαπϊνεσ να ανϋρχονται ςε 17.060.156 ευρώ.  

 

το διϊγραμμα που ακολουθεύ παρουςιϊζεται η διαχρονικό εξϋλιξη τησ εκϊςτοτε κατηγορύασ 

τιμολογημϋνων δαπανών: 

 

 
 

Αναλυτικϊ, τα ϋξοδα που τιμολογόθηκαν ανϊ κατηγορύα εμφϊνιςαν τισ εξόσ μεταβολϋσ: 

 

Ϊξοδα χρόςησ (λειτουργικϋσ δαπϊνεσ χρόςησ) 

Οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ χρόςησ παρουςύαςαν αυξητικό τϊςη κατϊ την περύοδο 2012-2014, με 

τισ επιμϋρουσ κατηγορύεσ δαπανών να εμφανύζουν αυξομειώςεισ απϐ ϋτοσ ςε ϋτοσ. Αθροιςτικϊ, 

τα ϋξοδα χρόςησ αποτελοϑν το 63,85% των ςυνολικών δαπανών που τιμολογόθηκαν απϐ το 

Δόμο Φερςονόςου, με τη μϋςη τιμό τριετύασ για την εν λϐγω κατηγορύα δαπανών να ανϋρχεται 

ςε 10.055.323,67 ευρώ. 

 

Σο μεγαλϑτερο τμόμα των εξϐδων χρόςησ αφοροϑςε τισ αμοιβϋσ και τα ϋξοδα προςωπικού, η 

μϋςη τιμό των οπούων ανόλθε ςε 3.762.061,67 ευρώ, ποςϐ το οπούο αντιςτοιχεύ ςτο 37,41% του 
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ςυνϐλου των δαπανών χρόςησ. Οι αμοιβϋσ προςωπικοϑ ανόλθαν το 2014 ςε 3.563.336 ευρώ, 

παρουςιϊζοντασ μϋςη ετόςια μεύωςη τησ τϊξησ του 5,85% κατϊ την περύοδο 2012-2014.  

 

ημαντικϐ τμόμα των εξϐδων χρόςησ αντιςτοιχεύ και ςτισ παροχϋσ τρύτων, οι οπούεσ 

παρουςύαςαν εντυπωςιακό αϑξηςη κατϊ την τελευταύα διετύα. Ειδικϐτερα, ςτισ παροχϋσ τρύτων 

αντιςτοιχεύ το 34,47% του ςυνϐλου των εξϐδων χρόςησ του Δόμου Φερςονόςου, με τη μϋςη τιμό 

τριετύασ για την εν λϐγω κατηγορύα δαπϊνησ να ανϋρχεται ςε 3.465.739,67 ευρώ.  

 

Η τρύτη ςημαντικϐτερη πηγό εξϐδων χρόςησ με ποςοςτϐ 11,66% αφορϊ τισ αμοιβϋσ αιρετών και 

τρύτων, με τη μϋςη τιμό τριετύασ να ανϋρχεται ςε 1.172.746,33 ευρώ. Η εν λϐγω δαπϊνη 

παρουςύαςε το 2014 μεύωςη τησ τϊξησ του 55,93 % ςε ςχϋςη με το 2012, με τα αντύςτοιχα ϋξοδα 

να μειώνονται απϐ 2.559.614  ευρώ  το 2012, ςε  457.636 ευρώ το 2014.  

 

Μύα ϊλλη ςημαντικό πηγό εξϐδων χρόςησ αποτελοϑν οι πληρωμϋσ για μεταβιβϊςεισ 

ειςοδημϊτων ςε τρύτουσ (παραχωρόςεισ, παροχϋσ, επιχορηγόςεισ, επιδοτόςεισ, δωρεϋσ), με 

ποςοςτϐ 7,17% επύ των ςυνολικών τιμολογημϋνων εξϐδων χρόςησ. Οι δαπϊνεσ τησ εν λϐγω 

κατηγορύασ εμφανύζουν ανοδικό τϊςη τα τελευταύα χρϐνια, καθώσ απϐ 684.380 ευρώ που όταν 

το 2012, αυξόθηκαν ςε 787.091 ευρώ το 2014.  

 

Η πϋμπτη βαςικϐτερη πηγό εξϐδων χρόςησ αφορϊ τα λοιπϊ γενικϊ ϋξοδα τα οπούα εμφανύζουν 

αυξομειώςεισ απϐ ϋτοσ ςε ϋτοσ. Αθροιςτικϊ, τα λοιπϊ γενικϊ ϋξοδα αφοροϑν το 3,91% των 

ςυνολικών εξϐδων χρόςησ, με την τιμό του να υπολογύζεται ςε 482.016 ευρώ το 2014. Μικρϋσ 

αυξομειώςεισ εμφανύζουν οι πληρωμϋσ για την εξυπηρϋτηςη τησ δημϐςιασ πύςτησ, με τη μϋςη 

τιμό του δεύκτη να ανϋρχεται ςε 248.372,33 ευρώ κατϊ την περύοδο 2012-2014, ενώ οι δαπϊνεσ 

προμόθειασ αναλωςύμων, καταγρϊφουν πτωτικό τϊςη με την  μϋςη τιμό τουσ να ανϋρχεται ςε 

272.352,33 ευρώ. τα γραφόματα που ακολουθοϑν παρουςιϊζεται η διϊρθρωςη των εξϐδων 

χρόςησ ανϊ κατηγορύα δαπϊνησ για τα ϋτη 2012, 2013 και 2014: 
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Επενδύςεισ 

Οι δαπϊνεσ για επενδϑςεισ καταγρϊφουν αυξητικό τϊςη για το Δόμο Φερςονόςου κατϊ την 

περύοδο 2012-2014, με το μεγαλϑτερο τμόμα να αφορϊ τισ δαπϊνεσ για ϋργα. 

 

Ειδικϐτερα, οι δαπϊνεσ για ϋργα παρουςύαςαν εντυπωςιακό αϑξηςη το 2014, καθώσ ανόλθαν ςε 

1.160.420 ευρώ, απϐ 372.856 ευρώ που όταν το προηγοϑμενο ϋτοσ, ενώ πτωτικό τϊςη 

εμφϊνιςαν οι αγορϋσ κτιρύων, τεχνικών ϋργων και προμηθειών παγύων, καθώσ απϐ 497.101 

ευρώ που όταν το 2013 μειώθηκαν ςε 78.751 ευρώ το 2014. Ειδικϐτερα, τα ϋργα αντιςτοιχοϑν 

ςτο 58,57% των τιμολογημϋνων δαπανών για επενδϑςεισ, ενώ οι δαπϊνεσ για αγορϋσ κτιρύων, 

τεχνικών ϋργων και προμηθειών παγύων αντιςτοιχοϑν ςτο 21,53% του ςυνϐλου των 

επενδϑςεων για την εξεταζϐμενη περύοδο.  

 

Οι δαπϊνεσ για μελϋτεσ, ϋρευνεσ, πειραματικϋσ εργαςύεσ και ειδικϋσ δαπϊνεσ ανόλθαν ςε 224.931 

ευρώ το 2014, παρουςιϊζοντασ πτώςη τησ τϊξησ του 30,38% ςε ςϑγκριςη με το προηγοϑμενο 

ϋτοσ.  

 

Η διαχρονικό εξϋλιξη των δαπανών για επενδϑςεισ παρουςιϊζεται ςτο ακϐλουθο γρϊφημα: 

 

 
 

Πληρωμϋσ Π.Ο.Ε., Αποδόςεισ & Προβλϋψεισ 

Οι πληρωμϋσ προηγούμενων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), παρουςύαςαν αυξομειώςεισ κατϊ την 

περύοδο 2012-2014, με τη μϋςη τιμό τουσ να διαμορφώνεται ςε 4.621.586 ευρώ. Πτωτικό τϊςη 

κατϋγραψαν οι πληρωμϋσ υποχρεώςεισ (Π.Ο.Ε.) οι οπούεσ απϐ 3.115.555 ευρώ το 2012, 

μειώθηκαν ςε 895.338 ευρώ το 2013 και ςε 847.853 ευρώ το 2014.  
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Γενικϐτερα, ςημαντικϋσ διακυμϊνςεισ καταγρϊφηκαν ςε ϐλεσ τισ επιμϋρουσ κατηγορύεσ 

πληρωμών Π.Ο.Ε., αποδϐςεων και προβλϋψεων, ενώ η διϊρθρωςη των επύ μϋρουσ κατηγοριών 

δαπανών παρουςιϊζεται ςτο ακϐλουθο γρϊφημα: 

 

 

 

Αποθεματικό 

Σο αποθεματικϐ του Δόμου Φερςονόςου εύναι μηδενικϐ για την περύοδο 2012-2014 ςϑμφωνα με 

τα επύςημα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα τησ οικονομικόσ του υπηρεςύασ.  

 

Ιςολογιςμόσ  

την ενϐτητα που ακολουθεύ αναλϑονται οι δημοςιευμϋνεσ οικονομικϋσ καταςτϊςεισ του 

Δόμου Φερςονόςου κατϊ την περύοδο 2012-2014, οι οπούεσ διαμορφώθηκαν ωσ εξόσ:  

 

ΙΟΛΟΓΙΜΟ - ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

  2012 2013 2014 

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ 

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΨ       

4. Λοιπϊ ϋξοδα εγκαταςτϊςεωσ 590.278,89 433.298,35 641.729,07 

ΤΝΟΛΟ  590.278,89 433.298,35 641.729,07 

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

I Αςώματεσ Ακινητοποιόςεισ        

4.Λοιπϋσ αςώματεσ ακινητοποιόςεισ  4.764,63 8.904,63 82.977,37 

ΙΙ. Ενςώματεσ ακινητοποιόςεισ 
   

1. Γόπεδα - Οικϐπεδα 27.713.568,75 27.765.568,75 27.835.463,17 

1α. Πλατεύεσ - Πϊρκα - Παιδϐτοποι κοινόσ χρόςεωσ 874.538,52 795.810,20 747.723,14 

1β. Οδού - Οδοςτρώματα κοινόσ χρόςεωσ  5.338.259,83 4.230.354,25 3.113.123,46 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ - ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

1γ. Πεζοδρϐμια κοινόσ χρόςεωσ  2.463.681,47 2.059.185,66 1.654.689,85 

2. Ορυχεύα - μεταλλεύα - λατομεύα - αγρού - φυτεύεσ - 
δϊςη    

3. Κτύρια και τεχνικϊ ϋργα 
   

3α. Κτύρια - εγκαταςτϊςεισ κοινόσ χρόςεωσ  4.279.408,53 3.775.388,73 3.559.004,62 

3β. Εγκαταςτϊςεισ Ηλεκτροφωτιςμοϑ κοινόσ χρόςεωσ  1.729.707,68 1.754.119,31 1.428.911,90 

3γ. Λοιπϋσ εγκαταςτϊςεισ κοινόσ χρόςεωσ  2.991.843,66 2.568.951,76 2.235.446,82 

4. Μηχανόματα - Σεχν. Εγκαταςτϊςεισ λοιπϐσ 
μηχανολογικϐσ εξοπλιςμϐσ 

19.666,38 23.757,64 22.935,30 

5. Μεταφορικϊ μϋςα 163.343,38 204.971,64 151.306,67 

6. Ϊπιπλα και λοιπϐσ εξοπλιςμϐσ 269.805,28 201.816,46 226.434,28 

7. Ακινητοποιόςεισ υπϐ εκτϋλεςη και προκαταβολϋσ 1.011.317,85 1.329.281,25 2.106.215,56 

ϑνολο Ακινητοποιόςεων (ΓΙΙ) 46.855.141,33 44.709.205,65 43.081.254,77 

ΙΙΙ. Σύτλοι πϊγιασ επϋνδυςησ και ϊλλεσ 
μακροπρϐθεςμεσ χρηματοοικονομικϋσ απαιτόςεισ 

10.047.700,41 11.010.053,21 11.078.911,01 

1. Σύτλοι πϊγιασ επϋνδυςησ 10.047.700,41 11.010.053,21 11.078.911,01 

ύνολο πϊγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 56.907.606,37 55.728.163,49 54.243.143,15 

Δ. ΚΤΚΛΟΥΟΡΟΤΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ       

Ι. Αποθϋματα        

4. Πρώτεσ και βοηθητικϋσ ϑλεσ αναλώςιμα υλικϊ, 
ανταλλακτικϊ και εύδη ςυςκευαςύασ     

ΙΙ. Απαιτόςεισ  9.197.019,57 13.793.721,79 
 

1. Απαιτόςεισ απϐ πώληςη αγαθών και υπηρεςιών 
Μεύον: πρϐβλεψη επιςφαλών πελατών 

8.586.201,90 12.543.197,54 12.480.213,64 

5. Φρεώςτεσ διϊφοροι 610.817,67 1.250.524,25 1.187.366,57 

6. Λογαριαςμού διαχεύριςησ προκαταβολών και 
πιςτώςεων     

IV. Διαθϋςιμα 
   

1. Σαμεύο  22.307,79 31.127,26 3.032,62 

3. Καταθϋςεισ ϐψεωσ και προθεςμύασ 1.379.006,93 3.265.164,79 5.726.677,48 

ϑνολο κυκλοφοροϑντοσ ενεργητικοϑ (ΔΙΙ+ΔΙV) 10.598.334,29 17.090.013,84 19.397.290,31 

Ε. Μεταβατικού λογαριαςμού ενεργητικοϑ 
   

1. Ϊξοδα επϐμενων χρόςεων  
   

2. Ϊςοδα χρόςεωσ ειςπρακτϋα 
  

5.237,54 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΎ (Β+Γ+Δ+Ε) 68.096.219,55 73.251.475,68 74.287.400,07 

Λογαριαςμού τϊξεωσ χρεωςτικού        

2. Φρεωςτικού λογαριαςμού Δημϐςιου Λογιςτικοϑ       

        

ΠΑΘΗΣΙΚΟ  

Α. ΙΔΙΑ ΚΕΥΑΛΑΙΑ       

Ι. Κεφϊλαιο  53.196.982,99 53.196.982,99 53.196.982,99 

ΙΙ. Διαφορϋσ αναπροςαρμογόσ και επιχορηγόςεισ 
επενδϑςεων - δωρεϋσ παγύων  

13.505.799,47 
14.604.038,56 14.719.516,27 
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ΙΟΛΟΓΙΜΟ - ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

1. Διαφορϋσ απϐ αναπροςαρμογό αξύασ τύτλων  748.847,06 1.711.199,86 1.780.057,66 

3. Δωρεϋσ παγύων 25.137,93 25.137,93 146.505,55 

4. Επιχορηγόςεισ επενδϑςεων 12.731.814,48 12.867.700,77 12.792.953,06 

Μεύον: Αποςβϋςεισ επιχορηγόςεων       

ΙΙΙ. Αποθεματικϊ Κεφϊλαια     2.282.281,01 

3. Ειδικϊ αποθεματικϊ       

IV. Αποτελϋςματα εισ νϋο -7.111.896,65 -2.995.621,66 -973.360,01 

Ϊλλειμμα χρόςεωσ       

Τπϐλοιπο Αποτελεςμϊτων προηγ. χρόςεων       

ϑνολο ιδύων κεφαλαύων (AI+AII+AIII+AIV) 59.590.885,81 64.805.399,89 69.225.420,26 

Β. ΠΡΟΒΛΕΧΕΙ ΓΙΑ ΚΙΝΔΤΝΟΤ & ΕΞΟΔΑ        

1. Προβλϋψεισ για αποζημύωςη προςωπικοϑ λϐγω 
εξϐδου απϐ την υπηρεςύα 

210.441,50 210.441,50 210.441,50 

2. Λοιπϋσ προβλϋψεισ 2.567.299,67 2.152.246,15 2.152.246,15 

ϑνολο  2.777.741,17 2.362.687,65 2.362.687,65 

Γ. ΤΠΟΦΡΕΨΕΙ       

Ι. Μακροπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ 675.586,28 2.511.560,22 396.806,50 

2. Δϊνεια τραπεζών  675.586,28 541.119,78 396.806,50 

4.Λοιπϋσ μακροπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ  
 

1.970.440,44 
 

ΙΙ. Βραχυπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ 5.049.363,29 3.570.379,06 2.301.034,73 

1. Προμηθευτϋσ 4.501.566,25 1.569.192,32 1.476.672,72 

3. Σρϊπεζεσ λογαριαςμού βραχυπρϐθεςμων 
υποχρεώςεων 

224.698,73 51.322,48 26.507,53 

5. Τποχρεώςεισ απϐ φϐρουσ - τϋλη 133.310,75 501.529,13 507.249,68 

6. Αςφαλιςτικού οργανιςμού  18.238,72 
 

39,60 

7. Μακροπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ πληρωτϋεσ ςτην 
επϐμενη χρόςη  

138.925,68 131.693,52 138.002,40 

8. Πιςτωτϋσ διϊφοροι  32.623,16 1.316.641,61 152.562,80 

ϑνολο υποχρεώςεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 5.724.949,57 6.081.939,28 2.697.841,23 

Δ. ΜΕΣΑΒΑΣΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ       

1. Ϊςοδα επϐμενων χρόςεων  2.642,73 1.450,84 1.450,84 

2. Ϊξοδα χρόςεωσ πληρωτϋα       

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΎ (Α+Β+Γ+Δ) 68.096.219,28 73.251.477,66 74.287.399,98 

Λογαριαςμού τϊξεωσ πιςτωτικού        

2. Πιςτωτικού λογαριαςμού Δημϐςιου Λογιςτικοϑ       
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ΚΑΣΑΣΑΗ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ ΦΡΗΕΨ - ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

  2012 2013 2014 

Ι. Αποτελϋςματα εκμεταλλεύςεωσ       

1. Ϊςοδα απϐ πώληςη αγαθών και υπηρεςιών  6.841.723,80 7.497.653,54 7.181.842,66 

2. Ϊςοδα απϐ φϐρουσ - ειςφορϋσ - πρϐςτιμα - 
προςαυξόςεισ 

924.454,54 2.168.881,39 2.085.116,22 

3. Σακτικϋσ επιχορηγόςεισ απϐ Κρατικϐ 
Προϒπολογιςμϐ 

4.042.143,66 3.935.703,43 4.110.836,85 

ύνολο 11.808.322,00 13.602.238,36 13.377.795,73 

Μεύον: Κϐςτοσ αγαθών και υπηρεςιών 13.642.164,76 12.531.147,77 12.092.750,31 

Μικτϊ αποτελϋςματα (ζημιϋσ) εκμεταλλεύςεωσ -1.833.842,76 1.071.090,59 1.285.045,42 

Πλϋον: Ωλλα ϋςοδα (επιχορηγόςεισ - ενούκια) 973.853,86 567.884,78 519.521,78 

ύνολο  -859.988,90 1.638.975,37 1.804.567,20 

Μεύον: 1. Ϊξοδα διοικητικόσ λειτουργύασ 1.875.801,19 1.562.897,99 1.773.828,81 

3. Ϊξοδα λειτουργύασ δημοςύων ςχϋςεων  30.026,64 30.909,10 21.942,92 

Μερικϊ αποτελϋςματα (ζημύα) εκμεταλλεύςεωσ -2.765.816,73 45.168,28 8.795,47 

Πλϋον: 4. Πιςτωτικού τϐκοι και ςυναφό ϋςοδα 57.033,94 51.261,42 67.669,86 

Μεύον: 2. Προβλϋψεισ υποτιμόςεωσ τύτλων και 
χρεογρϊφων  

      

3. Φρεωςτικού τϐκοι και ςυναφό ϋξοδα 53.673,17 33.216,69 18.693,84 

Ολικϊ αποτελϋςματα (ζημύα) εκμεταλλεύςεωσ  -2.762.455,96 63.213,01 57. 771,49 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Ϊκτακτα αποτελϋςματα       

1. Ϊκτακτα και ανϐργανα ϋςοδα 1.397.001,54 1.432.431,32 1.476.005,88 

2. Ϊκτακτα κϋρδη  6.000,00     

3. Ϊςοδα προηγοϑμενων χρόςεων  1.450.395,45 3.544.512,97 710.076,54 

4.Ϊςοδα απϐ προβλϋψεισ προηγουμϋνων χρόςεων  1.225.263,31 610.504,25   

Μεύον:       

1. Ϊκτακτα και ανϐργανα ϋξοδα 459.959,93 271.743,92 51546,71 

2.Ϊκτακτες ζημύεσ  50.150,70   10447,56 

3. Ϊξοδα προηγοϑμενων χρόςεων  1.411.378,13 590.612,43 159.597,99 

4. Προβλϋψεισ για ϋκτακτουσ κινδϑνουσ 2.582.053,71 672.030,21   

Οργανικϊ και ϋκτακτα αποτελϋςματα (ζημύεσ) -3.187.338,13 4.116.274,99 2.022.261,65 

Μεύον: ϑνολο αποςβϋςεων παγύων ςτοιχεύων  4.350.033,20 3.383.092,41 3.159.976,55 

Μεύον: Οι απϐ αυτϋσ ενςωματωμϋνεσ ςτο λειτουργικϐ 
κϐςτοσ 

4.350.033,20 3.383.092,41 3.159.976,55 

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΦΡΗΕΨΝ (ζημύεσ ό κϋρδη) -3.187.338,13 4.116.274,99 2.022.261,65 

        

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΘΕΕΨ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΨΝ - ΔΗΜΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ  

  2012 2013 2014 

Καθαρϊ αποτελϋςματα (ζημύεσ ό κϋρδη) χρόςεωσ -3.187.338,13 4.116.274,99 2.022.261,65 

(+) Τπϐλοιπο αποτελεςμϊτων προηγοϑμενων χρόςεων  -3924558,52 -7.111.896,65 -2.995.621,66 

Ϊλλειμμα εισ νϋον  -7.111.896,65 -2.995.621,66 -973.360,01 

Πηγό: Οικονομικό Τπηρεςύα Δόμου Φερςονόςου, 2015 
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Μελετώντασ τη δομό του ιςολογιςμοϑ, διαπιςτώνεται ϐτι ςχεδϐν 77,56% των ςτοιχεύων του 

ενεργητικοϑ αφορϊ το πϊγιο ενεργητικϐ. Η ςυνολικό αναπϐςβεςτη αξύα των ενςώματων 

ακινητοποιόςεων του Δόμου Φερςονόςου ανόλθε κατϊ την τελευταύα κλειςμϋνη διαχειριςτικό 

χρόςη ςε 43,081 εκατομμϑρια ευρώ.  

 

Σο ςϑνολο του κυκλοφοροϑντοσ ενεργητικοϑ καταγρϊφει μια αυξητικό τϊςη, κυρύωσ λϐγω τησ 

αϑξηςησ των απαιτόςεων αλλϊ και των καταθϋςεων ϐψεωσ και προθεςμύασ του Δόμου. 

Ειδικϐτερα, το ςϑνολο των απαιτόςεων το 2014 ανόλθε ςε 12,48 εκ. ευρώ, ϐταν το 2012, όταν 

8,58 εκ. ευρώ, ενώ και το ςϑνολο των καταθϋςεων ϐψεωσ απϐ 1,37 εκ. ευρώ το 2012, ανόλθαν 

ςε 5,72 εκ. ευρώ το 2014.  

 

Σα ύδια κεφϊλαια του Δόμου Φερςονόςου ανόλθαν κατϊ μϋςο ϐρο ςε 64,54 εκ. ευρώ κατϊ την 

περύοδο 2012-2014, ποςϐ που αντιςτοιχεύ ςτο 89,79% του ςυνϐλου του παθητικοϑ του δόμου. Σο 

μεγαλϑτερο τμόμα των ιδύων κεφαλαύων απϐ το κεφϊλαιο του δόμου με ποςοςτϐ 82,42% και 

απϐ τισ επιχορηγόςεισ επενδϑςεων με ποςοςτϐ 19,82%.  

 

Αναφορικϊ με τισ μακροχρϐνιεσ υποχρεώςεισ του Δόμου Φερςονόςου αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι 

μειώθηκαν κατϊ 2,11 εκ. ευρώ το 2014, ςε ςϑγκριςη με τη χρόςη του 2013, ενώ ςημαντικό εύναι η 

μεύωςη που καταγρϊφεται και ςτισ βραχυπρϐθεςμεσ υποχρεώςεισ, οι οπούεσ ςυρρικνώθηκαν 

κατϊ 54,43% την περύοδο 2012-2014, με την τιμό τουσ να διαμορφώνεται ςε 2,3 εκ. ευρώ το 2014 

απϐ 5,04 εκ. ευρώ που όταν το 2012. Σο μεγαλϑτερο τμόμα των βραχυπρϐθεςμων 

υποχρεώςεων αφορϊ υποχρεώςεισ προσ προμηθευτϋσ ςε ποςοςτϐ 64,17%, ενώ ςημαντικϐ 

μϋροσ των βραχυπρϐθεςμων υποχρεώςεων, με ποςοςτϐ 22,04% αντιςτοιχεύ ςτισ υποχρεώςεισ 

απϐ φϐρουσ – τϋλη.  

 

Ωμεςη ςυνϋπεια τησ αϑξηςησ του κυκλοφοροϑντοσ ενεργητικοϑ, ςε ςυνδυαςμϐ και με τη 

μεύωςη των βραχυπρϐθεςμων υποχρεώςεων που παρατηρόθηκε όταν η αϑξηςη του 

αριθμοδεύκτη γενικόσ ρευςτϐτητασ του Δόμου, γεγονϐσ το οπούο αποτελεύ ϋνδειξη ϐτι ο δόμοσ 

εύναι ςε θϋςη να ικανοποιεύ τισ υποχρεώςεισ του ϐταν αυτϋσ καταςτοϑν ληξιπρϐθεςμεσ, χωρύσ 

ςημαντικϋσ δυςκολύεσ.  

 

Αναφορικϊ, με τα αποτελϋςματα χρόςησ, αξύζει να ςημειωθεύ ϐτι ο Δόμοσ Φερςονόςου κατϊ τισ 

δϑο τελευταύεσ διαχειριςτικϋσ χρόςεισ καταγρϊφει θετικϊ καθαρϊ αποτελϋςματα. Βαςικό αιτύα 

αυτοϑ του γεγονϐτοσ εύναι αφενϐσ η ςημαντικό αϑξηςη των εςϐδων απϐ φϐρουσ, ειςφορϋσ, 

πρϐςτιμα και προςαυξόςεισ, αλλϊ και των εςϐδων απϐ πώληςη αγαθών και υπηρεςιών,  και 

αφετϋρου η μεύωςη του κϐςτουσ αγαθών και υπηρεςιών. Ειδικϐτερα, τα ϋςοδα απϐ φϐρουσ, 
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ειςφορϋσ, πρϐςτιμα και προςαυξόςεισ αυξόθηκαν το 2014 κατϊ 125,55% ςε ςχϋςη με το 2012, τα 

ϋςοδα απϐ πώληςη αγαθών και υπηρεςιών κατϊ 4,97%, ενώ παρϊλληλα το κϐςτοσ για την 

παροχό αγαθών και υπηρεςιών μειώθηκε κατϊ 11,36% για την ύδια περύοδο. ημαντικό μεύωςη 

κατϋγραψαν τα ϋξοδα προηγοϑμενων χρόςεων (απϐ 1.411.378,13€ το 2012, το 2014 ανόλθαν ςε 

159.597,99€), ενώ και οι προβλϋψεισ για ϋκτακτουσ κινδϑνουσ απϐ 2.582.053,71€ μηδενύςτηκαν 

το 2014.  

 

ε κϊθε περύπτωςη, η χρηματοοικονομικό κατϊςταςη του Δόμου Φερςονόςου παρουςιϊζει 

ςημαντικό βελτύωςη κατϊ τισ τελευταύεσ διαχειριςτικϋσ χρόςεισ, γεγονϐσ που ενιςχϑει τϐςο την 

πιςτοληπτικό του ικανϐτητα ϐςο και την φερεγγυϐτητα του προσ τρύτουσ.  

 

2.3.2 Οικονομικϊ ςτοιχεύα για το Ν.Π.Δ.Δ. κοινωνικόσ προςταςύασ & αλληλεγγύησ  

Σα απολογιςτικϊ ςτοιχεύα (ϋςοδα – ϋξοδα) του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικόσ Προςταςύασ & Αλληλεγγϑησ 

Δόμου Φερςονόςου για τα ϋτη 2012-2014 παρουςιϊζονται ςτον πύνακα που ακολουθεύ: 

Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

Ϊςοδα 2012 2013 2014 

0. Σακτικϊ ϋςοδα 492.813,27 327.140,41 297.600,67 € 

1. Ϊκτακτα ϋςοδα 49.654,50 357.045,00 226.240,71€ 

Ειςπρϊξεισ υπϋρ του δημοςύου και τρύτων και 
επιςτροφϋσ χρημϊτων 

209.442,46 186.166,53 180.275,65€ 

Φρηματικϐ υπϐλοιπο προηγοϑμενου ϋτουσ  171.976,57 29.310,43 165.411,06€ 

ύνολο Εςόδων  923.886,80 899.662,37 869.528,09€ 

Ϊξοδα 2012 2013 2014 

00. Γενικϊ ϋξοδα  22.401,89 15.005,22 9.532,20  

60. Αμοιβϋσ - ϋξοδα προςωπικοϑ 422.779,03 443.494,03 435.716,81 

605. Εργοδοτικϋσ ειςφορϋσ 83.820,89 0,00 0,00  

Λοιπϋσ λειτουργικϋσ δαπϊνεσ (παροχϋσ τρύτων, 
φϐροι - τϋλη, λοιπϊ γενικϊ ϋξοδα,  

δαπϊνεσ προμόθειασ αναλωςύμων) 

48.153,54 41.361,93 61.696,79 

7. Επενδϑςεισ 29.158,28 821,64 15.757,96 

81. Πληρωμϋσ υποχρεώςεων (Π.Ο.Ε.) 70.538,82 46.792,77 35.978,65 

Λοιπϋσ αποδϐςεισ (απϐδοςη φϐρων,  

απϐδοςη ειςφορών ςε αςφαλιςτικοϑσ  

οργανιςμοϑσ) 

208.695,40 178.195,32 172.294,00 

Κρατόςεισ ςτισ αποδοχϋσ για εξϐφληςη δανεύων 
Σαχυδρομικοϑ Σαμιευτηρύου και Σ.Π.Δ. 

7.028,52 6.580,40 4.330,12  

Πϊγια προκαταβολό 2.000,00 2.000,00 2.000,00  

Μερικό ςύνολο  894.576,37 734.251,31 737.306,53 

Αποθεματικϐ  29.310,43 165.411,06 132.221,56 

ύνολο εξόδων  923.886,80 899.662,37 869.528,09 
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Ϊςοδα  

Σα ϋςοδα του νομικοϑ προςώπου παρουςύαςαν πτωτικό τϊςη κατϊ την περύοδο 2012-2014, με 

την μϋςη ετόςια μεύωςη να ανϋρχεται ςε 2,99%. Κυριϐτερη πηγό εςϐδων αποτελοϑν τα τακτικϊ 

ϋςοδα, τα οπούα αντιςτοιχοϑν ςτο 41,50% των ςυνολικών εςϐδων και ακολουθοϑν τα ϋκτακτα 

ϋςοδα με ποςοςτϐ  23,50%. Οι ειςπρϊξεισ υπϋρ του δημοςύου και τρύτων και επιςτροφϋσ 

χρημϊτων ανόλθαν ςε 180.275,65 ευρώ το 2014, παρουςιϊζοντασ μεύωςη τησ τϊξησ του 3,16% ςε 

ςϑγκριςη με το προηγοϑμενο ϋτοσ.  

 

Η ςυμβολό των επιμϋρουσ κατηγοριών εςϐδων ςτα ςυνολικϊ ϋςοδα του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικόσ 

Προςταςύασ και Αλληλεγγϑησ του Δόμου Φερςονόςου, παρουςιϊζεται ςτο γρϊφημα που 

ακολουθεύ:  

 

 

 

Ϊξοδα  

Βαςικϐτερη πηγό εξϐδων για το νομικϐ πρϐςωπο αποτελοϑν οι αμοιβϋσ και τα ϋξοδα 

προςωπικοϑ, η δαπϊνη για τισ οπούεσ αντιςτοιχεύ ςτο 48,35% των ςυνολικών εξϐδων. Οι λοιπϋσ 

αποδϐςεισ (απϐδοςη φϐρων,  απϐδοςη ειςφορών ςε αςφαλιςτικοϑσ οργανιςμοϑσ) εύναι η 

δεϑτερη μεγαλϑτερη πηγό κϐςτουσ για τον νομικϐ πρϐςωπο, το ϑψοσ των οπούων αντιςτοιχεύ 

ςτο 20,76% των ςυνολικών εξϐδων, και ακολουθοϑν οι πληρωμϋσ υποχρεώςεων (Π.Ο.Ε.) με 

ποςοςτϐ 5,69% και λοιπϋσ λειτουργικϋσ δαπϊνεσ με ποςοςτϐ 5,61%.  
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2.4 Αξιολόγηςη δομών και υπηρεςιών Δόμου Φερςονόςου και κρύςιμα 

ζητόματα εςωτερικόσ ανϊπτυξησ 

Με βϊςη τα ερωτηματολϐγια προσ τισ Δημοτικϋσ Τπηρεςύεσ και τα Νομικϊ Πρϐςωπα του 

Δόμου, φαύνεται ϐτι τα κριςιμϐτερα ζητόματα αφοροϑν ςτην ϋλλειψη επαρκών  υποδομών, 

κτιρύων, πϐρων, τεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ και εξειδικευμϋνου προςωπικοϑ. Σα ςημαντικϐτερα 

ςυμπερϊςματα απϐ την προηγηθεύςα ανϊλυςη ςχετύζονται με τισ  παρακϊτω διαπιςτώςεισ:  

 Ο Δόμοσ Φερςονόςου διαθϋτει καλϐ οικονομικϐ προφύλ ςε ϐτι αφορϊ τα δημοςιονομικϊ 

του, με αυξημϋνη ειςπρακτικό ικανϐτητα ςε ϐτι αφορϊ ανταποδοτικϊ τϋλη και 

δικαιώματα. 

 Ϊχει αναπτϑξει πλόθοσ ςυνεργαςιών με τοπικοϑσ και εθνικοϑσ φορεύσ ανϊπτυξησ του 

αθλητιςμοϑ. 

 

Ψςτϐςο τα λειτουργικϊ του κϐςτη εξακολουθοϑν να εύναι υψηλϊ, γεγονϐσ  που ςχετύζεται 

ϊμεςα με τα ενεργοβϐρα κτύρια ςυγκεκριμϋνων δομών και υπηρεςιών. ε κϊθε περύπτωςη 

προωθοϑνται δρϊςεισ ανϊπτυξησ του ανθρώπινου δυναμικοϑ προκειμϋνου να 

ανταπεξϋρχονται επαρκώσ ςτισ ςυνεχώσ αυξανϐμενεσ ανϊγκεσ απϐ πλευρϊσ διοικητικοϑ 

φϐρτου (Προγρϊμματα Δια βύου μϊθηςησ, κατϊρτιςη – επιμϐρφωςη προςωπικοϑ, κλπ). 

Αναλυτικϐτερα, τα κρύςιμα ζητόματα εςωτερικόσ ανϊπτυξησ για την επϐμενη περύοδο εύναι :  

 

Α. ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 

Διεύθυνςη Διοικητικών Τπηρεςιών 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Καθυςτϋρηςη ςτη διεκπεραύωςη υποθϋςεων λϐγω απομακρυςμϋνων υπηρεςιών 

 Ελλιπόσ ςτελϋχωςη προςωπικοϑ ςε διϊφορα τμόματα 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ωριςτη ςυνεργαςύα με τισ υπϐλοιπεσ υπηρεςύεσ και φορεύσ (ΑΕΠ, Αποκεντρωμϋνη Διούκηςη, 
Τπουργεύα κ.α.) 

 Αμεςϐτητα με τουσ πολύτεσ και διαχεύριςη κρύςεων μϋςα απϐ το διϊλογο 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Εκςυγχρονιςμϐσ υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ 

 Επιμϐρφωςη προςωπικοϑ 

 Προγραμματιςμϐσ προςλόψεων 
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Σμόμα Κοινωνικόσ Προςταςύασ, Παιδεύασ και Πολιτιςμού 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Σο Σμόμα Κοινωνικόσ Προςταςύασ Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ ςτεγϊζεται ςτο χώρο του Κ.Α.Π.Η., 
γεγονϐσ που το καθιςτϊ ανεξϊρτητο και περιθωριοποιημϋνο απϐ τισ κεντρικϋσ υπηρεςύεσ του δόμου. 
Αποτϋλεςμα εύναι να καθύςταται δϑςκολη η ενημϋρωςη και η ςυνεργαςύα με ϊλλα τμόματα.  

 Καταγρϊφονται ςυγκεκριμϋνεσ ελλεύψεισ ςε ϐτι αφορϊ τη ςτελϋχωςη και τον υλικοτεχνικϐ εξοπλιςμϐ 
του Σμόματοσ.  

 Ϊλλειψη επαρκοϑσ διοικητικοϑ προςωπικοϑ για τη διαχεύριςη ϐλων των Προγραμμϊτων  

 Ϊλλειψη επαρκοϑσ υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ (fax, εκτυπωτό) και μεταφορικοϑ μϋςου για την 
ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη των κατούκων τησ ενδοχώρασ  

 Καθυςτερόςεισ ςτην ενεργοπούηςη του δικτϑου εθελοντών και των λοιπών Επιτροπών και 
υποςτηρικτικών ομϊδων 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 υγκρϐτηςη πλόθουσ Επιτροπών και υποςτηρικτικών υπηρεςιών για την καλϑτερη λειτουργύα των 
υπηρεςιών του Σμόματοσ  

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

  Ανϊγκη να ςυςτεγαςτοϑν η διούκηςη του Σμόματοσ Κοινωνικόσ Προςταςύασ Παιδεύασ και Πολιτιςμοϑ 
με το ΚΑΠΗ 

 Προμόθεια υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ (fax, εκτυπωτό) και μεταφορικοϑ μϋςου για την 
ψυχοκοινωνικό υποςτόριξη των κατούκων τησ ενδοχώρασ Ανϊγκη ενημϋρωςησ και ενεργοπούηςησ 
του δικτϑου εθελοντών 

 Δυνατϐτητα ανϊπτυξησ ςυνεργαςιών ςτον τομϋα των κοινωνικών υπηρεςιών ςε ευρωπαώκϐ και 
εθνικϐ επύπεδο για την ανταλλαγό εμπειριών και καλών πρακτικών 

 
 

Διεύθυνςη Οικονομικών Τπηρεςιών 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Αδυναμύα ςυγχρονιςμοϑ των υπηρεςιών για την ολοκλόρωςη διοικητικών πρϊξεων προμηθειών  

 Ελλιπόσ ςτελϋχωςη και ταυτϐχρονη αδυναμύα προςλόψεων 

 υνεχόσ μεταφορϊ και ανακατανομό αρμοδιοτότων μεταξϑ ςτελεχών   

 Ϊλλειψη χώρου αρχειοθϋτηςησ και αδυναμύα οργϊνωςησ του αρχεύου   

 Παλαιϐ ςϑςτημα μηχανοργϊνωςησ 

 Δυςκολύα εξυπηρϋτηςησ μεγϊλου αριθμοϑ δημοτών τισ ημϋρεσ αιχμόσ λϐγω ϋλλειψησ χώρου 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ωρτια καταρτιςμϋνο με εμπειρύα και ευςυνεύδητο προςωπικϐ τησ Διεϑθυνςησ Οικονομικών 
Τπηρεςιών 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Ανϊγκη ςυνεχοϑσ επιμϐρφωςησ με ϋμφαςη ςτισ διαρκώσ αυξανϐμενεσ ανϊγκεσ του Σμόματοσ 
Προμηθειών λϐγω ςυχνών αλλαγών 

 Βελτύωςη μηχανοργϊνωςησ (υπολογιςτϋσ, εκτυπωτϋσ, κλπ)  

 Βελτύωςη προγρϊμματοσ οικονομικόσ διαχεύριςησ με επϋκταςη των δυνατοτότων 

 Ανϊπτυξη ςυςτημϊτων ηλεκτρονικόσ πληρωμόσ  

 Ανϊγκη δεϑτερου ταμεύου ςτισ Γοϑρνεσ που να λειτουργεύ τισ ημϋρεσ αιχμόσ   
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Διεύθυνςη Περιβϊλλοντοσ και Αγροτικόσ Παραγωγόσ 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ϊλλειψη προςωπικοϑ, μεταφορικών μϋςων, φορτηγών, απορριμματοφϐρων, μηχανημϊτων και 
λοιποϑ εξοπλιςμοϑ  

 Δυςλειτουργύεσ που οφεύλονται ςτην ϋλλειψη μηχανοργϊνωςησ  

 Καθυςτερόςεισ ϐςον αφορϊ την ϋγκαιρη ςυντόρηςη μηχανημϊτων και αποκατϊςταςη βλαβών 

 Πεπαλαιωμϋνοσ ηλεκτρονικϐσ εξοπλιςμϐσ   

 Μειωμϋνοσ προϒπολογιςμϐσ  

 Μη επαρκόσ οργϊνωςη των επιμϋρουσ γραφεύων και υπηρεςιών 

 Διαρκόσ αϑξηςη των αναγκών λϐγω τουριςτικόσ κύνηςησ με μη παρϊλληλη αϑξηςη των διαθϋςιμων 
μϋςων και προςωπικοϑ 

 Φαμηλϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ με τισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ του Δόμου τϐςο λϐγω απϐςταςησ ϐςο και λϐγω 
μη ικανοποιητικοϑ επιμεριςμοϑ αρμοδιοτότων  

 Ϊλλειψη εξειδικευμϋνου προςωπικοϑ, παλαιϐτητα του ςτϐλου οχημϊτων του τμόματοσ 
καθαριϐτητασ, παλαιϐτητα λοιποϑ εξοπλιςμοϑ, ϋλλειψη εργαλεύων, ϋλλειψη χώρων, μεγϊλη 
καθυςτϋρηςη ϐςο αφορϊ τη ςυντόρηςη του εξοπλιςμοϑ (διαδικαςύεσ προμηθειών κλπ) κλπ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ωριςτη  ςυνεργαςύα με Τπηρεςύεσ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ, καθώσ 
και με ϐλεσ τισ Τπηρεςύεσ διϊςωςησ : Πυροςβεςτικό, Αςτυνομύα, Λιμενικϐ, τρατιωτικϋσ Μονϊδεσ 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Ανϊγκη πρϐςληψησ προςωπικοϑ και κατϊλληλησ κατανομόσ αρμοδιοτότων 

 Αντικατϊςταςη κινητοϑ και ςυμπλόρωςη πϊγιου εξοπλιςμοϑ 

 Μηχανοργϊνωςη (Η/Τ , κλπ) 

 υνεχόσ επιμϐρφωςη  

 Ανϊγκη ςυγκϋντρωςη προςωπικοϑ και υπηρεςιών 

 
 

Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ϊλλειψη οργανωμϋνου αρχεύου (υπϐβαθρα) με αποτϋλεςμα να χϊνεται αρκετϐσ χρϐνοσ  

 Ελλιπόσ διαςϑνδεςη των αρχεύων μεταξϑ των υπηρεςιών  

 Ανϊγκη υποςτόριξησ  ςε ϋνα ςυνεχώσ μεταβαλλϐμενο νομοθετικϐ περιβϊλλον   

 Καθυςτερόςεισ ςτη διεκπεραύωςη αιτημϊτων λϐγω υποςτελϋχωςησ και γραφειοκρατύασ  

 Τποςτελϋχωςη του τμόματοσ αδειοδοτόςεων και ρϑθμιςησ εμπορικών δραςτηριοτότων  

 Ϊλλειψη ςυγκεκριμϋνων ειδικοτότων (αρχιτϋκτονα, πολιτικοϑ μηχανικοϑ και γεωλϐγου) 

 Πεπαλαιωμϋνοσ ηλεκτροτεχνικϐσ εξοπλιςμϐσ (Η/Τ και φωτοαντιγραφικοϑ)  

 Ϊλλειψη αρμοδύων  αναπληρωτών  

 Ϊλλειψη ςχεδύων πϐλεων και οικιςμών και κτηματολογύου – καταγραφό τησ δημοτικόσ περιουςύασ 
ιδιαύτερα των δημοτικών και αγροτικών οδών  

 Μεγϊλοσ αριθμϐσ δημοτικών καταςτημϊτων, αθλητικών εγκαταςτϊςεων, ςχολεύων και παιδικών 
χαρών χωρύσ οικοδομικό ϊδεια με αποτϋλεςμα να δημιουργοϑνται προβλόματα ςτην χρηματοδϐτηςη 
ςχετικών ϋργων 
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Διεύθυνςη Σεχνικών Τπηρεςιών 

 Αποκεντρωμϋνεσ υπηρεςύεσ και διαςπορϊ αυτών ςε πολλϊ κτύρια  

 Περιοριςμϋνοσ χρϐνοσ για την υλοπούηςη μελετών και την επύβλεψη ϋργων  

 Καθυςτερόςεισ ςε ςχϋςη με τη διαδικαςύα πληρωμών και την ϋγκριςη αποφϊςεων 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ικανϐ και πρϐθυμο εργατικϐ δυναμικϐ  

 Τψηλϐ επύπεδο παρεχϐμενων υπηρεςιών  

 Καλϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ με λοιποϑσ φορεύσ και διευθϑνςεισ υπηρεςιών 

 Ωρτια καταρτιςμϋνο με εμπειρύα και ευςυνεύδητο προςωπικϐ 

 Εξαιρετικό εμπειρύα των μηχανικών ςε επύβλεψη και υλοπούηςη τεχνικών ϋργων 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Ανϊγκη για ςυνεχό επιμϐρφωςη λϐγω ςυχνών αλλαγών ςτο νομοθετικϐ πλαύςιο 

 Δυςκολύα ςτον προγραμματιςμϐ νϋων τεχνικών ϋργων κυρύωσ δραςτικοϑ περιοριςμοϑ οικονομικών 
πϐρων  

 Ανϊγκη αυςτηρόσ τόρηςησ ωραρύου εξυπηρϋτηςησ του κοινοϑ  

 Ανϊγκη αναβϊθμιςησ του ρϐλου των τοπικών ςυμβουλύων ςτην επύλυςη των προβλημϊτων τησ 
καθημερινϐτητασ 

 
 

ΚΕΠ ΕΠΙΚΟΠΗ (528) 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ελλιπόσ ςτελϋχωςη 

 Ανεπαρκεύσ κτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ 

 Παλαιϐ ςϑςτημα μηχανοργϊνωςησ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ωρτια καταρτιςμϋνο με εμπειρύα και ευςυνεύδητο προςωπικϐ 

 Ωριςτη  ςυνεργαςύα με Τπηρεςύεσ του Δόμου 

 Διοργϊνωςη ενημερωτικών και ϊλλων εκδηλώςεων 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Ανϊγκη ςυνεχοϑσ επιμϐρφωςησ 

 Βελτύωςη μηχανοργϊνωςησ (υπολογιςτϋσ, εκτυπωτϋσ, κλπ) 

 Βελτύωςη των κτηριακών εγκαταςτϊςεων(ανακαύνιςη – ςυντόρηςη ) 

 

 

ΚΕΠ ΓΟΤΒΨΝ (0527) 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Καθυςτερόςεισ ςτη διεκπεραύωςη των υποθϋςεων λϐγω τησ παλαιϐτητασ των Ηλεκτρονικών 
Τπολογιςτών 

 Φαμηλό ταχϑτητα ςϑνδεςησ ςτο διαδύκτυο 

 Ελλιπόσ υλικοτεχνικϐσ εξοπλιςμϐσ 
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ΚΕΠ ΓΟΤΒΨΝ (0527) 

 Ελλιπόσ διαςϑνδεςη μεταξϑ των υπηρεςιών του ΚΕΠ και του Κρϊτουσ. (π.χ. Γ.Λ.Κ. – Σαμεύο 
Παρακαταθηκών και Δανεύων – Τπουργεύο Εργαςύασ) 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ωριςτη  ςυνεργαςύα με Τπηρεςύεσ του Δόμου 

 Ευςυνεύδητο προςωπικϐ 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Βελτύωςη τησ προςβαςιμϐτητασ ςτο χώρο 

 Αναβϊθμιςη κτιριακών εγκαταςτϊςεων και μηχανοργϊνωςησ (Η/Τ , εκτυπωτϋσ κλπ.) 

 υνεχόσ επιμϐρφωςη 

 

 

ΚΕΠ ΜΑΛΙΨΝ (842) 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Περιοριςμϋνη πρϐςβαςη ςε ηλεκτρονικϋσ υπηρεςύεσ 

 Καθυςτϋρηςη διεκπεραύωςησ υποθϋςεων απϐ ϊλλεσ υπηρεςύεσ λϐγω γραφειοκρατύασ 

 Πεπαλαιωμϋνοσ εξοπλιςμϐσ μηχανογρϊφηςησ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ικανϐ και πρϐθυμο ανθρώπινο δυναμικϐ 

 Τψηλϐ επύπεδο παρεχϐμενων υπηρεςιών 

 Αρύςτη ςυνεργαςύα με ϐλουσ τουσ φορεύσ 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Ανϊγκη για ςυνεχό επιμϐρφωςη λϐγω των αυξημϋνων  νϋων αρμοδιοτότων   

 τελϋχωςη ανθρωπινοϑ δυναμικοϑ 

 Εκςυγχρονιςμϐσ του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ και αναβϊθμιςη του ςυςτόματοσ μηχανογρϊφηςησ 

 
 

ΚΕΠ ΦΕΡΟΝΗΟΤ (0007) 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ϊλλειψη προςωπικοϑ με αποτϋλεςμα να μην εύναι δυνατό η τόρηςη ολοόμερου ωραρύου λειτουργύασ 

 Παλαιϐτητα των  Ηλεκτρονικών Τπολογιςτών με αποτϋλεςμα τη δυςλειτουργύα και καθυςτϋρηςη ςτη 
διεκπεραύωςη υποθϋςεων και την εξυπηρϋτηςη των πολιτών 

 Ανεπαρκεύσ κτηριακϋσ εγκαταςτϊςεισ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ικανοποιητικϐ  επύπεδο παρεχϐμενων υπηρεςιών 

 Προςωπικϐ πρϐθυμο για ςυνεχό επιμϐρφωςη 

 Εξαιρετικϊ καλϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ με τισ υπϐλοιπεσ Τπηρεςύεσ του Δόμου και του Δημϐςιου Σομϋα 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Εκςυγχρονιςμϐσ του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ 

 Βελτύωςη των κτηριακών εγκαταςτϊςεων ( Ανακαύνιςη – υντόρηςη ) 

 τελϋχωςη ανθρωπινοϑ δυναμικοϑ 
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Β. ΝΠΔΔ & ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ   
 

Κοινωφελϋσ, μη κερδοςκοπικό Ίδρυμα «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΤ» 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Προβλόματα υγρομϐνωςησ και θερμομϐνωςησ ςτισ κτιριακϋσ υποδομϋσ που φιλοξενοϑν το ύδρυμα 
(Πολϑκεντρο Κραςύου) 

 Ϊλλειψη απαραύτητου υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ  

 Περιοριςμϋνη οικονομικό δυνατϐτητα που δεν επιτρϋπει την ανϊπτυξη και υλοπούηςη φιλϐδοξων 
ςχεδύων πϋραν των καθιερωμϋνων υποτροφιών ςε περιπτώςεισ αριςτεύασ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ικανοποιητικό λειτουργύα και ανταπϐκριςη των προςφερϐμενων υπηρεςιών του Ιδρϑματοσ ςτισ 
τοπικϋσ ανϊγκεσ ςε θϋματα που ςχετύζονται ειδικϊ με την προαγωγό του πνευματικοϑ επιπϋδου των 
τοπικών κοινωνιών 

 Εξαιρετικϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ με τισ υπηρεςύεσ του Δόμου και ϐλουσ τουσ κατϊ τϐπουσ 
Πολιτιςτικοϑσ υλλϐγουσ, την Παγκρότια Ϊνωςη Πολιτιςτικών υλλϐγων και το Δύκτυο Πολιτιςτικών 
υλλϐγων του Δόμου 

 Δυνατϐτητα ανϊληψησ περαιτϋρω πρωτοβουλιών και παροχόσ περιςςϐτερων υπηρεςιών  

 Διοργϊνωςη υνεδρύου «Ο 16οσ αιώνασ ςτην Βενετοκρατοϑμενη Κρότη»  

 υνεργαςύα με το άδρυμα Καψωμϋνου και την Εταιρύα Κρητικών πουδών 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Δημοπρϊτηςη ϋργου ανακαύνιςησ του κτιρύου του Πολϑκεντρου Κραςύου ϐπου φιλοξενεύται η Ϊδρα 
του Ιδρϑματοσ και ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ αυτοϑ 

 Προμόθεια απαραύτητου υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ 

 Δυνατϐτητα ευρεύασ διϊδοςησ και ενημϋρωςησ του κοινοϑ για τισ δρϊςεισ του Ιδρϑματοσ 

 
 

ΝΠΔΔ Κοινωνικόσ προςταςύασ & αλληλεγγύησ Δόμου Φερςονόςου 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ϊλλειψη επαρκοϑσ υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ ςτα Σμόματα παιδικόσ φροντύδασ και Μϋριμνασ Μοχοϑ, 
Γουβών, Επιςκοπόσ, Ανϊληψησ 

 Ϊλλειψη εξειδικευμϋνου προςωπικοϑ για την παροχό υπηρεςιών ςε ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ  

 Αυξημϋνα λειτουργικϊ κϐςτη λϐγω τησ αποκϋντρωςησ των υπηρεςιών  

 Ϊλλειψη επαρκοϑσ προςωπικοϑ λϐγω ςυνταξιοδοτόςεων και κινητικϐτητασ και ανεπαρκόσ 
ςτελϋχωςη του Σμόματοσ Διοικητικοϑ Λογιςτικοϑ και των ΚΑΠΗ  

 Μεγϊλο κϐςτοσ ςυντόρηςησ των δομών λϐγω τησ χαμηλόσ ενεργειακόσ απϐδοςησ των κτιριακών 
εγκαταςτϊςεων  

 Απουςύα τακτικόσ ενδοδημοτικόσ ςυγκοινωνύασ για τη μεταφορϊ των δημοτών ςτα ΚΑΠΗ 
Φερςονόςου και Μαλύων  

 Τψηλϐ κϐςτοσ ενοικύαςησ του κτιρύου του Παιδικοϑ ταθμοϑ Ανϊληψησ  

 Αδυναμύα λειτουργύασ Υυςιοθεραπευτηρύου λϐγω ϋλλειψησ προςωπικοϑ και κατϊλληλου 
υλικοτεχνικοϑ εξοπλιςμοϑ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Αρκετϊ υψηλϐ επύπεδο παρεχϐμενων υπηρεςιών   
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ΝΠΔΔ Κοινωνικόσ προςταςύασ & αλληλεγγύησ Δόμου Φερςονόςου 

 Προςωπικϐ πρϐθυμο για ςυνεχό επιμϐρφωςη  

 Παρϊλληλη διοργϊνωςη ενημερωτικών και ϊλλων εκδηλώςεων  

 Εξαιρετικϊ καλϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ με τισ υπϐλοιπεσ Τπηρεςύεσ του Δόμου   

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Επενδϑςεισ για τη βελτύωςη τησ ενεργειακόσ απϐδοςησ των κτιρύων του Οργανιςμοϑ 

 Ανϊγκη πρϐςληψησ φυςιοθεραπευτό και ειδικοϑ προςωπικοϑ προκειμϋνου να γύνει λειτουργικό και 
να αξιοποιηθεύ η εν λϐγω δομό   

 Ανϊγκη πρϐςληψησ εξειδικευμϋνου προςωπικοϑ για την παροχό υπηρεςιών ςε ϊτομα με ειδικϋσ 
ανϊγκεσ  

 Ανϊγκη αγορϊσ φωτοτυπικών και Η/Τ για ϐλεσ τισ δομϋσ (Σμόμα Παιδικόσ Υροντύδασ και Μϋριμνασ 
Μοχοϑ, Γουβών, Επιςκοπόσ, Ανϊληψησ) 

 
 

Κοινωφελόσ Επιχεύρηςη Δόμου Φερςονόςου 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ϊλλειψη πϐρων  

 Ϊλλειψη διοικητικόσ και λογιςτικόσ υποςτόριξησ με αποτϋλεςμα να χρηςιμοποιοϑνται εξωτερικού 
ςυνεργϊτεσ 

 Ϊλλειψη προςωπικοϑ και αδυναμύα προςλόψεων 

 Ελλιπόσ ςυντόρηςη τησ υλικοτεχνικόσ υποδομόσ των αθλητικών χώρων 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Προςωπικϐ πρϐθυμο για ςυνεχό επιμϐρφωςη 

 Εξαιρετικϊ καλϐ επύπεδο ςυνεργαςύασ με τισ υπϐλοιπεσ Τπηρεςύεσ του Δόμου και του ευρϑτερου 
Δημϐςιου Σομϋα 

 Διοργϊνωςη πολιτιςτικών δραςτηριοτότων  

 υνεχόσ προγραμματιςμϐσ νϋων δρϊςεων 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Μερικό αναβϊθμιςη τησ μηχανοργϊνωςησ (Η/Τ , εκτυπωτϋσ κλπ. ) 

 Προμόθεια υγειονομικοϑ υλικοϑ 

 υντόρηςη των υποδομών  

 Ωμεςη χρηματοδϐτηςη για καλϑτερη ςτελϋχωςη 

 Προγραμματιςμϐσ προςλόψεων 

 Επιμϐρφωςη του προςωπικοϑ 

 Δημιουργύα νϋων δομών 

 
 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ελϊχιςτη προςταςύα του λιμϋνα απϐ Ν και ΝΑ ανϋμουσ  

 Ϊλλειψη πυροςβεςτικοϑ δικτϑου (πυροςβεςτικϋσ φωλιϋσ κλπ) 
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ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

 Ϊλλειψη προςωπικοϑ για τη διαχεύριςη των αποβλότων πλούων ςϑμφωνα με το εγκεκριμϋνο χϋδιο   

 Ανεπαρκόσ διαθϋςιμοσ ελεϑθεροσ χώροσ για την υποδοχό αποβλότων, την αποθόκευςη μϋςων 
απορρϑπανςησ, κλπ  

 Δϑςκολο να καταςτεύ ο χώροσ επιςκϋψιμοσ κυρύωσ λϐγω του ςημαντικϊ περιοριςμϋνου ελεϑθερου 
χώρου  

 Ϊλλειψη Κανονιςμοϑ Λειτουργύασ με αποτϋλεςμα να παρατηροϑνται καταχρηςτικϋσ ςυμπεριφορϋσ  

 Αδυναμύα κϊλυψησ των αυξημϋνων αναγκών και τησ ζότηςησ του καλοκαιρινοϑσ μόνεσ λϐγω ϋλλειψησ 
διαθϋςιμου χώρου   

 Καθυςτερόςεισ ςτην ωρύμανςη ϋργων ανϊπλαςησ ϐλου του παραλιακοϑ μετώπου επύ τησ οδοϑ Αγύασ 
Παραςκευόσ  

 τϋγαςη των υπηρεςιών ςε εγκαταςτϊςεισ που η ςτϋγη τουσ αποτελεύται απϐ αμύαντο, γεγονϐσ που 
καθιςτϊ επιςφαλό την  υγεύα του προςωπικοϑ.  

 ϑγχυςη και αςϊφεια ςτη διαχεύριςη, τη χρόςη και εκμετϊλλευςη χώρων χερςαύασ λιμενικόσ ζώνησ, 
την απώλεια εςϐδων, θϋματα που απαιτοϑν ϊμεςη νομοθετικό αποκατϊςταςη.  

 Αδυναμύα ηλεκτρονικόσ διεκπεραύωςησ των αιτημϊτων των πολιτών λϐγω ϋλλειψησ μηχανοργϊνωςησ 
και ςϑγχρονων εφαρμογών τεχνολογύασ και πληροφοριών (ΣΠΕ) 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ύπαρξη χεδύου Δρϊςησ του Λιμενικοϑ Σαμεύου που λαμβϊνει υπϐψη ϐλα τα παραπϊνω προβλόματα 
και προτεύνει λϑςεισ  

 Επικαιροποιημϋνο χϋδιο Αντιμετώπιςησ Περιςτατικών Θαλϊςςιασ ρϑπανςησ  

 Διαθϋςιμοσ ςυναφόσ εξοπλιςμϐσ για την Αντιμετώπιςη Περιςτατικών Θαλϊςςιασ ρϑπανςησ 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

  Ανϊγκη επύςπευςησ ϋργων ανϊπλαςησ του παραλιακοϑ μετώπου 

 Ανϊγκη υιοθϋτηςησ κανονιςτικοϑ πλαιςύου και δημιουργύασ ςυςτόματοσ ελϋγχου των καταχρηςτικών 
λειτουργιών ςτο παραλιακϐ μϋτωπο  

 Ανϊγκη μηχανοργϊνωςησ, αναβϊθμιςησ και εκςυγχρονιςμοϑ του διαθϋςιμου υλικοτεχνικοϑ 
εξοπλιςμοϑ (Η/Τ, εκτυπωτϋσ, φωτοαντιγραφικϐ)  

 Ανϊγκη εϑρεςησ κατϊλληλου χώρου ςτϋγαςησ των υπηρεςιών 

 
 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ (ΥΟΔΑ) Α.Ε. ΟΣΑ 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ϊλλειψη υποδομών διαχεύριςησ απορριμμϊτων  

 Ϊλλειψη προςωπικοϑ τεχνικοϑ και επιςτημονικοϑ 

 Ϊλλειψη εξοπλιςμοϑ για τισ ανϊγκεσ ανϊπτυξησ των δρϊςεων 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Σο βραχυπρϐθεςμο επενδυτικϐ πρϐγραμμα που ϋχει καταρτιςτεύ και πρϐκειται να υλοποιηθεύ ϊμεςα 
θα βελτιώςει τη λειτουργικό ετοιμϐτητα του φορϋα 

 Ωριςτη ςυνεργαςύα με τισ υπηρεςύεσ του Δόμου και  με ϊλλουσ φορεύσ διαχεύριςησ απορριμμϊτων ςε 
πανελλόνιο επύπεδο  

 Προςφερϐμενεσ υπηρεςύεσ υψηλόσ ποιϐτητασ  

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 
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ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΣΕΡΕΨΝ ΑΠΟΒΛΗΣΨΝ ΒΟΡΕΙΑ ΠΕΔΙΑΔΑ (ΥΟΔΑ) Α.Ε. ΟΣΑ 

 Ωρςη των περιοριςμών των προςλόψεων ςε τεχνικϐ και επιςτημονικϐ προςωπικϐ 

 Ϊνταξη των ώριμων ϋργων του φορϋα ςε χρηματοδοτικϊ εργαλεύα  

 Τλοπούηςη των ςχεδιαζϐμενων καινοτϐμων δρϊςεων  

 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΦΕΣΕΤΗ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Πρϐβλημα επϊρκειασ υδρευτικοϑ και αρδευτικοϑ νεροϑ  

 Ελλεύψεισ και προβλόματα ςε βαςικϋσ υποδομϋσ 

 Παρϊπονα για την αναπϐφευκτη διαδικαςύα τησ εκ’ περιτροπόσ υδροδϐτηςησ λϐγω των 
προβλημϊτων επϊρκειασ και  ποιϐτητασ των υδϊτων 

 Μεγϊλοσ αριθμϐσ βλαβών λϐγω των πεπαλαιωμϋνων δικτϑων ϑδρευςησ 

 Μειωμϋνοι οικονομικού πϐροι τησ επιχεύρηςησ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Η λειτουργύα του φρϊγματοσ Αποςελϋμη αναμϋνεται να ςυνειςφϋρει ςτην επϊρκεια των υδϊτων. 

 Σο πλαύςιο λειτουργύασ χαρακτηρύζεται απϐ ευελιξύα, ταχϑτητα και αποτελεςματικϐτητα, τϐςο ϐςο 
αφορϊ την διαχεύριςη τησ καθημερινϐτητασ (ςυντόρηςη, λειτουργύα, βλϊβεσ δικτϑων, αϑξηςη τησ 
ζότηςησ ςε περιϐδουσ αιχμόσ), ϐςο και ςτη διαχεύριςη και αξιοπούηςη των κοινοτικών κονδυλύων και 
των εθνικών πϐρων για την εκτϋλεςη ϋργων βαςικών υποδομών. 

 Ωριςτη ςυνεργαςύα με το Δόμο και με το Υο.Δ..Α Βϐρειασ Πεδιϊδασ 

 υμμετοχό ωσ ςυντονιςτόσ ςε ϋνα πρϐγραμμα LIFE με τύτλο: “From Treated Wastewater to Alternative 
Water Resources in Semi-Arid Regions” με εφαρμογό ςτην Εγκατϊςταςη Επεξεργαςύασ Λυμϊτων τησ 
ΔΕΤΑΦ ςτη Φερςϐνηςο 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Αναβϊθμιςη και επϋκταςη των βαςικών δικτϑων μεταφορϊσ ώςτε να υπϊρχει δυνατϐτητα διανομόσ 
νεροϑ, απϐ ϐπου και αν προϋρχεται 

 ϑνδεςη των δικτϑων τησ ΔΕΤΑΦ με το φρϊγμα Αποςελϋμη, για αναβϊθμιςη τησ ποιϐτητασ και 
κϊλυψη των αναγκών ςε ποςϐτητεσ υδϊτων 

 υνετό διαχεύριςη και εξοικονϐμηςη των φυςικών πϐρων απϐ ϐλουσ του παρϊγοντεσ, επιχειρηματύεσ, 
αγρϐτεσ, δημϐτεσ, και ανϊπτυξη δρϊςεων που ενςωματώνουν τισ αρχϋσ τησ αειφορύασ 

 Διαχεύριςη δρομολογημϋνων ϋργων 

 Προετοιμαςύα ϋργων για τη δημιουργύα των βαςικών υποδομών ςτισ περιοχϋσ που εντοπύζονται 
ελλεύψεισ 

 Αναδιοργϊνωςη και ανακατανομό των πϐρων τησ επιχεύρηςησ 

 Τλικοτεχνικό υποδομό χρόζει ενύςχυςησ 

 Φρηματοδοτόςεισ μϋςω ςυγχρηματοδοτοϑμενων κοινοτικών προγραμμϊτων 
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ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΑΚΣΨΝ ΜΑΛΙΨΝ ΜΟΝΟΜΕΣΟΦΙΚΗ  
ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΨΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α. – «Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε.» 

ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ϊλλειψη προςωπικοϑ 

 Τψηλϐ κϐςτοσ παρεχϐμενων υπηρεςιών 

 Παλαιωμϋνοσ εξοπλιςμϐσ 

 Μη κατϊλληλη μηχανοργϊνωςη 

 Οικονομικϋσ εκκρεμϐτητεσ παλαιϐτερων ετών ςε Δ.Ο.Τ.  και Κτηματικό Τπηρεςύα.  

 Ϊλλειψη μηχανοκύνητου εξοπλιςμοϑ (φορτηγϐ τϑπου 4Φ4 ) 

 Μη κατϊλληλοσ ϋλεγχοσ των παρϊνομων δραςτηριοτότων ςτουσ χώρουσ διαχεύριςησ τησ εταιρεύασ 

ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ 

 Ελεϑθερη πρϐςβαςη ςτισ παραλύεσ για ϐλουσ 

 Πρϐςβαςη για ΑΜΕΑ ςε 2 παραλύεσ 

 Ικανοποιητικϐ  επύπεδο παρεχϐμενων υπηρεςιών 

 Εξαιρετικϊ επύπεδο ςυνεργαςύασ με τισ Τπηρεςύεσ του Δόμου και ϐλουσ τουσ Αντιδημϊρχουσ 

 Οικονομικϐσ προγραμματιςμϐσ 

ΚΡΙΙΜΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

 Εκςυγχρονιςμϐσ του υπϊρχοντοσ εξοπλιςμοϑ (Ομπρϋλεσ, καρϋκλεσ κλπ ) 

 τελϋχωςη ανθρωπινοϑ δυναμικοϑ 

 Καλϑτερη μηχανογρϊφηςη (Wi-Fi , Σαμειακϋσ μηχανϋσ κλπ)  

 Ωμεςη αγορϊ μηχανοκύνητου εξοπλιςμοϑ (φορτηγϐ τϑπου 4Φ4) 

 ωςτό κατανομό εργαςιών 

 Προγραμματιςμϐσ και αγορϊ καντινών 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3:  

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 

 

3.1 Σο γενικό πλαύςιο χϊραξησ τησ ςτρατηγικόσ του Δόμου Φερςονόςου 

Ο τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ τησ νϋασ προγραμματικόσ περιϐδου (2015-2019) εξακολουθεύ να 

λαμβϊνει υπϐψη του τα Γενικϊ & Ειδικϊ Πλαύςια Ανϊπτυξησ και το ςχετικϐ νομικϐ πλαύςιο ςε 

ςυνϋχεια του προηγοϑμενου επιχειρηςιακοϑ προγραμματιςμοϑ. Ειδικϐτερα, για την 

διαμϐρφωςη τησ αναπτυξιακόσ ςτρατηγικόσ του Δόμου Φερςονόςου (2015-2019) εξακολουθοϑν 

να λαμβϊνονται υπϐψη το:  

 Γενικϐ Πλαύςιο Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ. 

 Ειδικϐ Πλαύςιο  Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ & Αειφϐρου Ανϊπτυξησ (Βιομηχανύα). 

 Ειδικϐ Πλαύςιο Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ & Αειφϐρου Ανϊπτυξησ (Σουριςμϐσ). 

 Ειδικϐ Πλαύςιο Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ & Αειφϐρου Ανϊπτυξησ (Α. Π. ΕΝΕΡΓΕΙΑ). 

 Ειδικϐ Ρυθμιςτικϐ χϋδιο Ηρακλεύου.  

 

Επιπλϋον, η χϊραξη ςτρατηγικόσ για τη νϋα περύοδο υλοποιεύται λαμβϊνοντασ υπϐψη, 

αξιοποιώντασ και ενςωματώνοντασ: 

 την προηγοϑμενη εμπειρύα και προςπϊθεια να επαναπροςδιοριςτεύ η τουριςτικό 
ταυτϐτητα του Δόμου Φερςονόςου υπϐ το πρύςμα τησ βιώςιμησ – αειφϐρου ανϊπτυξησ,  

 τισ επιδιώξεισ τησ νϋασ δημοτικόσ αρχόσ ϐπωσ αυτό διατυπώνεται ςτο κεύμενο των 
προγραμματικών τησ δηλώςεων και δεςμεϑςεων,  

 την Ευρωπαώκό ςτρατηγικό για την τϐνωςη τησ ανϊπτυξησ και τη δημιουργύα θϋςεων 
εργαςύασ ςτον παρϊκτιο και θαλϊςςιο τουριςμϐ, 

 την περιφερειακό αναπτυξιακό ςτρατηγικό ϐπωσ ορύζεται ςτο αναθεωρημϋνο ΠΦΑΑ 
Κρότησ, 

 την Ολοκληρωμϋνη Φωρικό τρατηγικό του Δόμου Φερςονόςου για την Προγραμματικό 
Περύοδο 2014-2020 

 το χϋδιο ΒΙΣΑ του Δόμου για την Βιώςιμη Σουριςτικό Ανϊπτυξη τησ περιοχόσ,  
 την ευρωπαώκό ςτρατηγικό για τη Γαλϊζια Ανϊπτυξη, 
 τον αναπτυξιακϐ ςχεδιαςμϐ και το χρηματοδοτικϐ πλαύςιο τησ τρϋχουςασ 

προγραμματικόσ περιϐδου (2014-2020), 
 την τρϋχουςα κοινωνικοοικονομικό ςυγκυρύα ϐπωσ διαγρϊφεται ςε τοπικϐ και εθνικϐ 

επύπεδο και τισ επιπτώςεισ ςτην Σοπικό Αυτοδιούκηςη και 
 τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα του Δόμου Φερςονόςου. 

 

Η προηγούμενη εμπειρύα και το αποτϋλεςμα τησ προςπϊθειασ επαναπροςδιοριςμού τησ 

τουριςτικόσ ταυτότητασ του Δόμου 

τα πλαύςια τησ προηγοϑμενησ περιϐδου ςτρατηγικοϑ ςχεδιαςμοϑ (2009-2013), οι προςπϊθειεσ 

τησ τϐτε δημαρχιακόσ αρχόσ επικεντρώθηκαν ςτην υλοπούηςη του ορϊματοσ για την «ανϊδειξη 

του Δόμου ςε Οικονομικϐ, Σουριςτικϐ & Πολιτιςτικϐ πϐλο ανϊπτυξησ υιοθετώντασ και 

εφαρμϐζοντασ τισ βαςικϋσ αρχϋσ βιώςιμησ ανϊπτυξησ». Μεταξϑ ϊλλων, η προηγοϑμενη δημοτικό 
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αρχό επικεντρώθηκε ςτον επαναπροςδιοριςμϐ τησ τουριςτικόσ ταυτϐτητασ του Δόμου 

Φερςονόςου με ςεβαςμϐ ςτισ αρχϋσ τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ. Ψσ εκ τοϑτου δϐθηκε ϋμφαςη 

ςτην:  

 Ενύςχυςη των υποδομών του Δόμου και την αϑξηςη τησ δημοτικόσ περιουςύασ. 

 Βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ και τησ καθημερινϐτητασ των δημοτών μϋςω τησ ςυμμετοχόσ  

τουσ ςτη λόψη αποφϊςεων.  

 Διαςφϊλιςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και ςτόριξη των ευπαθών ομϊδων του πληθυςμοϑ  

 Ιςομερό ανϊπτυξη των δημοτικών ενοτότων.  

 Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ τησ τοπικόσ οικονομύασ. 

 Διαςφϊλιςη και αναβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ.  

 

Προτεραιϐτητα δϐθηκε ςτην ϊμεςη πληροφϐρηςη των δημοτών και ςτην ανϊπτυξη ποικύλων 

μορφών διαλϐγου, την αςφαλό διαβύωςη και την προςταςύα τησ ζωόσ και τησ περιουςύασ των 

κατούκων, ςτη μϋγιςτη δυνατό αξιοπούηςη των εθνικών και ευρωπαώκών χρηματοδοτών 

προγραμμϊτων και ςτη ςυμμετοχό του Δόμου ςε ευρωπαώκϊ και διεθνό δύκτυα (ϐπωσ το 

«ϑμφωνο των Δημϊρχων», η ϋνωςη «Όμορφα χωριϊ», κλπ), ςτη βελτύωςη των οικονομικών 

του Δόμου, ςτην προςταςύα και αποκατϊςταςη δαςικών εκτϊςεων και ευαύςθητων περιοχών 

(αναδαςώςεισ, φαρϊγγια κλπ.), ςτην ανϊδειξη πολιτιςτικών πϐρων του Δόμου, ςτην 

επαναχρηςιμοπούηςη υγρών αποβλότων και ςτην περιβαλλοντικό ευαιςθητοπούηςη του ευρϑ 

κοινοϑ, ςτη δημιουργύα κινότρων και ςτη βρϊβευςη ιδιωτικών πρωτοβουλιών (πχ βραβεύα 

ενεργειακόσ αποδοτικϐτητασ), ςτην υλοπούηςη μεγϊλου αριθμοϑ δρϊςεων τουριςτικόσ 

προβολόσ, ςτην ανϊπλαςη πλατειών και οικιςμών, καθώσ και ςτην ενεργειακό αναβϊθμιςη 

κτιρύων και τμόματοσ του δημοτικοϑ φωτιςμοϑ, κ.α.  

 

Ειδικϐτερα ςε ϐτι αφορϊ το ύμφωνο των Δημϊρχων, ϋχει γύνει μια ςημαντικό προςπϊθεια 

υλοπούηςησ επιδεικτικών ϋργων ενεργειακόσ αναβϊθμιςησ ςχολικών (πρϊςινα δώματα και 

βιοκλιματικϋσ παρεμβϊςεισ) και ϊλλων δημοτικών κτιρύων μϋςω τησ αξιοπούηςησ πϐρων απϐ 

το Πρϊςινο Σαμεύο καθώσ και αναβϊθμιςησ του δημοτικοϑ φωτιςμοϑ μϋςω ϊλλων 

χρηματοδοτικών προγραμμϊτων.  

 

ημαντικό υπόρξε και η προςπϊθεια εμπλουτιςμοϑ του τουριςτικοϑ προώϐντοσ του Δόμου 

μϋςω τησ δημιουργύασ Σουριςτικού Φϊρτη Εμπειριών. Βαςικϐσ ςτϐχοσ όταν η ενύςχυςη τησ 

εικϐνασ τησ ενδοχώρασ και η προβολό τησ πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ, του φυςικοϑ κϊλλουσ και 

του πλοϑτου τησ περιοχόσ. Ψσ εκ τοϑτου, ο εν λϐγω χϊρτησ παρϋχει, μεταξϑ ϊλλων, 

πληροφορύεσ για μουςεύα, αρχαιολογικοϑσ χώρουσ, εκκληςύεσ, μοναςτόρια, αθλητικϋσ 

εγκαταςτϊςεισ, υδϊτινα πϊρκα, πεζοπορικϊ μονοπϊτια, ποδηλατικϋσ διαδρομϋσ, θϋςεισ θϋασ, 
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φαρϊγγια. Επιπλϋον, δημιουργόθηκε ειδικϐ φυλλϊδιο για τον ποδηλατικϐ τουριςμϐ ςτο Δόμο 

Φερςονόςου.    

 

Γενικϐτερα, ςτη διϊρκεια τησ θητεύασ τησ προηγοϑμενησ δημαρχιακόσ αρχόσ υλοποιόθηκαν 

πλόθοσ ϋργων και δρϊςεων ςε ϐλουσ ςτουσ τομεύσ (πολιτιςμϐσ, κοινωνύα, περιβϊλλον) μεταξϑ 

των οπούων ενδεικτικϊ αναφϋρονται τα παρακϊτω:  

 

Κοινωνικϋσ δρϊςεισ:  

 Εθελοντικϋσ αιμοδοςύεσ. 

 χολϋσ γονϋων, ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ για γονεύσ, ςυναντόςεισ με λογοθεραπευτϋσ. 

 Εκδηλώςεισ για την τρύτη ηλικύα ςε ςυνεργαςύα με τισ κοινωνικϋσ δομϋσ.  

 άδρυςη Κϋντρου Δια βύου μϊθηςησ και υλοπούηςη προγραμμϊτων δια βύου μϊθηςησ.  

 Εκδηλώςεισ για τη νεολαύα ςτο Πνευματικϐ Κϋντρο Λιμϋνοσ Φερςονόςου και λειτουργύα 

παιδικόσ εξοχικόσ καταςκόνωςησ.  

 Τπογραφό τησ Φϊρτασ εθελοντιςμοϑ και τησ Ευρωπαώκόσ Φϊρτασ για την ιςϐτητα  των φύλων.  

 Βραβεϑςεισ μαθητών, βρϊβευςη ενεργοϑ δημϐτη, βραβεϑςεισ επαναλαμβανϐμενων 

επιςκεπτών του δόμου. 

 Οργϊνωςη φιλοζωικών δρϊςεων, ϋγκριςη και εφαρμογό χεδύου Δρϊςησ για τα αδϋςποτα 

ζώα.  

 υμμετοχό ςτο θεςμϐ κοινωφελοϑσ εργαςύασ. 

 Προγρϊμματα αλληλεγγϑησ και δωρεϊν διανομόσ τροφύμων ςε απϐρουσ.  

 Δωρεϊν ιατρικϋσ εξετϊςεισ με το πρϐγραμμα τηλεώατρικόσ.  

 

Περιβαλλοντικϋσ δρϊςεισ:  

 Τλοποιόθηκε Εκςτρατεύα Ενημϋρωςησ για την επαναχρηςιμοπούηςη των υγρών αποβλότων 

ςτο Δόμο. 

 Τλοποιόθηκαν Εκδηλώςεισ για τη «Βιώςιμη Κινητικϐτητα». 

 Εκπονόθηκε μελϋτη για τη δημιουργύα Εργοςτϊςιου μηχανικόσ διαλογόσ ανακϑκλωςησ και 

κομποςτοπούηςησ. 

 Ξεκύνηςε η υλοπούηςη του Ϊργου: «ςυλλογό, μεταφορϊ, επεξεργαςύα και διϊθεςη λυμϊτων 

εντϐσ των ορύων του πρώην Δόμου Γουβών». 

 Τλοποιόθηκε πλόθοσ ευρωπαώκών ϋργων και προγραμμϊτων με θϋμα την εξοικονϐμηςη 

ενϋργειασ, κλιματικό αλλαγό και τη διαχεύριςη αποβλότων.  

 Τπογρϊφηκε το ϑμφωνο των Δημϊρχων, εκπονόθηκε το χϋδιο Δρϊςησ Αειφϐρου Ενϋργειασ 

του Δόμου (ΔΑΕ), υλοποιόθηκαν ημϋρεσ ενϋργειασ και ολοκληρώθηκε η πρώτη διετόσ 

αναφορϊ προϐδου του ΔΑΕ.  
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 Φρηματοδοτόθηκε η ανϊδειξη Διατόρηςη και προςταςύα τησ Βιο-ποικιλϐτητασ του Τγροτϐπου 

Μαλύων. 

 Φρηματοδοτόθηκε η προμόθεια και τοποθϋτηςη ενεργειακών λαμπτόρων Αςτικοϑ – Οδικοϑ 

Δικτϑου Υωτιςμοϑ απϐ το Πρϐγραμμα «Αςτικό Αναζωογϐνηςη 2012-2015» (Πρϊςινο Σαμεύο). 

 Τλοποιόθηκαν «Δρϊςεισ Ανϊδειξησ, περιβαλλοντικόσ Ευαιςθητοπούηςησ και Εκπαύδευςησ ςτον 

Τγρϐτοπο των Μαλύων» ςε ςυνεργαςύα με τη WWF. 

 Δημιουργόθηκε νϋοσ ταθμϐσ Ανακϑκλωςησ ογκωδών απορριμμϊτων ςτην Επιςκοπό - Green 

Point ςτην Δ.Ε. Επιςκοπόσ και υλοποιόθηκαν πλόθοσ ημερύδων ςχετικών με την ανακϑκλωςη 

απορριμμϊτων.  

 Τπογρϊφηκαν ςυμβϊςεισ για την καταςκευό ϋργων οδικοϑ δικτϑου.  

 Φρηματοδοτόθηκαν ϋργα ϑδρευςησ.  

 Δημοπρατόθηκαν Ϊργα αποχϋτευςησ ακαθϊρτων υδϊτων και επεξεργαςύασ λυμϊτων 

Παραλιακοϑ Μετώπου.   

 Τλοποιόθηκε ϋνασ μεγϊλοσ αριθμϐσ αςτικών αναπλϊςεων.  

 Εγκρύθηκε το Ϊργο «Ολοκληρωμϋνο Ηλεκτρονικϐ ϑςτημα Διαχεύριςησ Ενδοχώρασ Δόμου 

Φερςονόςου». 

 Εκπονόθηκε και υλοποιόθηκε το Ολοκληρωμϋνο χϋδιο Ανϊπτυξησ Περιοχών Τπαύθρου. 

(ΟΑΠΤ) του Δόμου Φερςονόςου. 

 Ανατϋθηκαν μελϋτεσ ςχετικϋσ με την προςταςύα τησ παρϊκτιασ ζώνησ.  

 Εκπονόθηκε Ολοκληρωμϋνο χϋδιο Βιώςιμησ Σουριςτικόσ Ανϊπτυξησ και μελϋτη για τουσ 

δορυφϐρουσ λογαριαςμοϑσ τουριςμοϑ. 

 Φρηματοδοτόθηκε το κϋντρο τουριςτικόσ πληροφϐρηςησ και προβολόσ του Δόμου 

Φερςονόςου και δημιουργόθηκαν πλόθοσ ταξιδιωτικών προτϊςεων, βύντεο και τουριςτικών 

οδηγών.   

 

Πολιτιςτικϋσ δρϊςεισ:  

 Φρηματοδοτόθηκε η «Αναβϊθμιςη του πολιτιςτικοϑ κϋντρου Βοριτςύου Δ.Ε. Γουβών». 

 Δημοπρατόθηκε η υλοπούηςη «Χηφιακοϑ μουςεύου του Δόμου Φερςονόςου, ςτο Αβδοϑ». 

 Φρηματοδοτόθηκαν ϋργα ανϊδειξησ μονοπατιών και πολιτιςτικών μνημεύων. 

 Τλοποιόθηκαν εκδηλώςεισ μνόμησ και ςχετικού εορταςμού.  

 Διοργανωθόκαν μουςικϋσ εκδηλώςεισ. 
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Οι προγραμματικϋσ θϋςεισ τησ νϋασ Δημοτικόσ Αρχόσ 

Οι προγραμματικϋσ θϋςεισ τησ νϋασ Δημοτικόσ Αρχόσ περιλαμβϊνουν ςυγκεκριμϋνουσ ςτϐχουσ 

και προτϊςεισ που διαρθρώνονται κϊτω απϐ πϋντε (5) βαςικοϑσ ϊξονεσ οικονομικόσ και 

βιοτικόσ ανϊπτυξησ για την περιοχό του Δόμου Φερςονόςου:    

 

Ωξονασ 1. Δόμοσ Φερςονόςου, νϋεσ διαδρομϋσ ςε ϋναν δημοφιλό τουριςτικϐ προοριςμϐ 
 Εξειδύκευςη ςτρατηγικόσ τουριςμοϑ  
 Ενιαύα προβολό και διαμϐρφωςη ϋντυπου και ηλεκτρονικοϑ υλικοϑ  
 Προώθηςη εναλλακτικών μορφών τουριςμοϑ  
 τόριξη μικρών τουριςτικών καταλυμϊτων και τησ ποιοτικόσ αναβϊθμιςησ 

αυτών  
 Επιμόκυνςη τησ τουριςτικόσ περιϐδου  
 ϑςτημα διαχεύριςησ προοριςμοϑ (DMO) 
 Εξατομικευμϋνο τουριςτικϐ προώϐν μϋςω του τουριςτικοϑ Portal και ειδικών 

εφαρμογών κινητόσ  τηλεφωνύασ  
 τρατηγικό τουριςτικοϑ Marketing με road shows κρητικών προώϐντων 

παραδοςιακόσ γαςτρονομύασ  
 Portal υπηρεςιών e-tourism 
 Ολοκλόρωςη Μαρύνασ Μαλύων  
 Εμπλουτιςμϐσ και διαμϐρφωςη κοινϐχρηςτων χώρων 
 Ανϊπλαςη χερςαύασ λιμενικόσ ζώνησ επύ του παραλιακοϑ μετώπου Αγύασ 

Παραςκευόσ  
 Repeater’s card για επαναλαμβανϐμενουσ επιςκϋπτεσ.   

 
Ωξονασ 2. Η αξύα του περιβϊλλοντοσ  

 Φρηςιμοπούηςη νϋων τεχνολογιών (GIS) για τον επαναςχεδιαςμϐ των 
διαδρομών και την ςυλλογό και αποκομιδό απορριμμϊτων  

 Τιοθϋτηςη καλών  πρακτικών διαχεύριςησ απορριμμϊτων  
 Προώθηςη τησ ανακϑκλωςησ και τησ εξοικονϐμηςησ νεροϑ και ενϋργειασ 

ςτον ιδιωτικϐ τομϋα 
 Εφαρμογό καινοτϐμων πιλοτικών ςυςτημϊτων διαχεύριςησ απορριμμϊτων 
 Προώθηςη τησ κομποςτοπούηςησ και τησ μεύωςησ ςτην πηγό κλπ  
 Δημιουργύα «οικολογικών γραφεύων» και «οικολογικών ςχολεύων»  
 Ενύςχυςη και αναβϊθμιςη τησ ανακϑκλωςησ  
 Βρϊβευςη καθαρόσ γειτονιϊσ   
 Εμπλουτιςμϐσ αςτικοϑ πραςύνου  
 Διευκϐλυνςη τησ πρϐςβαςησ ςτισ παραλύεσ του Δόμου  
 Αιςθητικό αναβϊθμιςη πλατειών και παιδικών χαρών  
 Αναπλϊςεισ οικιςμών  
 Βελτύωςη οδικοϑ δικτϑου, ςυντόρηςη, ςόμανςη, διαγρϊμμιςη  
 Αναβϊθμιςη, βελτύωςη ηλεκτροφωτιςμοϑ κοινϐχρηςτων χώρων  
 Ολοκλόρωςη του ΓΠ και νομιμοπούηςη δημοτικών υποδομών  
 Μελϋτη Ανϊπλαςησ κηρυγμϋνου παραδοςιακοϑ οικιςμοϑ Καινοϑργιου Φωριοϑ  
 Διεκδύκηςη κυρύαρχου ρϐλου ςτο Υορϋα Διαχεύριςησ του Υρϊγματοσ 

Αποςελϋμη 
 Ολοκλόρωςη – αναβϊθμιςη εςωτερικών δικτϑων ϑδρευςησ Δ.Ε. Επιςκοπόσ, 

γουροκεφϊλι, Γουβών, ταλύδασ  
 Ολοκλόρωςη δικτϑου αποχϋτευςησ και ΜΕΛ ςε Γοϑβεσ, Γοϑρνεσ, Κοκκύνη 

Φϊνι, Βαθειανϐ Κϊμπο, Καρτερϐ, Ανϊληψη.  
 

Ωξονασ 3. Πολιτικϋσ για τον ϊνθρωπο  
 Δημιουργύα δικτϑου επιςτημϐνων τησ περιοχόσ  
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 άδρυςη κοινωνικοϑ φαρμακεύου  
 Ενύςχυςη εθελοντιςμοϑ  
 Προώθηςη κοινωνικόσ και γυναικεύασ επιχειρηματικϐτητασ  
 τόριξη τρύτησ ηλικύασ  
 Αναβϊθμιςη των ΚΑΠΗ  
 υνϋχιςη προγραμμϊτων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ και ΚΗΥΗ  
 Αϑξηςη των παιδικών ςταθμών και υποςτόριξη τησ λειτουργύασ τουσ  
 Πρϐγραμμα εντατικόσ υποςτόριξησ οικογενειών  
 Πρϐγραμμα υμβουλευτικό Γονϋων και χϋςεισ χολεύου Οικογϋνειασ  
 Παροχό βοόθειασ ςε ϊτομα που χρόζουν ψυχικόσ φροντύδασ και κοινωνικόσ 

υποςτόριξησ  
 Ανϊδειξη πολιτιςτικών εκκληςιαςτικών μνημεύων  
 Ολοκλόρωςη ψηφιακοϑ Μουςεύου Δόμου ςτο Αβδοϑ  
 Προώθηςη δρϊςεων του Ιδρϑματοσ «Ϊλλη Αλεξύου»  
 υνεργαςύα με πολιτιςτικοϑσ ςυλλϐγουσ  
 Ανϊδειξη αρχαιολογικών χώρων και μουςεύων  
 Δημιουργύα νϋων μονοπατιών και οδηγών για τουσ επιςκϋπτεσ  
 Διοργϊνωςη πολιτιςτικών εκδηλώςεων, φεςτιβϊλ, εκθϋςεων κλπ 
 Καταςκευό αθλητικών εγκαταςτϊςεων και ςυντόρηςη υφιςταμϋνων  
 Διοργϊνωςη διαγωνιςμών θαλϊςςιων αθλημϊτων  
 Διοργϊνωςη εκδηλώςεων μαζικοϑ αθλητιςμοϑ  
 Προώθηςη ςχολικοϑ αθλητιςμοϑ  
 Προώθηςη δημιουργύασ ομϊδων παραγωγών  
  Υροντύδα και ςυντόρηςη αγροτικόσ οδοποιύασ  
 Προώθηςη τοπικόσ κουζύνασ  
 Καταςκευό ςκεπαςτόσ λαώκόσ αγορϊσ βιολογικών και τοπικών προώϐντων  
 Δημιουργύα «πρϐτυπου αγροκτόματοσ»  
 Αξιοπούηςη και επικαιροπούηςη μελϋτησ «δορυφϐρων λογαριαςμών»  

 
 Ωξονασ 4. Δόμοσ Αρωγϐσ ςτουσ νϋουσ, την παιδεύα, τον πολιτιςμϐ, τον αθλητιςμϐ και τον 

αγροτικϐ τομϋα  
 Ολοκληρωμϋνο πρϐγραμμα βελτύωςησ και ολοκλόρωςησ ςχολικών κτιρύων  
 Καταςκευό δημοτικοϑ ςχολεύου και ολοόμερου νηπιαγωγεύου ςε Κοκκύνη 

Φϊνι και Ανϊληψη  
 τόριξη ςχολικών επιτροπών  
 Πρϐγραμμα Εκπαύδευςησ Σουριςμοϑ και Περιβαλλοντικόσ Εκπαύδευςησ  
 Κύνητρα προςϋλκυςησ χορηγών ςε προγρϊμματα υποτροφιών 
 Καθιϋρωςη μαθητικών βραβεύων  
 Λειτουργύα πολυχώρου ϋκφραςησ και δημιουργικϐτητασ νεολαύασ  
 Ανϊπτυξη εθελοντιςμοϑ και ενθϊρρυνςη τησ κινητικϐτητασ τησ ςε 

ευρωπαώκϐ επύπεδο  
 

Ωξονασ 5. Δόμοσ φιλικϐσ προσ το Δημϐτη  
 Αναδιοργϊνωςη οργανωτικόσ δομόσ του Δόμου  
 Επϋκταςη ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ  
 Καταγραφό περιουςύασ του Δόμου και εκπϐνηςη μελϋτησ αξιοπούηςησ  
 Εφαρμογό προγρϊμματοσ εξοικονϐμηςησ ενϋργειασ  
 Εγκατϊςταςη εφαρμογόσ «Ηλεκτρονικό Εξυπηρϋτηςη Καθημερινϐτητασ»  
 Προςταςύα αδϋςποτων ζώων, ενημϋρωςη δημοτών και δημιουργύα ειδικών 

ςημεύων ςύτιςησ  
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Σα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα του Δόμου  Φερςονόςου  

Σα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και τα ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα του δόμου ςχετύζονται κυρύωσ 

με την γεωγραφικό του θϋςη και γειτνύαςη με το Ηρϊκλειο, την τουριςτικό του ιςτορύα και 

δυναμικό αλλϊ και με τον εξαιρετικϐ φυςικϐ πλοϑτο που εξακολουθεύ να διαθϋτει, τισ 

κλιματολογικϋσ ςυνθόκεσ, τουσ αρχαιολογικοϑσ χώρουσ και τα μνημεύα και τη δυνατϐτητα να 

αποτελϋςει κεντροβαρό ρϐλο ςτην προςπϊθεια να διαςφαλιςτεύ η ιςϐρροπη πολυκεντρικό 

ανϊπτυξη και εταιρικό ςχϋςη πόλεων – υπαύθρου προςφϋροντασ αν μη τι ϊλλο ποιοτικϋσ 

τουριςτικϋσ υπηρεςύεσ και υποδομϋσ και αποτελώντασ πύλη ειςόδου για την ενδοχώρα.  

 

Η τρϋχουςα κοινωνικοοικονομικό ςυγκυρύα όπωσ διαγρϊφεται ςε τοπικό και εθνικό επύπεδο και 

οι επιπτώςεισ ςτην Σοπικό Αυτοδιούκηςη 

Η ελληνικό οικονομύα εξακολουθεύ να βρύςκεται ςε βαθιϊ ϑφεςη απϐ το 2009 με την ανεργύα να 

αγγύζει το 24,4% τον Ιανουϊριο του 2016, απϐ 25,7% που όταν την αντύςτοιχη περύοδο του 2015.45 

Ειδικϊ για την Περιφϋρεια Κρότησ η ανεργύα ϋκλειςε το 2015 ςτο 25,8% απϐ 24,5% ςτο τϋλοσ του 

2014. ϑμφωνα με ςχετικό ϋκθεςη τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, η Ελλϊδα μαζύ με την Κϑπρο 

καταγρϊφουν ιςτορικϊ υψηλϊ επύπεδα μακροχρϐνιασ ανεργύασ, τα οπούα ςυνεχύζουν να 

αυξϊνονται ςτισ δϑο χώρεσ, αλλϊ και ςτην Ιταλύα. Ειδικϐτερα, η Ελλϊδα κατατϊςςεται πρώτη 

ςτην Ε.Ε. ςε ποςοςτϊ μακροχρϐνιασ ανεργύασ, καθώσ το 74,4% των ανϋργων εύναι μακροχρϐνια 

ϊνεργοι, γεγονϐσ που αναδεικνϑεται ςε μεύζον ζότημα. ϑμφωνα με την ύδια ϋκθεςη το 

ειςϐδημα των νοικοκυριών ςτην Ελλϊδα ςυνεχύζει να μειώνεται. Η κατϊςταςη ςε ϐ,τι αφορϊ 

ςτην ανεργύα προβλϋπεται να διατηρηθεύ ςτα ύδια περύπου επύπεδα και το 2017 (23,6% κατϊ την 

Ευρωπαώκό Επιτροπό), με τουσ διεθνόσ οργανιςμοϑσ να κϊνουν γενικϊ λϐγο για μια «διαρκό 

κρύςη απαςχοληςιμϐτητασ». ϑμφωνα με την τριμηνιαύα ϋκθεςη του Γραφεύου 

Προϒπολογιςμοϑ του Κρϊτουσ (ΓΠΚ) τησ Βουλόσ για την περύοδο Ιανουϊριοσ-Μϊρτιοσ 2016 

«την αρχό του 2016, οι εξελύξεισ εξακολουθοϑν να εύναι ανηςυχητικϋσ για την πορεύα τησ ελληνικόσ 

οικονομύασ και ςυνδϋονται ϊμεςα με την καθυςτϋρηςη ςτην ϊρςη τησ αβεβαιϐτητασ και ςτην 

ανϊκτηςη τησ εμπιςτοςϑνησ ςτην ελληνικό οικονομύα….. Ο Δεύκτησ Οικονομικοϑ Κλύματοσ για την 

Ελλϊδα το Υεβρουϊριο επιδεινώθηκε….. Οι τραπεζικϋσ καταθϋςεισ Επιχειρόςεων και Νοικοκυριών 

υποχωροϑν περαιτϋρω……….. Οι εξαγωγϋσ υποχώρηςαν….. Για το 2016 ςυνολικϊ, προβλϋπεται 

περαιτϋρω πτώςη του ΑΕΠ τησ χώρασ».46 Επύςησ, ςε ϊλλη ϋκθεςη του το ΓΠΚ τησ Βουλόσ 

διαπιςτώνει ϐτι ο πληθυςμϐσ τησ Ελλϊδασ που ζοϑςε υπϐ το καθεςτώσ φτώχειασ, ό υπϐ την 

απειλό τησ φτώχειασ λϐγω υλικών ςτερόςεων και ανεργύασ το 2013 ανόλθε ςτα 6,3 

                                                           

45  ΕΛΣΑΣ. Ϊρευνα Εργατικοϑ Δυναμικοϑ. 
46  Βουλό των Ελλόνων, Γραφεύου Προϒπολογιςμοϑ του Κρϊτουσ, Σριμηνιαύα Ϊκθεςη Ιανουϊριοσ-Μϊρτιοσ 2016, 
Απρύλιοσ 2016 

http://www.naftemporiki.gr/k/italia-%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
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εκατομμϑρια ϊτομα.47 Η ύδια ϋκθεςη επιςημαύνει επύςησ πωσ η Ελλϊδα ςϑμφωνα με την 

Eurostat βρύςκεται ςτη χειρϐτερη θϋςη ςτην Ε.Ε. των 28 χωρών, ϐςον αφορϊ τον κύνδυνο 

φτώχειασ, ενώ ςυγκαταλϋγεται ςτην ομϊδα των χωρών με τη μεγαλϑτερη φτώχεια (23,1%) και 

προηγεύται τησ Ιςπανύασ, τησ Ρουμανύασ και τησ Βουλγαρύασ.  

 

ε αυτϐ το γενικϐτερο κοινωνικοοικονομικϐ πλαύςιο, το οπούο τελευταύα επηρεϊζεται και απϐ 

το μεταναςτευτικϐ ζότημα, η Σοπικό Αυτοδιούκηςη καλεύται να αντιμετωπύςει ςημαντικό 

μεύωςη των εςϐδων τησ που προϋρχεται απϐ την πρωτϐγνωρη περικοπό των κρατικών 

επιχορηγόςεων ςε ποςοςτϐ ωσ και 65%, αλλϊ και τη μεύωςη των ιδύων εςϐδων τησ λϐγω του 

περιοριςμοϑ τησ φοροδοτικόσ ικανϐτητασ των πολιτών. Επιπλϋον, ςχεδϐν ϐλοι οι δόμοι τησ 

χώρασ καλοϑνται να διαχειριςτοϑν την παραπϊνω κατϊςταςη με μειωμϋνο προςωπικϐ λϐγω 

ςυνταξιοδοτόςεων, μεταθϋςεων κλπ., ενώ ϋχει επιβληθεύ και περιοριςμϐσ νϋων προςλόψεων, 

ϐταν την ύδια ςτιγμό οι δόμοι, ωσ οι φορεύσ εκεύνοι που βρύςκονται πληςιϋςτερα ςτον πολύτη, 

και με δεδομϋνη την αδυναμύα του εθνικοϑ ςυςτόματοσ πρϐνοιασ, καλοϑνται να αυξόςουν τισ 

δαπϊνεσ τουσ για κοινωνικό πρϐνοια και υποςτόριξη, λϐγω των οικονομικών πιϋςεων που 

υφύςτανται τα νοικοκυριϊ και οι αδϑναμεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ. Η ςυγκεκριμϋνη αναγκαιϐτητα 

θα διατηρηθεύ και ςτο μϋλλον, καθώσ το ποςοςτϐ του πληθυςμοϑ που εύναι ϊνω των 65 ετών 

διατηρεύ την ανοδικό του πορεύα. Σαυτϐχρονα, διαπιςτώνεται μια ϋντονη αντύφαςη καθώσ οι 

δόμοι εξαναγκϊζονται να τακτοποιόςουν τα οικονομικϊ τουσ και να υποβϊλλουν 

ιςοςκελιςμϋνουσ προϒπολογιςμοϑσ,  μπαύνοντασ ςε καθεςτώσ επιτόρηςησ (Βλ. Παρατηρητόριο 

Οικονομικόσ Αυτοτϋλειασ των ΟΣΑ) ϐςοι εξ αυτών αδυνατοϑν να το πρϊξουν. Μϋςα ςε αυτϋσ 

τισ ςυνθόκεσ, οι ϐποιεσ δυνατϐτητεσ υπϊρχουν για τουσ δόμουσ τησ χώρασ προκειμϋνου να 

αςκόςουν κοινωνικό πολιτικό αλλϊ και να επενδϑςουν ςε υποδομϋσ, προϋρχεται κυρύωσ, αν ϐχι 

αποκλειςτικϊ, απϐ ευρωπαώκϋσ χρηματοδοτόςεισ. υνεπώσ, οι δόμοι εύναι αναγκαςμϋνοι, απϐ 

τισ ςημερινϋσ ςυνθόκεσ να αναζητόςουν εναλλακτικϋσ ό ςυμπληρωματικϋσ λϑςεισ 

χρηματοδϐτηςησ, προκειμϋνου να αςκόςουν τον αναπτυξιακϐ τουσ ρϐλο.  

 

Οι επικρατούςεσ τϊςεισ και κατευθύνςεισ του αναπτυξιακού ςχεδιαςμού και το χρηματοδοτικό 

πλαύςιο τησ τρϋχουςασ προγραμματικόσ περιόδου (2014-2020) 

Σο 2010 η Ευρωπαώκό Επιτροπό ενϋκρινε τη τρατηγικό «Ευρώπη 2020» που ςτϐχο ϋχει να 

μετατρϋψει την επϐμενη δεκαετύα την ΕΕ ςε μια ϋξυπνη, βιώςιμη και χωρύσ αποκλειςμούσ 

οικονομύα, επιτυγχϊνοντασ υψηλϊ επύπεδα απαςχϐληςησ, παραγωγικϐτητασ και κοινωνικόσ 

ςυνοχόσ, μϋςω των Ευρωπαώκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Σαμεύων (ΕΔΕΣ). Ψσ εκ 

τοϑτου, η ςτρατηγικό επικεντρώνεται ςε πϋντε φιλϐδοξουσ ςτϐχουσ ςτουσ τομεύσ τησ 

                                                           

47 Βουλό των Ελλόνων, Γραφεύου Προϒπολογιςμοϑ του Κρϊτουσ, Ϊκθεςη: ««Πολιτικϋσ Ελϊχιςτου Ειςοδόματοσ 
ςτην Ευρωπαώκό Ϊνωςη και ςτην Ελλϊδα: Μύα ςυγκριτικό ανϊλυςη», επτϋμβριοσ 2014. 
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απαςχϐληςησ, τησ ϋρευνασ και ανϊπτυξησ, του κλύματοσ/τησ ενϋργειασ τησ εκπαύδευςησ και τησ 

μεύωςησ τησ φτώχειασ και του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ.  

 

ε εθνικϐ επύπεδο, το ύμφωνο Εταιρικόσ χϋςησ (ΕΠΑ 2014-2020) αναδεικνϑεται ςτο κεντρικϐ 

αναπτυξιακϐ πλαύςιο για την επύτευξη των ςτϐχων τησ τρατηγικόσ «Ευρώπη 2020». Σο ΕΠΑ 

καθορύζει το αναπτυξιακϐ ϐραμα τησ χώρασ για την επϐμενη περύοδο 2014-2020 που 

αναφϋρεται «ςτην αναγϋννηςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ με ανϊταξη και αναβϊθμιςη του 

παραγωγικοϑ και κοινωνικοϑ ιςτοϑ τησ χώρασ και τη δημιουργύα και διατόρηςη βιώςιμων θϋςεων 

απαςχϐληςησ, ϋχοντασ ωσ αιχμό την εξωςτρεφό, καινοτϐμο και ανταγωνιςτικό 

επιχειρηματικϐτητα και γνώμονα την ενύςχυςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και τησ αρχϋσ τησ αειφϐρου 

ανϊπτυξησ». 

 

Για την επύτευξη του αναπτυξιακοϑ ορϊματοσ επιλϋγονται ςτο πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ οι 

ακϐλουθεσ πϋντε (5) χρηματοδοτικϋσ προτεραιϐτητεσ με ςυγκϋντρωςη των πϐρων ςε 

επιλεγμϋνουσ θεματικοϑσ ςτϐχουσ και επενδυτικϋσ προτεραιϐτητεσ, ςϑμφωνα με τουσ 

Κανονιςμοϑσ των Διαρθρωτικών Σαμεύων:  

 

1) Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικότητασ και τησ εξωςτρϋφειασ των επιχειρόςεων (ιδιαύτερα των 
ΜΜΕ), μετϊβαςη ςτην ποιοτικό επιχειρηματικότητα, με αιχμό την καινοτομύα και αύξηςη 
τησ εγχώριασ προςτιθϋμενησ αξύασ. 

2) Ανϊπτυξη και αξιοπούηςη ικανοτότων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργόσ κοινωνικό 
ενςωμϊτωςη. 

3) Προςταςύα του περιβϊλλοντοσ – μετϊβαςη ςε μύα οικονομύα φιλικό ςτο περιβϊλλον. 

4) Ανϊπτυξη – εκςυγχρονιςμόσ – ςυμπλόρωςη υποδομών για την οικονομικό και κοινωνικό 
ανϊπτυξη. 

5) Βελτύωςη τησ θεςμικόσ επϊρκειασ και τησ αποτελεςματικότητασ τησ δημόςιασ διούκηςησ 
και τησ Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ. 

 

τη νϋα προγραμματικό περύοδο ειςϊγεται μια νϋα προςϋγγιςη αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ που 

εξυπηρετεύ τη χωρικό διϊςταςη τησ ανϊπτυξησ και αναφϋρεται ςτην «Ολοκληρωμϋνη Φωρικό 

Ανϊπτυξη», με ςκοπϐ την αντιμετώπιςη των ενδοπεριφερειακών ανιςοτότων που διαρκώσ 

εντεύνονται ςε αντύθεςη με τισ διαπεριφερειακϋσ ανιςϐτητεσ που φαύνεται να περιορύζονται. Η 

ςυγκεκριμϋνη προςϋγγιςη επικεντρώνεται ςτην αντιμετώπιςη των οικονομικών και 

κοινωνικών ανιςοτότων ςτο οριςμϋνο χωρικϐ (ενδοπεριφερειακϐ) επύπεδο, ότοι ςε αςτικϋσ, 

αγροτικϋσ, παρϊκτιεσ και θαλϊςςιεσ περιοχϋσ, εκεύ δηλαδό ϐπου εκδηλώνονται οι ανιςϐτητεσ, 

δρουν οι μακροπρϐθεςμοι παρϊγοντεσ δημιουργύασ τουσ και υπϊρχει το ενδογενϋσ δυναμικϐ 

για την αντιςτροφό τουσ. 
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Σα τρύα (3) εργαλεύα εφαρμογόσ τησ Ολοκληρωμϋνησ Φωρικόσ Ανϊπτυξησ, εύναι η “Σοπικό 

Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοινοτότων”, η “Ολοκληρωμϋνη Φωρικό Επϋνδυςη” και η 

“Βιώςιμη Αςτικό Ανϊπτυξη”, τα οπούα θα αξιοποιόςουν πϐρουσ απϐ ϋνα ό περιςςϐτερα ΕΔΕΣ. 

 

Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοινοτότων (ΣΑΠΣΟΚ / CLLDs) 

Η χρηματοδϐτηςη θα γύνει προσ ενιαύεσ τρατηγικϋσ Σοπικόσ Ανϊπτυξησ που θα εκπονόςουν 

και θα υλοποιόςουν ενιαύεσ Σοπικϋσ Ομϊδεσ Δρϊςησ, με τη ςυμμετοχό τησ Σοπικόσ 

Αυτοδιούκηςησ, φορϋων του ιδιωτικοϑ τομϋα και των λοιπών οργανώςεων, ςυνεταιριςμών 

και ομϊδων μιασ περιοχόσ. Η εφαρμογό των τρατηγικών αφορϊ τρεισ κατηγορύεσ χωρικών 

τϑπων: 

 Τποπεριφερειακϋσ, ό και διαπεριφερειακϋσ κατεξοχόν αγροτικϋσ/ αλιευτικϋσ περιοχϋσ με 

ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ και προκλόςεισ,  

 Αςτικϋσ περιοχϋσ με ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ και προκλόςεισ,  

 Περιοχϋσ ϐπου η ςϑνδεςη αςτικοϑ κϋντρου και περιμετρικοϑ αγροτικοϑ χώρου εύναι 

ιδιαύτερα ςημαντικό ό προβληματικό, 

Ψσ κριτόρια για τον εντοπιςμϐ των λειτουργικών  περιοχών  τύθενται ςτισ αςτικϋσ και 

περιαςτικϋσ περιοχϋσ, η ϑπαρξη ςυγκϋντρωςησ ανεργύασ, φτώχειασ και ομϊδων-ςτϐχου, 

περιβαλλοντικών, δημογραφικών και φυςικών προκλόςεων, ςαφώσ διακριτόσ ζώνησ 

παραγωγικόσ αποδιϊρθρωςησ ό αςϑμβατων χρόςεων. τισ αγροτικϋσ και αλιευτικϋσ περιοχϋσ 

τα κριτόρια θα εξειδικευτοϑν ςτο πλαύςιο του Προγρϊμματοσ Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ 2014-2020 

και του Ε.Π. Αλιεύασ 2014-2020. 

 

 

Ολοκληρωμϋνεσ Φωρικϋσ Επενδύςεισ (ΟΦΕ / ITIs) 

Η εφαρμογό τουσ θα γύνει ςε τρεισ κατηγορύεσ χωρικών τϑπων: 

 υποπεριφερειακϋσ περιοχϋσ με ειδικϊ χαρακτηριςτικϊ και προκλόςεισ, ϐπου την 

πρωτοβουλύα του ςχεδιαςμοϑ αναλαμβϊνει η Περιφϋρεια, 

 δια-περιφερειακϋσ περιοχϋσ με ομοιογενό χαρακτηριςτικϊ και κοινϋσ προκλόςεισ, αλλϊ και 

προβλόματα που απαντώνται ςτισ μειονεκτικϋσ  γεωγραφικϋσ περιοχϋσ του ελληνικοϑ 

χώρου, ϐπου το ςχεδιαςμϐ αναλαμβϊνει κεντρικϐσ φορϋασ ό διαπεριφερειακϐ 

ςυντονιςτικϐ ϐργανο, 

 περιοχϋσ επιρροόσ τομεακών παρεμβϊςεων και δρϊςεων που ϐμωσ εντϊςςονται ςε 

ολοκληρωμϋνη τοπικό ςτρατηγικό/ ςχϋδιο, ϐπου το ςχεδιαςμϐ αναλαμβϊνει κεντρικϐσ 

φορϋασ, 

ιδιαύτερα αν αυτϋσ ορύζονται ςυγκεκριμϋνα ςτα Περιφερειακϊ Πλαύςια Φωροταξικοϑ 

χεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ ό ςε τομεακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα. 

Οι "ΟΦΕ" θα χρηματοδοτηθοϑν μϋςω των ΠΕΠ και μϋςω πϐρων που θα διαθϋςουν ςτισ 

Περιφϋρειεσ –ενδεικτικϊ και ϐχι αποκλειςτικϊ – τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα «Ανϊπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικοϑ, Εκπαύδευςη και Δια Βύου Μϊθηςη», «Ανταγωνιςτικϐτητα, 

Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα». 
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Βιώςιμη Αςτικό Ανϊπτυξη (ΒΑΑ) 

Για την επιλογό των περιοχών εφαρμογόσ, προκρύνονται, κατ’ αρχϊσ, οι παρακϊτω κατηγορύεσ 

περιοχών: 

 Περιοχϋσ εφαρμογόσ Ρυθμιςτικοϑ χεδύου ό περιοχϋσ που ϋχουν προςδιοριςτεύ ωσ 

περιοχϋσ παρεμβϊςεων αςτικόσ αναςυγκρϐτηςησ ςτα Περιφερειακϊ Πλαύςια Φωροταξικοϑ 

χεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ, ςτα Γενικϊ Πολεοδομικϊ χϋδια ό ςε χϋδια 

Ολοκληρωμϋνησ Αςτικόσ Παρϋμβαςησ, κατϊ την κεύμενη ελληνικό νομοθεςύα. 

 Ορύζονται με βϊςη τα ϐρια Δημοτικόσ Ενϐτητασ ό ϐρια Γενικοϑ Πολεοδομικοϑ χεδύου ό 

Ρυθμιςτικοϑ χεδύου και ο πληθυςμϐσ τουσ ξεπερνϊ τουσ 10.000 κατούκουσ .  

 Αντιμετωπύζουν ϋντονεσ προκλόςεισ: οικονομικϋσ/ περιβαλλοντικϋσ/ κλιματικόσ αλλαγόσ/ 

δημογραφικϋσ/ λειτουργικόσ οργϊνωςησ τησ πϐλησ. 

 Περιλαμβϊνουν ζώνεσ αποβιομηχϊνιςησ, περιοχϋσ που περιςςϐτερο δοκιμϊζονται απϐ την 

οικονομικό κρύςη με τα ςυνακϐλουθα φαινϐμενα αςτικόσ φτώχειασ και υψηλών 

ποςοςτών ανεργύασ και κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ, ό περιοχϋσ αλλαγών χρόςεων γησ και 

αυθαύρετησ δϐμηςησ. 

τισ περιοχϋσ αυτϋσ η προςϋγγιςη τησ "Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ" θα εφαρμοςτεύ μϋςω του 

εργαλεύου τησ Ολοκληρωμϋνησ Φωρικόσ Επϋνδυςησ ςτη βϊςη Ολοκληρωμϋνων τρατηγικών 

Βιώςιμησ Αςτικόσ Ανϊπτυξησ που θα εκπονηθοϑν απϐ τισ Σοπικϋσ Αρχϋσ. 

 

 

Η τρατηγικό Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ 

Σαυτϐχρονα, αναδεικνϑεται η ϋννοια τησ  «Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ» ωσ ϋνα μϋςο για την επύτευξη 

τησ ϋξυπνησ, βιώςιμησ και χωρύσ αποκλειςμοϑσ ανϊπτυξησ, ςτο πλαύςιο τησ ςτρατηγικόσ 

«Ευρώπη 2020». Η ϋξυπνη εξειδύκευςη αναφϋρεται ςτον εντοπιςμϐ των μοναδικών 

χαρακτηριςτικών και μϋςων κϊθε χώρασ και περιφϋρειασ, επιςημαύνοντασ τα ςυγκριτικϊ 

ανταγωνιςτικϊ πλεονεκτόματα κϊθε περιφϋρειασ, και ςυγκεντρώνοντασ τοπικοϑσ παρϊγοντεσ 

και πϐρουσ γϑρω απϐ ϋνα ϐραμα για το μϋλλον τουσ που ϊγεται απϐ την αριςτεύα. τϐχοσ τησ 

ϋξυπνησ εξειδύκευςησ εύναι να καταςτεύ η καινοτομύα μια προτεραιότητα για όλεσ τισ 

περιφϋρειεσ. ε ϐτι αφορϊ την Περιφϋρεια Κρότησ ϋχουν εντοπιςτεύ τϋςςερα ςυμπλϋγματα 

τομϋων/κλϊδων, τα οπούα μποροϑν να αποτελϋςουν προτεραιϐτητεσ τησ Περιφερειακόσ 

τρατηγικόσ Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ για την Κρότη.  

 

Αυτϊ εύναι:  

i. Σο αγροτοδιατροφικό ςύμπλεγμα: Βαςικό επιδύωξη αποτελεύ η αναςυγκρϐτηςη του 

αγροτοδιατροφικοϑ τομϋα με προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό, ανϊδειξη τησ αξύασ 

τησ Κρητικόσ διατροφόσ και ενδυνϊμωςη των εξαγωγικών κλϊδων.  

ii. Σο πολιτιςτικό - τουριςτικό ςύμπλεγμα: Κεντρικϋσ προτεραιϐτητεσ εύναι η προςϋλκυςη 

ενϐσ καλϑτερου μύγματοσ τουριςτών με ςτϐχο την αϑξηςη τησ δαπϊνησ ανϊ επύςκεψη, η 
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αϑξηςη τησ τουριςτικόσ κύνηςησ, η επϋκταςη τησ τουριςτικόσ περιϐδου καθώσ και η 

διϊχυςη των τουριςτών και προσ ϊλλεσ περιοχϋσ τησ περιφϋρειασ. 

iii. Σο περιβαλλοντικό ςύμπλεγμα: Οι αναπτυξιακϋσ προτεραιϐτητεσ ςτον τομϋα του 

περιβϊλλοντοσ εςτιϊζονται ςτην ϋξυπνη διαχεύριςη υδϊτων και αποβλότων, ςτην 

ανϊκτηςη - επαναχρηςιμοπούηςη των υλικών, ςτισ βιώςιμεσ καταςκευϋσ, ςτην 

εξοικονϐμηςη ενϋργειασ καθώσ και ςτην αξιοπούηςη ανανεώςιμων πηγών ενϋργειασ.  

iv. Σο ςύμπλεγμα τησ γνώςησ: το πλαύςιο προώθηςησ τησ ςτρατηγικόσ ϋξυπνησ 

εξειδύκευςησ ςτο ςϑμπλεγμα τησ γνώςησ επιδιώκεται η δημιουργύα ενϐσ πρϐτυπου 

οικοςυςτόματοσ Καινοτομύασ, το οπούο θα λειτουργεύ διαδραςτικϊ και θα ςυνδϋει τον 

ερευνητικϐ και εκπαιδευτικϐ ιςτϐ, τη βιομηχανύα, την επιχειρηματικϐτητα και την 

επενδυτικό κοινϐτητα.48 

 

το πλαύςιο τησ δημοςύασ διαβοϑλευςησ για την ςτρατηγικό τησ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ  τησ 

Περιφϋρειασ Κρότησ, ο Δόμοσ Φερςονόςου, αναγνωρύζει ϐτι49 «η περιφερειακό πολιτικό, 

αποτελεύ ςόμερα για την Ευρώπη το βαςικϐ ςυςτατικϐ τησ πολιτικόσ ςυνοχόσ, και ϐτι η περιφϋρεια 

Κρότησ αποτελεύ, εξαιτύασ κυρύωσ του τουριςμοϑ, μια εξωςτρεφό  περιοχό τησ Ευρώπησ με  ιςχυρϊ 

ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα που μποροϑν μϋςα απϐ την προςϋγγιςη τησ «Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ» να 

μεταςχηματύςουν την οικονομύα τησ, ςε μια νϋα και τολμηρό βϊςη ςυνεργατικών ςχηματιςμών. Για 

το λϐγο αυτϐ, και λαμβϊνοντασ μεταξϑ ϊλλων υπϐψη ϐτι ο ϐροσ «ϋξυπνη εξειδύκευςη» ϋχει κερδύςει 

την εμπιςτοςϑνη θεωρητικών και εμπειρογνωμϐνων ωσ βαςικϐ ςυςτατικϐ τησ μελλοντικόσ 

ανϊπτυξησ, καθώσ και ϐτι ςτισ 29/10/2010 υπογρϊφηκε ςϑμβαςη μεταξϑ των νομύμων εκπροςώπων: 

 Σησ Περιφϋρειασ Κρότησ,  

 Σου Πανεπιςτημύου Κρότησ,   

 Σου Πολυτεχνεύου Κρότησ, 

 Σου Σεχνολογικοϑ Εκπαιδευτικοϑ Ιδρϑματοσ Κρότησ,  

 Σου Περιφερειακοϑ Σαμεύου Ανϊπτυξησ Κρότησ (ΠΣΑΚ),  

 Σου Ιδρϑματοσ Σεχνολογύασ και Ϊρευνασ,  

 Σου Δόμο Φερςονόςου,  

 Σο Μεςογειακϐ Αγρονομικϐ Ινςτιτοϑτο Φανύων,  

 

                                                           

48  ΕΤΔ Περιφϋρειασ Κρότησ, τρατηγικό Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ Περιφϋρειασ Κρότησ, Μϊρτιοσ 2015.  
49 «Προτϊςεισ» ςτο πλαύςιο τησ δημοςύασ διαβοϑλευςησ για την ςτρατηγικό τησ ϋξυπνησ εξειδύκευςησ τησ 
Περιφϋρειασ Κρότησ 
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Ο Δόμοσ διατϑπωςε μια ςειρϊ προτϊςεων ϐπωσ την ύδρυςη του Κϋντρου Αριςτεύασ Καινοτομύασ για 

τον Σουριςμϐ (Ι.Α.Κ.Ε.Σ.), αναγνωρύζοντασ τη ςκοπιμϐτητα50 του. Επιπλϋον, με ςχετικό επιςτολό 

του υποςτηρύζει την  ύδρυςη επιχειρόςεων spin off με βϊςη τη γνώςη και την καινοτομύα που θα 

αναπτϑςςεται ςτο Ι.Α.Κ.Ε.Σ. ε ςχϋςη με τα αναφερϐμενα για την υλοπούηςη τησ ςτρατηγικόσ για 

την ϋξυπνη εξειδύκευςη και ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ ςτη «μεταφορϊ βϋλτιςτων πρακτικών απϐ τη 

υμμαχύα για τη Γνώςη» θα πρϋπει να προςτεθεύ η αξιοπούηςη του ERASMUS FOR YOUNG 

ENTREPRENEURS που αποτελεύ πρϐγραμμα διακρατικόσ ςυνεργαςύασ και παρϋχει ςε επιχειρηματύεσ 

την ευκαιρύα να αποκομύςουν γνώςεισ απϐ ϋμπειρουσ επιχειρηματύεσ που δραςτηριοποιοϑνται ςε 

ϊλλεσ χώρεσ που ςυμμετϋχουν ςτο πρϐγραμμα κατϊ τη διϊρκεια παραμονόσ του νϋου 

επιχειρηματύα δύπλα ςτον ϋμπειρο». 

 

Σομεακϊ Προγρϊμματα 

Ο εθνικϐσ αναπτυξιακϐσ ςχεδιαςμϐσ τησ τρϋχουςασ προγραμματικόσ περιϐδου 2014-2020 (ΕΠΑ 

2014-2020) θα υλοποιηθεύ μϋςα απϐ 7 τομεακϊ και 13 περιφερειακϊ επιχειρηςιακϊ 

προγρϊμματα. υγκεκριμϋνα: 

 Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Ανταγωνιςτικϐτητα, Επιχειρηματικϐτητα και Καινοτομύα» 

 Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Τποδομϋσ Μεταφορών, Περιβϊλλον και Αειφϐροσ Ανϊπτυξη» 

 Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Ανϊπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικοϑ – Εκπαύδευςη και Δια Βύου 

Μϊθηςη» 

 Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Μεταρρϑθμιςη Δημϐςιου Σομϋα» 

 Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Σεχνικό Βοόθεια». 

 Πρϐγραμμα «Αγροτικό Ανϊπτυξη» 

 Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «Αλιεύασ και Θϊλαςςασ». 

 

Περιφερειακϊ Προγρϊμματα 

Δεκατρύα πολυτομεακϊ και πολυταμειακϊ Περιφερειακϊ Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα (ΠΕΠ), 

ϋνα για κϊθε μια απϐ τισ ελληνικϋσ Περιφϋρειεσ, τα οπούα περιλαμβϊνουν δρϊςεισ και ϋργα 

περιφερειακόσ κλύμακασ και χρηματοδοτοϑνται απϐ το ΕΣΠΑ και το ΕΚΣ.  

 

Ειδικϊ για την Κρότη το Περιφερειακό Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρότησ καθορύζει το 

αναπτυξιακϐ ϐραμα για το νηςύ που αναφϋρεται ςε μια «Δυναμικό και Βιώςιμη Κρότη». 

«Δυναμικό» με την ϋννοια τησ ϑπαρξησ μιασ ολοκληρωμϋνησ ςτρατηγικόσ εξϐδου απϐ την 

κρύςη, με επενδϑςεισ και ενύςχυςη των διαςυνδϋςεων και του εξαγωγικοϑ χαρακτόρα των 

                                                           

50 «Μελϋτη Βιωςιμϐτητασ Δια-Ιδρυματικοϑ Κϋντρου Αριςτεύασ, Καινοτομύασ & Εκπαύδευςησ για τον Σουριςμϐ 
(ΙΑΚΕΣ) 
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«Δυναμικών Σομϋων: αγροτοδιατροφικϐσ πολιτιςμϐσ, τουριςμϐσ, περιβϊλλον, οικονομύα τησ 

γνώςησ». «Βιώςιμη» ςε ϐρουσ, οικονομικοϑσ, περιβαλλοντικοϑσ και κοινωνικοϑσ. «Βιώςιμη ςε 

ϐρουσ οικονομικοϑσ»: επιδιώκεται διατηρόςιμη ανϊπτυξη που ςτηρύζεται ςε χαρακτηριςτικϊ 

τησ περιφϋρειασ, ςταθερόσ διαχρονικόσ αξύασ «πολιτιςμϐσ – Κρητικό διατροφό» ϐπου υπϊρχει 

ιςχυρϐ υπϐβαθρο για την ενύςχυςη τησ εξωςτρϋφειασ και τησ αυξημϋνησ ανταγωνιςτικϐτητασ. 

«Βιώςιμη ςε ϐρουσ περιβαλλοντικοϑσ»: προςταςύα και ανϊδειξη των φυςικών και πολιτιςτικών 

πϐρων. «Βιώςιμη ςε ϐρουσ κοινωνικοϑσ»: ανϊπτυξη χωρύσ αποκλειςμοϑσ με παρϊλληλη 

αντιμετώπιςη των φαινομϋνων φτώχειασ και ενύςχυςη των αςθενϋςτερων κοινωνικών 

ομϊδων. Σο ΠΕΠ Κρότησ Κρότησ δομεύται ςε 7 Ωξονεσ προτεραιϐτητασ ωσ εξόσ:  

 

Α.Π.1 (ΕΣΠΑ) 
Ενύςχυςη τησ ανταγωνιςτικϐτητασ, καινοτομύασ και 
επιχειρηματικϐτητασ τησ Κρότησ. 

Α.Π.2 (ΕΣΠΑ) 
Βιώςιμη Ανϊπτυξη με αναβϊθμιςη του περιβϊλλοντοσ και αντιμετώπιςη 
των επιπτώςεων τησ κλιματικόσ αλλαγόσ ςτην Κρότη. 

Α.Π.3 (ΕΣΠΑ) Ενύςχυςη τησ εκπαύδευςησ και κοινωνικόσ ςυνοχόσ ςτην Κρότη. 

Α.Π.4 (ΕΚΣ) 
Προώθηςη τησ απαςχϐληςησ και προςαρμογό των εργαζομϋνων ςτισ 
αλλαγϋσ. 

Α.Π.5 (ΕΚΣ) 
Προώθηςη τησ Κοινωνικόσ Ϊνταξησ και καταπολϋμηςη τησ φτώχειασ 
ςτην Κρότη. 

Α.Π.6 Σεχνικό Βοόθεια ΕΣΠΑ. 

Α.Π.7 Σεχνικό Βοόθεια ΕΚΣ. 

 

 

 

Προγρϊμματα εδαφικόσ ςυνεργαςύασ 

την προγραμματικό περύοδο 2014-2020 θα ςυνεχιςτεύ η υλοπούηςη πολυμερών προγραμμϊτων 

εδαφικόσ ςυνεργαςύασ που διακρύνονται ςε διακρατικϊ, διαςυνοριακϊ και διμερό διαςυνοριακϊ 

προγρϊμματα. Ενδεικτικϊ αναφϋρονται τα προγρϊμματα: ΑΔΡΙΑΣΙΚΗ – ΙΟΝΙΟΤ (Διακρατικϐ), 

MED (Διακρατικϐ), BALKAN MEDITERRANEAN (διακρατικϐ), Ελλϊδα-Κϑπροσ (διμερϋσ 

διαςυνοριακϐ πρϐγραμμα) καθώσ και το INTERREG EUROPE (διαπεριφερειακϐ). 

 

Η Ευρωπαώκό τρατηγικό για την τόνωςη τησ ανϊπτυξησ και τη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ ςτον 

παρϊκτιο και θαλϊςςιο τουριςμό  

Η απϐ 20.2.2014 ωσ ϊνω Ανακούνωςη τησ Επιτροπόσ COM(2014), 86 τελικϐ, επικεντρώνεται ςτισ 

προκλόςεισ που πρϋπει να αντιμετωπιςτοϑν και προτεύνει μια ςτρατηγικό για την ενύςχυςη τησ 
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βιωςιμϐτητασ και τησ ανταγωνιςτικϐτητασ του τομϋα, ςτρατηγικό που πρϋπει να υλοποιηθεύ 

απϐ την Επιτροπό, τα κρϊτη μϋλη, τισ περιφερειακϋσ και τοπικϋσ αρχϋσ, τισ ιδιωτικϋσ 

επιχειρόςεισ και απϐ ϊλλα ενδιαφερϐμενα μϋρη. υγκεκριμϋνα προτεύνει:  

 την ανϊπτυξη ειδικών δεικτών για να βελτιωθεύ η ςυνοχό και η ςυγκριςιμϐτητα των 

ςτατιςτικών του παρϊκτιου και θαλϊςςιου τουριςμοϑ, 

 την ανϊπτυξη καινοτϐμων και ελκυςτικών πολιτικών και προώϐντων, με ςτϐχο την 

αξιοπούηςη του δυναμικοϑ των τουριςτών που μποροϑν να ταξιδεϑουν κατϊ τη χαμηλό 

τουριςτικό περύοδο, 

 τη ςυνεργαςύα μεταξϑ ερευνητικών ιδρυμϊτων, μουςεύων, τουριςτικών επιχειρόςεων και 

ϊλλων ενδιαφερϐμενων ώςτε να αναπτυχθοϑν καινοτϐμα και βιώςιμα προώϐντα που να 

ανταποκρύνονται ςτισ προςδοκύεσ των επιςκεπτών και υποκαθιςτοϑν την ϋλλειψη πϐρων για 

επενδϑςεισ, 

 την ανϊπτυξη ειδικών προγραμμϊτων και καινοτϐμων μορφών επαγγελματικόσ διδαςκαλύασ 

και κατϊρτιςησ με ςτϐχο την απϐκτηςη δεξιοτότων που θα ανταποκρύνονται ςτισ ανϊγκεσ 

τησ αγορϊσ εργαςύασ.  

 

Ευρωπαώκό ςτρατηγικό για την τόνωςη τησ ανϊπτυξησ και τη δημιουργύα θϋςεων εργαςύασ 
ςτον παρϊκτιο και θαλϊςςιο τουριςμό 

τα πλαύςια αυτϊ, η Επιτροπό καλεύ τα κρϊτη μϋλη και τισ περιφερειακϋσ και τοπικϋσ αρχϋσ να: 

 ενθαρρϑνουν τη δυνατϐτητα ςύνδεςησ με το Διαδύκτυο και την προώθηςη των 
ηλεκτρονικών εργαλεύων εμπορύασ. 

 προωθόςουν μεταφραςτικϋσ υπηρεςύεσ που αφοροϑν χϊρτεσ, φυλλϊδια και πληροφορύεσ 
εφοδιαςτικόσ 

 ςυμμετϊςχει ενεργϊ ςε δραςτηριϐτητεσ για την προώθηςη δεξιοτότων καθώσ και για την 
επιμϐρφωςη 

 εφαρμϐςουν το πρωτόκολλο και τη ςϑςταςη για την ολοκληρωμϋνη διαχεύριςη των 
παρϊκτιων περιοχών (ICZM). 

 εκπονόςουν κατευθυντόριεσ γραμμϋσ για την ελαχιςτοπούηςη των επιπτώςεων ςτη 
βιοποικιλότητα και την αϑξηςη του οφϋλουσ απϐ τισ δραςτηριϐτητεσ τησ αναψυχόσ και 
τον τουριςμϐ ςτισ προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ. 

 προωθόςουν την προςαρμογό ςτην κλιματικό αλλαγό ϐςον αφορϊ τισ παρϊκτιεσ 
περιοχϋσ. 

 βελτιώςουν την αποδοτικϐτητα των πϐρων, την πρόληψη παραγωγόσ αποβλότων και τησ 
ρϑπανςησ και τη διαχεύριςη των επιχειρόςεων ςτισ τουριςτικϋσ περιοχϋσ. 

 προωθόςουν την οικολογικό διαχεύριςη και τον οικολογικό ϋλεγχο και να εφαρμϐςουν τισ 
καλϑτερεσ δυνατϋσ πρακτικϋσ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ και προςεγγύςεισ για πρϊςινη 
υποδομό. 

 προωθόςουν τη χρόςη τησ ηλεκτροδϐτηςησ απϐ την ξηρϊ και τη δημιουργύα λιμενικών 
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εγκαταςτϊςεων. 

 προωθόςουν μϋτρα για την αποδοτικό χρόςη των υδϊτων που περιλαμβϊνονται ςτο 
προςχϋδιο για τα ϑδατα.51 

 αξιοποιόςουν τον τουριςμϐ που βαςύζεται ςτην πολιτιςτικό κληρονομιϊ, τα υποβρϑχια 
αρχαιολογικϊ πϊρκα (με βϊςη το ϋργο που ϋχει ολοκληρώςει η UNESCO), καθώσ και τον 
τουριςμϐ ςτη φϑςη ό για λϐγουσ υγεύασ ςε παρϊκτιουσ προοριςμούσ. 

 χρηςιμοποιόςουν εθνικϋσ και περιφερειακϋσ ςτρατηγικϋσ για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνοχόσ 
των τουριςτικών προςφορών και τη βελτιωμϋνη πρϐςβαςη ςτισ νηςιωτικϋσ και 
απομακρυςμϋνεσ περιοχϋσ. 

 αναπτϑξουν καινοτϐμεσ πρακτικϋσ για την αναβύωςη και την επαναχρηςιμοπούηςη 
υφιςτϊμενων θαλϊςςιων υποδομών. 

 

Η Επιτροπό καλεύ τον κλϊδο και ϊλλουσ ενδιαφερϐμενουσ φορεύσ να: 

 ςυμμετϊςχει ενεργϊ ςε δραςτηριότητεσ για την προώθηςη δεξιοτότων καθώσ και για την 
επιμόρφωςη. 

 επενδύει ςε πρωτοβουλύεσ ελϋγχου ποιϐτητασ των τουριςτικών προώϐντων και του 
προςωπικού. 

 καθιερώςει και να προωθόςει ανοικτϊ επιγραμματικϊ μαθόματα αναβϊθμιςησ ό 
επαναπροςανατολιςμού δεξιοτότων ςτον παρϊκτιο και ςτον θαλϊςςιο τομϋα. 

 αναπτύξουν και να προωθόςουν τον οικοτουριςμϐ και ϊλλα βιώςιμα τουριςτικϊ 
προώόντα. 

 εφαρμόςουν μϋτρα για την αποτελεςματικό χρόςη του νερού που περιλαμβϊνονται ςτο 
προςχϋδιο για τα ύδατα. 

 ςυμμετϊςχουν ενεργϊ ςε ϋργα για τη μεύωςη των αποβλότων, των εκπομπών, των 
θαλϊςςιων απορριμμϊτων, τησ χρόςησ των φυςικών πόρων και την 
ανϊκτηςη/ανακύκλωςη των αποβλότων. 

 δημιουργόςει ϋνα ειδικϐ δύκτυο ενδιαφερϐμενων φορϋων του κλϊδου του τουριςμού, 
περιλαμβανομϋνων των τουριςτικών πρακτϐρων. 

 

Σο Περιφερειακό Πλαύςιο Φωροταξικού χεδιαςμού και Αειφόρου Ανϊπτυξησ τησ Περιφϋρειασ 

Κρότη 

Σο εν λϐγω πλαύςιο, το οπούο βρύςκεται ςε τελικό φϊςη αναθεώρηςησ, προτεύνει μια ςειρϊ απϐ 

ςτρατηγικϋσ επιλογϋσ προτεραιϐτητασ, μεταξϑ των οπούων: 

 Ολοκλόρωςη τησ υλοπούηςησ των διευρωπαώκών υποδομών μεταφορών και 

εμπλουτιςμϐσ του ςυςτόματοσ με τισ απαραύτητεσ νϋεσ ςτρατηγικοϑ χαρακτόρα 

υποδομϋσ.  

 Αλλαγό του προτύπου κατανϊλωςησ του χώρου και εμπλουτιςμό των πόλεων τησ Κρότησ 

με λειτουργύεσ ευρϑτερησ εμβϋλειασ για την αναβϊθμιςό τουσ και την εξειδύκευςη του 

ευρωπαώκοϑ και διαπεριφερειακοϑ ρϐλου τουσ. 

                                                           

51 Σο προςχϋδιο για τα ϑδατα αποςκοπεύ ςτην ενςωμϊτωςη τησ πολιτικόσ για τα ϑδατα ςε ϊλλεσ πολιτικϋσ ( 
http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint). 
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 Ενύςχυςη του γεωργοπεριβαλλοντικού αγροτοδιατροφικού τομϋα, ωσ δυναμικοϑ 

αναπτυξιακοϑ κλϊδου τησ Περιφϋρειασ με υπερτοπικϐ χαρακτόρα.  

 Προώθηςη καινοτομικών πρωτοβουλιών ςτον τομϋα του τουριςμού και μετϊβαςη απϐ 

ϋνα αδιαφοροπούητο και μονοθεματικϐ τουριςμϐ ςε ϋναν ποιοτικϐ, διαφοροποιημϋνο και 

πολυθεματικϐ τουριςμϐ. 

 Παρϊλληλη ανϊπτυξη των δύο ςυνεργαζομϋνων τομϋων του τουριςμού και τησ γεωργύασ, 

με κατϊλληλα μϋτρα χωροταξικόσ και περιβαλλοντικόσ πολιτικόσ.  

 Ελεγχόμενη ανϊπτυξη επιδεικτικών πιλοτικών και παραγωγικών εφαρμογών ΑΠΕ ςτην 

Κρότη. 

 

ε ϐτι αφορϊ το ρόλο των πόλεων τησ Κρότησ το αναθεωρημϋνο ΠΠΦΑΑ Κρότησ επιβεβαιώνει 

το ςτϐχο για ιςόρροπη - πολυκεντρικό ανϊπτυξη και εταιρικό ςχϋςη πόλεων - υπαύθρου, με την 

προώθηςη νϋων μορφών ςυμπρϊξεων και χωρικόσ διακυβϋρνηςησ (χϋδιο Ανϊπτυξησ του 

Κοινοτικοϑ Φώρου 1999). Ειδικϊ για τα μικρϐτερα αςτικϊ κϋντρα προτεύνεται η δημιουργύα 

ςυναφών υποςτηρικτικών υποδομών εμβϋλειασ, ώςτε να υποςτηρύζεται η ςυνεργαςύα των 

πϐλεων και τησ υπαύθρου, με δημιουργύα πλεγμϊτων, τα οπούα ςκοπϐ ϋχουν να καθιςτοϑν τον 

χώρο ςυνολικϊ ελκυςτικϐ. Γενικϊ, ςϑμφωνα με το αναθεωρημϋνο ΠΠΦΑΑ Κρότησ 

ςυμπληρώνεται και εξειδικεϑεται εκ νϋου ο ρϐλοσ των πϐλεων ςε προοπτικό δεκαπενταετύασ, 

με ϊξονεσ αναφορϊσ την ϋρευνα και τεχνολογύα, τον πολιτιςμό, την παραγωγό και 

πιςτοπούηςη γεωργοπεριβαλλοντικών προώόντων, το φυςικό και πολιτιςτικό περιβϊλλον, τον 

ποιοτικό τουριςμό. 

 

ϑμφωνα με την πρϐςφατη αναθεωρημϋνη ϋκδοςη του ΠΠΦΑΑ, το βϐρειο παραλιακϐ μϋτωπο 

του Δόμου Φερςονόςου (Γοϑρνεσ, Γοϑβεσ, Ανϊληψη, Λιμϋνασ Φερςονόςου, Μϊλια) ορύζεται ωσ 

«παρϊκτια ζώνη αςτικών δραςτηριοτότων/ οικιςτικόσ και τουριςτικόσ ανϊπτυξησ και ποιοτικόσ 

/περιβαλλοντικόσ αναβϊθμιςησ» που ςόμερα αποτελοϑν παρϊκτιεσ περιοχϋσ υψηλόσ 

επιςκεψιμϐτητασ με ςημαντικόσ κλύμακασ ανατροπόσ και υποβϊθμιςησ του τοπύου. Απϐ την 

ϊλλη, η ενδοχώρα του Δόμου (Επιςκοπό, Μοχϐσ) ωσ «ευρεύεσ ζώνεσ ανϊπτυξησ πρωτογενούσ 

τομϋα» με το Μοχό ςυγκεκριμϋνα να αποτελεύ τϐπο τουριςτικοϑ πολιτιςτικοϑ ενδιαφϋροντοσ 

διεθνοϑσ ςημαςύασ. Παρϊλληλα, εξαιρετικόσ ςπουδαιϐτητασ αναμϋνεται να εύναι και η οδικό 

ςϑνδεςη του Δόμου Φερςονόςου με το δύκτυο που ςυνδϋει το νϋο αεροδρϐμιο Καςτελλύου με 

τον Βϐρειο Οδικϐ Ωξονα, και ιδιαύτερα την πϐλη του Ηρακλεύου, τον Ωγιο Νικϐλαο και την 

υπϐλοιπη ενδοχώρα δημιουργώντασ δύοδο απϐ τισ βϐρειεσ ακτϋσ του νηςιοϑ προσ το ορεινϐ και 

ημιορεινϐ του τοπύο (Αβδοϑ- Γωνιϋσ - Κερϊ).  
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Η αναπτυξιακό δυναμικό του δόμου ςε ςχϋςη με την τοπικό και περιφερειακό οικονομύα 

ενιςχϑεται και απϐ το γεγονϐσ ϐτι ςτην ενδοχώρα του βρύςκεται θεςμοθετημϋνο βιοτεχνικϐ 

πϊρκο (Ανώπολη - Επιχειρηματικϐ Πϊρκο Σϑπου Β) και θεςμοθετημϋνη περιοχό υποδοχόσ 

βιομηχανύασ, βιοτεχνύασ, κυρύωσ γεωργικόσ αλλϊ και γενικόσ δραςτηριϐτητασ (Καλϐ χωριϐ – 

Επιχειρηματικϐ Πϊρκο Σϑπου Γ). υγκεκριμϋνα, ςτο αναθεωρημϋνο ΠΠΦΑΑ το οικιςτικϐ 

κϋντρο Γουβών προςδιορύζεται ωσ χώροσ για τη δημιουργύα κοινών υποδοχϋων κυρύωσ 

γεωργικών προώϐντων αλλϊ και γενικόσ μεταποιητικόσ δραςτηριϐτητασ, καθώσ η 

ςυμπληρωματικϐτητα του αγροτικοϑ τομϋα παραγωγόσ και τησ μεταπούηςησ των προώϐντων 

του για την Κρότη εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ. 

 

Σο ςϑμπλεγμα των κοινοτότων Γοϑρνεσ/ταυρωμϋνοσ - Ελαύα, Γοϑβεσ, Επιςκοπό, Λιμόν 

Φερςονόςου – Μϊλια/Μοχϐσ, αναφϋρεται ωσ ενδεικτικϐ δύκτυο οικιςμών/ πολϑπολο κϋντρο 

αναφορϊσ εντϐσ των ευρϑτερων γεωγραφικών /αναπτυξιακών ενοτότων, ςτα οπούα θα μπορεύ 

να εξυπηρετεύται και το δύκτυο των μικρϐτερων οικιςμών ςτην προςπϊθεια μετριαςμοϑ των 

φαινομϋνων πληθυςμιακόσ αποψύλωςησ. ε αυτό την κατεϑθυνςη αναμϋνεται να ςυμβϊλλει 

ςημαντικϊ η ςυλλειτουργύα και η ςυνεργαςύα των 100 οικιςτικών κϋντρων τησ Κρότησ ωσ 

δύκτυα οικιςμών/ πολϑπολα, με κοινϋσ ςυμπληρωματικϋσ κοινωνικϋσ εξυπηρετόςεισ και 

αντύςτοιχα προςανατολιςμϋνα προσ την εξυπηρϋτηςό τουσ οδικϊ δύκτυα (ΠΠΦΑΑ, Νοϋμβριοσ 

2014).   

 

Όςον αφορϊ ςτισ παραγωγικϋσ δραςτηριϐτητεσ εθνικόσ και περιφερειακόσ εμβϋλειασ ςτον 

τομϋα των Τπηρεςιών -πλην του τουριςμοϑ-, η ϋκταςη τησ πρώην Αμερικϊνικησ Βϊςησ ςτισ 

Γοϑρνεσ διαθϋτει δυνατϐτητεσ υποδοχόσ νϋων μεγϊλων επενδϑςεων. Ενώ υπογραμμύζεται και 

η απϐδοςό τουσ ςε χρόςεισ ςυνεδριακών / ερευνητικών / πολυθεματικών κϋντρων 

ςυνδυαςμϋνων με ελεϑθερουσ κοινϐχρηςτουσ χώρουσ και πολυθεματικϊ πϊρκα αθλητικών 

δραςτηριοτότων και τουριςμοϑ / αναψυχόσ. 

 

Αξύζει δε να ςημειωθεύ ϐτι το αναθεωρημϋνο ΠΠΦΑΑ, προςδιορύζει ϋνα μεγϊλο τμόμα τησ 

ϋκταςησ του Δόμου Φερςονόςου ωσ περιοχό με κρύςιμα προβλόματα χωρικόσ ανϊπτυξησ, που 

απαιτεύ ειδικϐ ςχεδιαςμϐ και ςυντονιςμϋνο πρϐγραμμα μϋτρων και ϋργων, καθώσ εμπεριϋχεται 

και καλεύται να παύξει καθοριςτικϐ ρϐλο ςτην ευρϑτερη ζώνη του φρϊγματοσ Αποςελϋμη, του 

νϋου αεροδρομύου ςτο Καςτϋλι και τησ μονϊδασ διαχεύριςησ Αποβλότων τησ Φερςονόςου52.  

 

                                                           

52 Περιφερειακϐ Πλαύςιο Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ(τϊδιο 
B.1 - Σεϑχοσ 7, ςελ 112) 
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Λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ προτϊςεισ του αναθεωρημϋνου ΠΠΦΑΑ53 για την ανϊδειξη, 

αξιοπούηςη και ςυντονιςμϋνη διαχεύριςη ευρϑτερων χωρικών ςυνϐλων, ςε επύπεδο νηςιοϑ 

εντοπύζονται εννϋα (9) ζώνεσ τοπύων ιδιαύτερησ ςημαςύασ. κοπϐσ εύναι να ενιςχυθοϑν τα 

ςυμπλϋγματα των κοινοτότων Οροπϋδιο Λαςιθύου – Κϋρα – Κρϊςι – Μϊλια γϑρω απϐ αυτϐ 

καθώσ προςδιορύζουν μια ενιαύα χωρικό ενϐτητα, η οπούα διαθϋτει ορεινϊ και ημιορεινϊ τοπύα 

ςε καλό ϋωσ φυςικό/Αρύςτη κατϊςταςη, καθώσ και πυρόνεσ παραδοςιακόσ αρχιτεκτονικόσ και 

πολεοδομικόσ ςυγκρϐτηςησ, ςτοιχεύα ςϑγχρονησ λαώκόσ αρχιτεκτονικόσ μορφόσ και μινωικόσ 

εποχό, ενώ ςτην περιοχό βρύςκεται και ο ςημαντικϐσ υςτερομινωικϐσ οικιςμϐσ ςτην κορυφό 

Καρφύ πϊνω απϐ τον οικιςμϐ τησ Κερϊσ.  

 

Για την ανϊδειξη του παραπϊνω ςυμπλϋγματοσ54 επύ τη ευκαιρύα και τησ γειτνύαςησ του με το 

τοπύο ιδιαύτερησ ςημαςύασ του Κϐλπου Μεραμπϋλου, προςδιορύζονται οι πϑλεσ ειςϐδου ςτην 

χωρικό ενϐτητα  Οροπϋδιο Λαςιθύου – Κϋρα – Κρϊςι – Μϊλια απϐ τουσ Ποτϊμουσ ςτα ανατολικϊ 

του Οροπεδύου, ςτη Νεϊπολη και ςτα δυτικϊ απϐ την περιοχό Γουβών. Ψςτϐςο, ςημειώνεται 

ϐτι το επαρχιακϐ και διαδημοτικϐ δύκτυο τησ περιοχόσ κρύνεται επαρκϋσ ϐςον αφορϊ την 

πυκνϐτητϊ του, αλλϊ ανεπαρκϋσ ςε ϐτι αφορϊ τα τεχνικϊ του χαρακτηριςτικϊ. Παρϊλληλα, με 

δεδομϋνα ϐτι α) την ορεινό περιοχό του Οροπεδύου διαςχύζει το Ευρωπαώκϐ Ορειβατικϐ 

Μονοπϊτι μεγϊλων αποςτϊςεων Ε4 β) ολϐκληρο το οδικϐ δύκτυο του Οροπεδύου προςφϋρεται 

για ποδόλατο και γ)ςτην ευρϑτερη περιοχό Οροπεδύου και κορυφόσ ελϋνα (Κρϊςι – Μϊλια) 

αναπτϑςςονται περιπατητικϋσ – ορειβατικϋσ διαδρομϋσ, ο Δόμοσ Φερςονόςου καλεύται να 

διερευνόςει το ρϐλο του μϋςα ςε αυτϐ το πλαύςιο περιφερειακόσ ςτρατηγικόσ και να αναπτϑξει 

τα μϋςα με τα οπούα θα ςυμβϊλει και παρϊλληλα θα επωφεληθεύ απϐ αυτό την ανϊπτυξη 

δραςτηριοτότων εναλλακτικοϑ τουριςμοϑ εντϐσ τησ ενδοχώρασ.  

 

Σο Ρυθμιςτικό χϋδιο Ηρακλεύου (Ν. 2508/97) 

Η προβλεπϐμενη απϐ το νϐμο Μελϋτη για την κατϊρτιςη και ϋγκριςη Ρυθμιςτικοϑ χεδύου 

Ηρακλεύου ανατϋθηκε απϐ τη Διεϑθυνςη Πολεοδομικοϑ χεδιαςμοϑ του Τ.Π.Ε.Κ.Α., τησ οπούασ 

εκπονεύται η Β’ Υϊςη (ϋναρξη Ιοϑνιοσ 2012). Η κατεϑθυνςη που δύδεται απϐ το ιςχϑον 

Περιφερειακϐ Πλαύςιο, ϐςον αφορϊ την οριςτικοπούηςη των ορύων τησ περιοχόσ του 

Ρυθμιςτικοϑ χεδύου, εύναι ϐτι θα πρϋπει να περιλαμβϊνονται εντϐσ τησ το ςϑνολο τησ χωρικόσ 

περιοχόσ τησ αναπτυξιακόσ ενϐτητασ (Καποδιςτριακού Δόμοι: Αγ. Βαρβϊρασ, Αρχανών, Γαζύου, 

Γοργολαώνησ, Γουβών, Επιςκοπόσ, Ηρακλεύου, Κρουςώνα, Μαλύων, Ν. Αλικαρναςςοϑ, Ν. 

Καζαντζϊκη, Σεμϋνουσ, Σετραχωρύου, Συλύςου και Φερςονόςου). Τπογραμμύζεται το γεγονϐσ ϐτι 

                                                           

53 Περιφερειακϐ Πλαύςιο Φωροταξικοϑ χεδιαςμοϑ και Αειφϐρου Ανϊπτυξησ τησ Περιφϋρειασ Κρότησ(τϊδιο 
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με βϊςη τισ διαθϋςιμεσ πληροφορύεσ55  μϋχρι ςόμερα δεν ϋχει εγκριθεύ κϊποια ΕΠΜ ό κϊποιο 

Ειδικϐ χϋδιο Διαχεύριςησ. 

 

Η Ολοκληρωμϋνη Φωρικό τρατηγικό του Δόμου Φερςονόςου για την Προγραμματικό Περύοδο 

2014-2020 

Με βϊςη τα κρύςιμα ζητόματα που διατυπώθηκαν ςτην Α΄ φϊςη του Επιχειρηςιακοϑ 

Προγρϊμματοσ, αλλϊ και τουσ ςτϐχουσ τησ ςτρατηγικόσ για τη δημοτικό περύοδο 2014-2019, ο 

Δόμοσ Φερςονόςου, τϐςο ωσ διοικητικό μονϊδα, αλλϊ και ωσ αναπτυξιακό ζώνη/ περιοχό 

διαθϋτει τα χαρακτηριςτικϊ εκεύνα που καθιςτοϑν αναγκαύα την ολοκληρωμϋνη και χωρικό 

διαφοροποιημϋνη προςϋγγιςη ςτην υλοπούηςη τοπικών πολιτικών ό την εφαρμογό 

περιφερειακών πολιτικών ςε τοπικϐ επύπεδο.  

 

Κατϊ τη δημοτικό περύοδο 2014-2019 δύδεται η δυνατϐτητα ςτο Δόμο Φερςονόςου να 

αντιμετωπύζει ϋνα απϐ τα ςημαντικϐτερα ζητόματα που τον καθιςτοϑν ιδιαύτερο, πολυςχιδό 

και με ϋντονεσ αντιθϋςεισ Δόμο. Η ςχϋςη παραλύασ-ενδοχώρασ, οι πιϋςεισ περιαςτικοϑ-αςτικοϑ-

αγροτικοϑ χώρου, αλλϊ και η ϑπαρξη αναπτυξιακών χωρικών ενοτότων με ϋντονα ςημϊδια 

γόρανςησ, εγκατϊλειψησ ό ϋντονησ παραγωγικόσ αποςυγκρϐτηςησ ςυγκροτοϑν το πεδύο – 

«καμβϊ» ϊςκηςησ τοπικόσ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ ςτον τομϋα των υποδομών, των 

κοινωνικών εξυπηρετόςεων και τησ βιώςιμησ οικονομικόσ αναςϑνταξησ. 

 

Η ςϑγχρονη μεθοδολογύα αναπτυξιακοϑ ςχεδιαςμοϑ και προγραμματιςμοϑ προϒποθϋτει την 

ειςαγωγό τησ «χωρικόσ διϊςταςησ» ςτην επιλογό ςτϐχων, ϋργων και δεικτών αξιολϐγηςησ τησ 

επύπτωςησ τησ δρϊςησ του επιχειρηςιακοϑ προγραμματιςμοϑ των ΟΣΑ. Επιπρϐςθετα, ο Δόμοσ 

Φερςονόςου αναμϋνεται να αξιοπούηςη τισ δυνατϐτητεσ που προςδιορύζονται μϋςα απϐ τα 

ϊρθρα 7 και 32-36 του Κανονιςμοϑ 1303/2013 περύ των κοινών διατϊξεων των διαρθρωτικών 

ταμεύων τησ νϋασ προγραμματικόσ περιϐδου και αποτυπώνονται επύςησ ςτο εγκεκριμϋνο ΕΠΑ 

και αυτϊ εύναι η Ολοκληρωμϋνη Φωρικό Επϋνδυςη μϋςω του ΕΣΠΑ και του ΕΚΣ και η ςυμμετοχό 

ςτη ςχεδιαζϐμενη τοπικό ςτρατηγικό ςτο πλαύςιο του χεδύου Σοπικόσ Ανϊπτυξησ με 

Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοινοτότων για την Περιφερειακό Ενϐτητα Ηρακλεύου μϋςα απϐ το 

ΕΓΣΑΑ και το ΕΣΘΑ.  

 

το πλαύςιο των «χωρικών εργαλεύων» του νϋου ΕΠΑ, ςτα οπούα θα διερευνηθεύ η εμπλοκό και 

ςυμμετοχό του Δόμου Φερςονόςου προκειμϋνου να υλοποιηθεύ το ςϑνολο ό μϋροσ των ςτϐχων 
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του παρϐντοσ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ, θα επιδιωχθεύ η αντιμετωπύςει οριςμϋνων 

χωρικών-αναπτυξιακών προκλόςεων: 

  Πρϐκειται για μύα διαφοροποιημϋνη και χωρολειτουργικϊ οριοθετημϋνη 

υποπεριφερειακό περιοχό με διακριτό ταυτϐτητα, η οπούα διαθϋτει τισ απαραύτητεσ 

προϒποθϋςεισ για παραγωγικό αναςυγκρϐτηςη, με ςτοιχεύα «Ϊξυπνησ Εξειδύκευςησ» και 

για δημιουργύα νϋων θϋςεων απαςχϐληςησ. 

 Η περιοχό ςυνιςτϊ ϋναν απϐ τουσ ςημαντικϐτερουσ πόλουσ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ, 

διαθϋτοντασ ϐχι μϐνον όλιο και θϊλαςςα και ςημαντικϋσ παρϊκτιεσ τουριςτικϋσ υποδομϋσ 

και επιχειρηματικϐτητα, αλλϊ και πϐρουσ με διαχρονικό αξύα ϐπωσ εύναι τα τοπύα, οι 

παραδοςιακού οικιςμού, οι ορεινού ϐγκοι, το οικολογικϐ απϐθεμα, μνημεύα, αρχαιολογικού 

χώροι, εκκληςιϋσ και μοναςτόρια, αγροκτηνοτροφικό κληρονομιϊ κ.α.  

 Η βόρεια ζώνη τησ περιοχόσ αναφορϊσ ϋχει εξελιχθεύ ςε θϑλακα με υψηλό ςυγκϋντρωςη 

τουριςτικών υποδομών και δραςτηριοτότων, οι οπούεσ αςκοϑν πιϋςεισ ςτο περιβϊλλον, 

εγεύρουν απαιτόςεισ αυξημϋνησ περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ και αποδοτικϐτερησ χρόςησ 

των πϐρων, ϋχουν επιφϋρει «αταξύα» ςτην οργϊνωςη και λειτουργύα του χώρου, 

προκαλοϑν ςυχνϊ ςυγκροϑςεισ χρόςεων γησ και αιςθητικό υποβϊθμιςη, με αποτϋλεςμα 

να απαιτεύται ϊμεςη αναςυγκρϐτηςη τησ περιοχόσ ςτην κατεϑθυνςη τησ αειφορύασ.  

 Η μεςαύα και ορεινό ζώνη τησ περιοχόσ εμφανύζει ςημαντικϊ περιθώρια υποδοχόσ 

τουριςτικόσ διϊχυςησ και ανϊπτυξησ παραγωγικών δραςτηριοτότων, ςε διαςϑνδεςη με 

την περαιτϋρω προώθηςη τησ ποιοτικόσ και βιώςιμησ τουριςτικόσ δραςτηριϐτητασ τησ 

παρϊκτιασ ζώνησ, και ιδιαύτερα δραςτηριϐτητεσ εναλλακτικοϑ τουριςμοϑ (π.χ. 

πολιτιςτικοϑ, οικολογικοϑ, ορειβατικοϑ, θρηςκευτικοϑ, γαςτρονομικοϑ, εμπειρύασ), 

παραγωγόσ κρητικών αγροδιατροφικών και ϊλλων παραδοςιακών προώϐντων, κ.α. 

 

Η περιοχό του Δόμου χαρακτηρύζεται απϐ ϋνα αναπτυξιακϐ δυιςμϐ: Απϐ τη μια διαθϋτει μύα 

παρϊκτια ζώνη με ϋντονη τουριςτικό ανϊπτυξη, η βιωςιμϐτητα τησ οπούασ επιτϊςςει την 

εφαρμογό μιασ ολοκληρωμϋνησ χωροοικονομικόσ και περιβαλλοντικόσ αναςυγκρϐτηςησ και 

απϐ την ϊλλη, μύα ημιορεινό και ορεινό «ενδοχώρα» με ςημαντικϐ αναπτυξιακϐ δυναμικϐ, 

ςυμπληρωματικϐ τησ παρϊκτιασ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ, αλλϊ και αυτοδϑναμο ϋωσ ϋνα βαθμϐ. 

Η ιςϐρροπη ανϊπτυξη του χώρου τησ περιοχόσ αναφορϊσ προϒποθϋτει, μεταξϑ ϊλλων, τη 

διϊχυςη τησ παρϊκτιασ τουριςτικόσ ανϊπτυξησ ςτην «ενδοχώρα» μϋςω τησ δημιουργύασ 

τουριςτικών υποδομών, τησ ανϊδειξησ νϋων εςωτερικών τουριςτικών προοριςμών, τησ 

ουςιαςτικόσ λειτουργικόσ ενοπούηςησ του χώρου, καθώσ και μϋςω τησ διαςϑνδεςησ του 

παρϊκτιου τουριςτικοϑ ςυςτόματοσ με το ημιορεινϐ και ορεινϐ αγροδιατροφικό ςύςτημα.  
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Σο «ενιαύο και αδιαύρετο» τησ χωρικόσ παρϋμβαςησ μϋςω τησ εφαρμογόσ εργαλεύων ϐπωσ οι 

ΣΑΠΣΟΚ και ΟΦΕ, αποτελεύ ουςιαςτικό επιλογό για την επιτυχό προςαρμογό τησ αγροτικόσ 

ενδοχώρασ ςε ϋνα βιώςιμο μοντϋλο ςυνϑπαρξησ με την ανεπτυγμϋνη παρϊκτια ζώνη, ενώ 

παρϊλληλα για το Δόμο Φερςονόςου η διαςφϊλιςη τησ τουριςτικόσ αειφορύασ τησ παρϊκτιασ 

ζώνησ και η ενύςχυςη τησ λειτουργύασ τησ ωσ ςημαντικοϑ αναπτυξιακοϑ πϐλου για το ςϑνολο 

τησ Περιφϋρειασ Κρότησ, αποτελεύ κρύκο τησ ύδιασ αλυςύδασ για την ταυτϐχρονη ενδυνϊμωςη 

και αναδιϊταξη του παραγωγικοϑ ςυςτόματοσ και η επιτϊχυνςη τησ ανϊπτυξησ τησ ημιορεινόσ 

και ορεινόσ περιοχόσ, η οπούα παρϊ τισ παραγωγικϋσ δυνατϐτητϋσ τησ χαρακτηρύζεται απϐ 

δημογραφικό και οικονομικό ςυρρύκνωςη, εγκατϊλειψη και κοινωνικό υποβϊθμιςη. 

 

Η παραπϊνω «ςχϋςη» των επιμϋρουσ αναπτυξιακών ενοτότων ϋχει αποτελϋςει και αποτελεύ 

μϋροσ επιςτημονικών και μελετητικών ερευνών που ϋχουν χρηματοδοτηθεύ και εκπονηθεύ απϐ 

το Δόμο Φερςονόςου ό για λογαριαςμϐ αυτοϑ και αποτελοϑν ςτοιχεύα ωριμϐτητασ για την 

υιοθϋτηςη μιασ χωρικόσ τρατηγικόσ (ϐπωσ ρητϊ προςδιορύζουν τα ϊρθρα των Κανονιςμών 

των ΕΔΕΣ τησ περιϐδου 2014-2020).  

 

Για το Δόμο Φερςονόςου αποτελεύ κεντρικϐ ςτρατηγικϐ ςτϐχο ανϊπτυξησ «η δημιουργύα ενόσ 

ενιαύου ιςχυρού βιώςιμου αναπτυξιακού πόλου, με εςωτερικό ςυνοχό, χωρικό οργϊνωςη, 

ιςόρροπη πολυλειτουργικό ανϊπτυξη και η διαμόρφωςη ενόσ ςυμπαγούσ υποπεριφερειακού 

πλϋγματοσ τουριςτικών προοριςμών, διακλαδικών ςυνδϋςεων και ολοκληρωμϋνησ αλυςύδασ αξύασ 

ςτουσ τομεύσ του τουριςμού, του πολιτιςμού και τησ αγροδιατροφόσ, με απώτερο ςκοπό την 

ανϊδειξη τησ περιοχόσ ςε διακριτό, διεθνϋσ τουριςτικό προοριςμό βαςιζόμενου ςτην ποιότητα και 

ςτην αριςτεύα, ώςτε να ςυμβϊλλει διαχρονικϊ ςτην αναβϊθμιςη τησ ποιότητασ ζωόσ των 

κατούκων τησ περιοχόσ και ςτην ανϊπτυξη τησ ςυνόλου τησ Περιφϋρειασ Κρότησ».  

 

ε επύπεδο προγραμματιςμοϑ και υλοπούηςησ, η παραπϊνω ςτρατηγικό-οραματικό ςτϐχευςη 

για το Δόμο Φερςονόςου πρϋπει να αναπτϑςςεται με πολυεπύπεδη και πολυθεματικό δυναμικό, 

μϋςω τεςςϊρων κεντρικών κατευθυντηρύων γραμμών που θα πρϋπει να εξεταςθεύ η 

δυνατϐτητα ενςωμϊτωςησ τουσ μϋςα ςε υπο εκπϐνηςη ό διαμϐρφωςη ςχϋδια ΟΦΕ, ΣΑΠΣΟΚ. Οι 

κατευθυντόριεσ γραμμϋσ ςυνοψύζονται ςτισ κϊτωθι:  

 Η ενύςχυςη τησ χωροαναπτυξιακόσ ςυνοχόσ, τησ λειτουργικϐτητασ και ελκυςτικϐτητασ 

τησ περιοχόσ παρϋμβαςησ. 

 Η προώθηςη τησ βιώςιμησ οικονομικόσ ανϊπτυξησ και τησ ανταγωνιςτικϐτητασ. 

 Η αποκατϊςταςη και ενδυνϊμωςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ και η βελτύωςη των 

εξυπηρετόςεων ποιϐτητασ ζωόσ. 

 Η βελτύωςη του δομημϋνου και η προςταςύα και ανϊδειξη του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ. 



 ΦΕΔΙΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΗΜΟΤ ΦΕΡΟΝΗΟΤ 2015-2019 
Α’ ΥΑΗ - τρατηγικϐσ χεδιαςμϐσ 

 

 

 

 

ελύδα | 224 

Σο χϋδιο «ΒΙΣΑ» του Δόμου για την Βιώςιμη Σουριςτικό Ανϊπτυξη τησ περιοχόσ 

ϑμφωνα με την πρϐταςη του Δόμου Φερςονόςου για τη Βιώςιμη Σουριςτικό Ανϊπτυξη 

(Μϊρτιοσ 2012), το προςφερϐμενο τουριςτικϐ προώϐν του Δόμου Φερςονόςου χαρακτηρύζεται 

απϐ:  

 πρωτογενό προςφορϊ του δύπτυχου «όλιοσ και θϊλαςςα» 

 το προφύλ ενϐσ βιομηχανοποιημϋνου - οργανωμϋνου τουριςμοϑ 

 το ςημαντικϐ αριθμϐ μικρών τουριςτικών επιχειρόςεων φιλοξενύασ  

 την ανεκμετϊλλευτη πλοϑςια πολιτιςμικό (αρχαιολογικού χώροι, ιςτορικϊ μνημεύα, ϊυλη 

παρϊδοςη, κουζύνα) και αιςθητικό (φυςικϋσ ομορφιϋσ, γεωμορφολογύα, κλύμα) 

κληρονομιϊ τησ περιοχόσ 

 την εποχικϐτητα τησ τουριςτικόσ δραςτηριϐτητασ 

 την ϋλλειψη επικοινωνιακόσ προβολόσ του προοριςμοϑ 

 

τα πλαύςια αυτϊ, προςδιορύςτηκαν τρύα (3) κύρια κρύςιμα ζητόματα για τη βιώςιμη τουριςτικό 

ανϊπτυξη τησ περιοχόσ:   

1. η εποχικϐτητα τησ τουριςτικόσ περιόδου. 

2. ο εμπλουτιςμϐσ του προςφερόμενου τουριςτικού προώόντοσ με την προώθηςη ειδικών 

μορφών τουριςμού.  

3. η ορθολογικό διαχεύριςη του οικιςτικού και φυςικού χώρου. 

 

Και ωσ εκ τοϑτου διατυπώθηκαν τρεισ (3) τρατηγικού τόχοι :  

 η ειςαγωγό και καθιϋρωςη των αρχών βιώςιμησ Ανϊπτυξησ ςτο ςχεδιαςμϐ των πολιτικών 

του Δόμου, 

 ο εμπλουτιςμϐσ και η διαφοροπούηςη του τουριςτικοϑ προώϐντοσ, 

 η ανϊδειξη του φυςικοϑ και πολιτιςτικοϑ αποθϋματοσ τησ περιοχόσ. 

 
Η Ευρωπαώκό τρατηγικό για τη Γαλϊζια Ανϊπτυξη  

Η Γαλϊζια Ανϊπτυξη ενςωματώνει ςτο ςϑνολϐ τησ, οικονομικϋσ, κοινωνικϋσ και 

περιβαλλοντικϋσ πτυχϋσ των Ευρωπαώκών θαλαςςών, αναγνωρύζοντασ ϐτι οι θϊλαςςεσ εύναι 

μοχλού τησ ευρωπαώκόσ οικονομύασ, με μεγϊλο δυναμικϐ για καινοτομύα και ανϊπτυξη. 

υμπληρώνοντασ τη τρατηγικό «Ευρώπη 2020» για ϋξυπνη, διατηρόςιμη και χωρύσ 

αποκλειςμοϑσ ανϊπτυξη, η ςτρατηγικό «Γαλϊζια Ανϊπτυξη» αποτελεύ ϋναν απϐ τουσ πϋντε (5) 

τομεύσ τησ Ολοκληρωμϋνησ Θαλϊςςιασ Πολιτικόσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ μαζύ με τουσ 

ακϐλουθουσ τϋςςερισ:  

 Δεδομϋνα και γνώςεισ για τη θϊλαςςα 

 Θαλϊςςιοσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ 
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 Ολοκληρωμϋνη θαλϊςςια επιτόρηςη 

 τρατηγικϋσ για τισ θαλϊςςιεσ λεκϊνεσ 

 

Ειδικϐτερα, η  τρατηγικό "Γαλϊζια Ανϊπτυξη" εξειδικεϑεται ςε τρεισ ςυνιςτώςεσ: 

 

1. υγκεκριμϋνα μϋτρα ολοκληρωμϋνησ θαλϊςςιασ πολιτικόσ 

 γνώςεισ για τη θϊλαςςα: βελτύωςη τησ πρϐςβαςησ ςε πληροφορύεσ για τη θϊλαςςα 

 θαλϊςςιοσ χωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ: αποτελεςματικό και βιώςιμη διαχεύριςη των 

θαλϊςςιων δραςτηριοτότων 

 ολοκληρωμϋνη θαλϊςςια επιτόρηςη: παροχό ςτισ αρχϋσ μιασ καλϑτερησ εικϐνασ για το τι 

ςυμβαύνει ςτη θϊλαςςα. 

 

2. τρατηγικϋσ για τισ θαλϊςςιεσ λεκϊνεσ με ςτϐχο να διαςφαλιςτεύ ο πλϋον κατϊλληλοσ 

ςυνδυαςμόσ μϋτρων προώθηςησ τησ βιώςιμησ ανϊπτυξησ, τα οπούα λαμβϊνουν υπϐψη 

τοπικοϑσ κλιματικοϑσ, ωκεανογραφικοϑσ, οικονομικοϑσ, πολιτιςτικοϑσ και κοινωνικοϑσ 

παρϊγοντεσ 

 

3. τοχευμϋνη προςϋγγιςη για ςυγκεκριμϋνεσ δραςτηριότητεσ: 

 υδατοκαλλιϋργεια (Ιςτϐτοποσ αλιεύασ) 

 παρϊκτιοσ τουριςμϐσ  και τουριςμϐσ με κρουαζιερϐπλοια 

 θαλϊςςια βιοτεχνολογύα 

 γαλϊζια ενϋργεια 

 θαλϊςςιοι ορυκτού πϐροι. 

 

τα πλαύςια αυτϊ, ο Δόμοσ Φερςονόςου, ςε ςυνεργαςύα με τουσ Δόμουσ Ηρακλεύου και  

Μαλεβιζύου που αντιπροςωπεϑουν τη βϐρεια ακτογραμμό τησ Περιφερειακόσ Ενϐτητασ 

Ηρακλεύου, ςτην οπούα αντιςτοιχοϑν περύ τα 100 χιλιϐμετρα ανεπτυγμϋνησ ακτογραμμόσ, 

ςυνυπϋγραψε ύμφωνο υνεργαςύασ προκειμϋνου να αντιμετωπύςουν απϐ κοινοϑ τα 

προβλόματα που προκϑπτουν απϐ την αθρϐα ειςροό τουριςτών, την υπϋρμετρη ανϊπτυξη, την 

παρϊκτια διϊβρωςη, την καταςτροφό των πολιτιςτικών μνημεύων (ϐπωσ η διϊβρωςη των 

Ενετικών Σειχών ςτο Ηρϊκλειο), την ανϑψωςη τησ ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ λϐγω τησ κλιματικόσ 

αλλαγόσ, την υποβϊθμιςη τησ βιοποικιλϐτητασ κ.α. 

 

ε αυτό την κατεϑθυνςη, οι τρεισ Δόμοι παρουςύαςαν μια κοινό ειςόγηςη ςτο διεθνϋσ ςυνϋδριο 

που πραγματοποιόθηκε ςτον Πειραιϊ μεταξϑ 10 και 12 Νοεμβρύου 2014 με θϋμα: 

«Ολοκληρωμϋνη ανϊπτυξη μϋςα απϐ τη διϊδραςη γησ- θϊλαςςασ: διαςτϊςεισ και προοπτικϋσ 
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γαλϊζιασ ανϊπτυξησ ςτην Ελλϊδα».  Ο τύτλοσ τησ κοινόσ ειςόγηςησ όταν: «Γαλϊζια Ανϊπτυξη – 

Πολιτικϋσ Βιώςιμησ Ανϊπτυξησ ςε Σοπικό και Διαδημοτικό Επύπεδο. Η περύπτωςη των 

παρϊκτιων Δόμων Φερςονόςου-Ηρακλεύου-Μαλεβιζύου». 
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3.2 Σο όραμα και οι ςτρατηγικού ςτόχοι του Δόμου 

Σο ΟΡΑΜΑ εύναι ϋνα νοητικϐ μοντϋλο για μια ιδανικό μελλοντικό κατϊςταςη προςαρμοςμϋνη  

ςτισ ανϊγκεσ, ςτισ αξύεσ και ςτο ςκοπϐ ενϐσ Οργανιςμοϑ (εν προκειμϋνω ενϐσ δόμου). 

Οπτικοποιεύ τα θετικϊ αποτελϋςματα για το μϋλλον καθώσ η ορθό διατϑπωςη του προςφϋρει 

μια εικϐνα του τι θα μποροϑςε να δημιουργηθεύ και να υπϊρξει και προςδιορύζει την 

μελλοντικό κατεϑθυνςη ςτην οπούα θα πρϋπει ο Οργανιςμϐσ να κινηθεύ.  

 

Σο αναπτυξιακϐ ϐραμα αποτελεύ μια ςυνοπτικό διατϑπωςη τησ μελλοντικόσ επιθυμητόσ 

κατϊςταςησ του Δόμου ωσ γεωγραφικόσ – χωρικόσ ενϐτητασ και ωσ οργανιςμοϑ για την 

επϐμενη μεςοπρϐθεςμη περύοδο (πενταετύα), την οπούα θα επιδιώξει με την εφαρμογό τησ 

ςτρατηγικόσ που θα επιλϋξει και με την ευρϑτερη δυνατό κοινωνικό ςυναύνεςη. ε αυτϐ 

περιλαμβϊνεται το ϐραμα τησ τοπικόσ ανϊπτυξησ και το ϐραμα τησ εςωτερικόσ ανϊπτυξησ του 

Δόμου ωσ οργανιςμοϑ (υπ’ αριθμϐ απϐφαςη 41179/23-10-2014).  

 

Εν προκειμϋνω, πρϐκειται για μια ϋννοια προςανατολιςμοϑ ςε ςχϋςη με το τι ο Δόμοσ 

προςπαθεύ να πετϑχει αλλϊ και που επιδιώκει να φτϊςει ςε ςυγκεκριμϋνο χρονικϐ ορύζοντα. Σο 

ϐραμα αποτελεύ ςημαντικϐ παρϊγοντα ςυνεχοϑσ ενεργοπούηςησ του ςυνϐλου του Οργανιςμοϑ, 

του οπούου τη μελλοντικό δομό και λειτουργύα καθορύζει. Η διατϑπωςη του ορϊματοσ οφεύλει 

να ςυνδϋει τη ςημερινό πραγματικϐτητα με τισ μελλοντικϋσ επιδιώξεισ, λαμβϊνοντασ 

παρϊλληλα υπϐψη τισ πραγματικϋσ δυνατϐτητεσ του Οργανιςμοϑ, καθώσ και τισ κατευθϑνςεισ 

/τϊςεισ ςε τοπικϐ και ευρϑτερο επύπεδο.56 υνεκτιμώντασ τα παραπϊνω, το όραμα του Δόμου 

Φερςονόςου για την περύοδο 2015-2019 διατυπώνεται ωσ εξόσ: 

 

Δόμοσ Φερςονόςου:  

Αρωγόσ ςτον πολύτη, φιλικόσ ςτον επιςκϋπτη, πυλώνασ τοπικόσ ανϊπτυξησ 

 

Σο ϐραμα του Δόμου Φερςονόςου εύναι καθϐλα ανθρωποκεντρικϐ και η επύτευξη του 

αναμϋνεται να οδηγόςει ςτη βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ των κατούκων και τησ ποιότητασ τησ 

εμπειρύασ των επιςκεπτών μϋςω τησ αποκατϊςταςησ του φυςικοϑ τοπύου αλλϊ και τησ ςχϋςησ 

του τοπικοϑ πληθυςμοϑ με τη φυςικό και πολιτιςτικό κληρονομιϊ τησ περιοχόσ. Με τον ϐρο 

«αποκατϊςταςη» νοεύται η επαναςϑνδεςη των κατούκων με τισ πολιτιςτικϋσ αξύεσ και 

παραδϐςεισ, αλλϊ και η αναγνώριςη και ανϊδειξη του τοπικοϑ κεφαλαύου, πολιτιςτικοϑ, 

                                                           

56 Τπουργεύο Εςωτερικών, Εγκϑκλιοσ με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΠΑ/Υ.4/οικ.5270, Ανϊπτυξη υςτόματοσ τρατηγικόσ 
Διούκηςησ (ν. 3230/2004), Αθόνα, 1 Μαρτύου 2007. 
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φυςικοϑ και κοινωνικοϑ ωσ βαςικό αρχό για την επύτευξη τησ αειφϐρου ανϊπτυξησ ςτην 

περιοχό. 

 

Σο τοπικό κεφϊλαιο ςυνιςτϊ την κινητόρια δϑναμη και τη βϊςη πϊνω ςτην οπούα μπορεύ να 

ςτηριχθεύ η τοπικό ανϊπτυξη. Η αναγνώριςη και προβολό του πολιτιςτικοϑ, φυςικοϑ και 

κοινωνικοϑ κεφαλαύου αποτελεύ κρύςιμο ςτϊδιο ςτην προςπϊθεια επύτευξησ του παραπϊνω 

ορϊματοσ.  

 

Ειδικϐτερα, για την περύπτωςη του φυςικού κεφαλαύου, επιδιώκεται η ανϊδειξη και προβολό 

τησ αξύασ των γεωμορφολογικών ςχηματιςμών (φαρϊγγια, ςπόλαια, παρϊκτιο μϋτωπο 58 χλμ 

κλπ.) αλλϊ και τησ ποικιλϐτητασ του φυςικοϑ τοπύου και των προςτατευϐμενων ειδών τϐςο 

για τον τοπικϐ πληθυςμϐ ϐςο και για τον τουριςμϐ.  

 

Για την περύπτωςη του κοινωνικού κεφαλαύου επιδιώκεται η ςτόριξη και η αναγνώριςη των 

ςυςςωρευμϋνων προςϐντων του ανθρώπινου δυναμικοϑ, η μεύωςη τησ ανεργύασ και η ϊρςη 

του κοινωνικοϑ αποκλειςμοϑ. Φϊρισ ςτην υφιςτϊμενη ιςχυρό κοινωνικό ςυνοχό τησ περιοχόσ 

εύναι απολϑτωσ εφικτό η δημιουργύα δικτϑων εθελοντιςμοϑ και κοινωνικόσ αλληλεγγϑησ για 

την αναβϊθμιςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών και τη προώθηςη ςχετικών πρωτοβουλιών.  

 

Σϋλοσ, ςε ϐτι αφορϊ το πολιτιςτικό κεφϊλαιο τησ περιοχόσ, επιδιώκεται η λεπτομερόσ ερμηνεύα 

και καταγραφό των πολιτιςτικών πϐρων, ϐχι μϐνο των μνημεύων και των υποδομών αλλϊ και 

των ϊυλων ςτοιχεύων πολιτιςτικόσ κληρονομιϊσ (όθη, ϋθιμα, αξύεσ, τοπικϋσ παραδϐςεισ,  

τοπικό γαςτρονομύα, τοπικϊ προώϐντα) που μποροϑν να αποτελϋςουν ουςιαςτικϐ παρϊγοντα 

διαφοροπούηςησ τησ τοπικόσ ςυλλογικόσ ταυτϐτητασ, ικανϐ να δημιουργόςει προςτιθϋμενη 

αξύα ςτο τοπικϐ τουριςτικϐ προώϐν.  

 

ϑμφωνα με την υπ ‘αριθμϐ 41179/23-10-2014 Απϐφαςη του Τπουργεύου Εςωτερικών αναφορικϊ 

με το περιεχϐμενο, τη δομό και τον τρϐπο υποβολόσ των Πενταετών Επιχειρηςιακών 

Προγραμμϊτων των Οργανιςμών Σοπικόσ Αυτοδιούκηςησ (O.T.A.) α’ βαθμοϑ για τη δημοτικό 

περύοδο 2014-2019, οι ϊξονεσ των Πενταετών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων καθορύζονται ωσ 

εξόσ: 

 α. «Περιβϊλλον και ποιότητα ζωόσ. 

 β. «Κοινωνικό πολιτικό, υγεύα, παιδεύα, πολιτιςμόσ και αθλητιςμόσ». 

 γ. «Σοπικό οικονομύα και απαςχόληςη». 

 δ. «Βελτύωςη διοικητικόσ ικανότητασ του Δόμου». 
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Ο ϊξονασ «Βελτύωςη διοικητικόσ ικανϐτητασ του Δόμου», αποςκοπεύ ςτην ανϊπτυξη του Ο.Σ.Α. 

και των Νομικών Προςώπων του, ωσ οργανιςμών, και ςτη βελτύωςη των ςχϋςεών τουσ με τουσ 

πολύτεσ, την πολιτεύα και τουσ τοπικοϑσ φορεύσ. Ο ϊξονασ αυτϐσ ενδεικτικϊ αφορϊ: 

 τη γενικό οργϊνωςη και λειτουργύα του Ο.Σ.Α., καθώσ και ςε ζητόματα 

αποτελεςματικϐτητασ, αποδοτικϐτητασ και χρηςτόσ τοπικόσ διούκηςησ. 

 τισ οριζϐντιεσ ό υποςτηρικτικϋσ λειτουργύεσ του Ο.Σ.Α. και των Νομικών Προςώπων 

του. 

 τισ ανϊγκεσ υποςτόριξησ των οργϊνων διούκηςησ και των υπηρεςιών για την 

αποδοτικϐτερη και αποτελεςματικϐτερη ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τουσ, καθώσ και 

για τη γενικϐτερη βελτύωςη τησ διοικητικόσ ικανϐτητασ του Ο.Σ.Α. 

 

Ακολοϑθωσ, το Όραμα του Δόμου Φερςονόςου εξειδικεϑεται ςε ϋνα πλϋγμα αλληλϋνδετων και 

αλληλεξαρτώμενων γενικών (ςτρατηγικών) ςτϐχων, και ϋχει ωσ εξόσ: 

 

 τρατηγικόσ τόχοσ 1 

Προςταςύα, ανϊδειξη, αποκατϊςταςη και ορθολογικό διαχεύριςη του φυςικού και δομημϋνου 

περιβϊλλοντοσ τησ περιοχόσ του Δόμου. 

Ο ςυγκεκριμϋνοσ ςτρατηγικϐσ ςτϐχοσ αποτελεύ ςυνϋχεια των πρϐςφατων επιτευγμϊτων του 

Δόμου ςε ϐτι αφορϊ ςτισ υποδομϋσ περιβϊλλοντοσ και τησ ανϊληψησ ςχετικών πρωτοβουλιών 

και δεςμεϑςεων (πχ. ϑμφωνο των Δημϊρχων), ϋχοντασ ωσ κϑριο γνώμονα την αποκατϊςταςη 

τησ ςχϋςησ των πολιτών με τη φϑςη και το τοπύο τησ περιοχόσ.  

Κϊτω απϐ αυτϐν τον ςτϐχο ωσ κϑριεσ προτεραιϐτητεσ ορύζονται δρϊςεισ που ςυμβϊλλουν 

ςτην:  

i. εξοικονϐμηςη ενϋργειασ, τη μεύωςη των εκπομπών του διοξειδύου του ϊνθρακα και την 

εφαρμογό νϋων τεχνολογιών ενϋργειασ με ϐρουσ βιώςιμησ ανϊπτυξησ), 

ii. ορθολογικό αξιοπούηςη των φυςικών πϐρων του Δόμου με ϋμφαςη ςτουσ υδϊτινουσ πϐρουσ  

τησ περιοχόσ,  

iii. αντιμετώπιςη των ςυνεπειών τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, ενςωματώνοντασ τισ αρχϋσ αειφϐρου 

χωροταξικοϑ ςχεδιαςμοϑ ϋτςι ώςτε να ανταποκρύνεται ςτισ υφιςτϊμενεσ παραγωγικϋσ και 

οικιςτικϋσ ανϊγκεσ αλλϊ και ςτισ τϊςεισ που διαμορφώνονται. 

  

 τρατηγικόσ τόχοσ 2 

Διατόρηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ με βϊςη τισ αρχϋσ τησ ιςότητασ, τησ πρόνοιασ και τησ 

κοινωνικόσ αλληλεγγύησ. 

Η διατόρηςη τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ θα επιτευχθεύ μϋςω τησ λειτουργύασ του Δόμου ωσ 

φορϋασ αρωγϐσ για τουσ νϋουσ και τισ ειδικϋσ ομϊδεσ πληθυςμοϑ (ϊνεργοι, γυναύκεσ, τρύτη 
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ηλικύα, ΑΜΕΑ, κλπ ) και παρϊλληλα  ςτηρύζοντασ δρϊςεισ ςτουσ τομεύσ τησ παιδεύασ, του 

πολιτιςμοϑ, και του αθλητιςμοϑ, και ςυμβϊλλοντασ ςτην ανϊπτυξη του πνεϑματοσ κοινωνικόσ 

αλληλεγγϑησ και του εθελοντιςμοϑ.  

 
 τρατηγικόσ τόχοσ 3 

τόριξη του τουριςμού και εμπλουτιςμόσ του τουριςτικού προώόντοσ ωσ βαςικού πυλώνα τησ 

τοπικόσ οικονομύασ.   

Ο τρατηγικϐσ τϐχοσ 3, θα επιτευχθεύ μϋςω τησ δημιουργύασ  υποδομών και υπηρεςιών που 

θα ςυμβϊλλουν ςτην καλϑτερη δυνατό τουριςτικό πληροφϐρηςη και εξυπηρϋτηςη και μϋςω 

τησ προώθηςησ και αξιοπούηςησ του τοπικοϑ κεφαλαύου δημιουργώντασ ςυνϋργειεσ μεταξϑ 

των διαφορετικών κλϊδων τησ τοπικόσ οικονομύασ και αναπτϑςςοντασ εναλλακτικϋσ μορφϋσ 

τουριςμοϑ (γαςτρονομύα, φυςικό ομορφιϊ, προςτατευϐμενεσ περιοχϋσ, κλπ).       

 

 τρατηγικόσ τόχοσ 4 

Βελτύωςη τησ αποτελεςματικότητασ του Δόμου ςε ότι αφορϊ ςτην εξυπηρϋτηςη των πολιτών.  

Η αποτελεςματικϐτητα του Δόμου ςε ϐτι αφορϊ ςτην εξυπηρϋτηςη των πολιτών μπορεύ να 

βελτιωθεύ μϋςω τησ ςυνεχοϑσ κατϊρτιςησ και εκπαύδευςησ  του ανθρώπινου δυναμικοϑ, μϋςω 

τησ ηλεκτρονικόσ διακυβϋρνηςησ και τησ αναβϊθμιςησ του διαθϋςιμου υλικοτεχνικοϑ 

εξοπλιςμοϑ. 

 

Η γεωγραφικό εξειδύκευςη του αναπτυξιακού ορϊματοσ του Δόμου Φερςονόςου  

Η γεωγραφικό εξειδύκευςη του αναπτυξιακοϑ ορϊματοσ του Δόμου Φερςονόςου βαςύςτηκε 

ςτουσ τϋςςερισ θϑλακεσ ανϊπτυξησ τησ περιοχόσ, τϋςςερισ διαφορετικϋσ χωρικϋσ υποενϐτητεσ 

που μϋςα ςτην τελευταύα δεκαετύα παρουςιϊζουν μια ςταθερό εξελικτικό πορεύα με 

διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ και κατϊ κϊποιο τρϐπο διαφορετικϐ αναπτυξιακϐ 

προςανατολιςμϐ, αλλϊ ωςτϐςο και οι τϋςςερισ μαζύ αποτελοϑν ϋνα ενιαύο ςϑνολο που 

χαρακτηρύζεται απϐ υψηλό κοινωνικό ενςωμϊτωςη και κοινωνικό ςυνοχό. Οι τϋςςερισ αυτού 

χωρικού ϊξονεσ ανϊπτυξησ εύναι αλληλϋνδετοι και αλληλοεξαρτώμενοι και δρουν 

ςυμπληρωματικϊ διαμορφώνοντασ το πλοϑςιο τοπικϐ κεφϊλαιο τησ περιοχόσ.  

 

το παρακϊτω ςχόμα παρουςιϊζεται η αλληλεπύδραςη τουσ: 
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τα γραφόματα που ακολουθοϑν αποτυπώνονται γεωγραφικϊ τα κρύςιμα ζητόματα ανϊ 

δημοτικό και τοπικό κοινϐτητα και οι προτεινϐμενεσ δρϊςεισ κωδικοποιημϋνεσ ϐπωσ 

διατυπώθηκαν απϐ τα τοπικϊ ςυμβοϑλια, και ςυγκεντρώθηκαν απϐ τη Διεπιςτημονικό Ομϊδα 

Ϊργου (Δ.Ο.Ε) του Δόμου Φερςονόςου κατϊ τη φϊςη τησ διαβοϑλευςησ. 

 

 

ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΚΟ  

ΦΨΡΟ & ΤΔΡΟΥΟΡΟ 

ΟΡΙΖΟΝΣΑ  

 

Μϊλια 

 

 

 

ΤΔΡΟΒΙΟΣΟΠΟ –

ΟΙΚΟΣΟΠΟ  

 

Λαγκϊδα 

 
  

 

Λαγκάδα 

 

 

ΑΓΡΟΣΟΔΙΑΣΡΟΥΙΚΗ 

ΑΛΤΙΔΑ 

 

Επιςκοπό 

ΤΠΟΔΟΜΕ 

ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ 

 

ΔΕ Φερςονόςου 

ΔΕ Μαλύων 

ΔΕ Γουβών  
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ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Αςτικϋσ και κοινωνικϋσ 

δομϋσ 

 

 

Αγροτοδιατροφικϐσ 

τομϋασ 

 

 

Γαςτρονομικϐσ 

τουριςμϐσ 

Οικο-τουριςμϐσ 

 

 

Μνημεύα 

Παιδεύα – Πολιτιςμϐσ 

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΣΨΠΟ 

 

Φωροταξικϐσ ςχεδιαςμϐσ  

 

Περιβαλλοντικό 

προςταςύα  

 

Επιχειρηματικϐτητα  

Σουριςτικό 

πληροφϐρηςη  

 

Παιδεύα – Πολιτιςμϐσ 

  

Κοινωνικό πρϐνοια  

Οριοθϋτηςη 

Ποδηλατοδρϐμων  

Οδικϐ δύκτυο 

Φώροι ςτϊθμευςησ  

Αναπλϊςεισ  

Υωτιςμϐσ  

Προςβαςιμϐτητα ΑΜΕΑ 

 

 Καθαριϐτητα – Ανακϑκλωςη 

– Κϊδοι απορριμμϊτων 

Μεύωςη περιβαλλοντικοϑ 

αποτυπώματοσ  

Επϋκταςη Βιολογικοϑ  

Πολιτιςτικϋσ δρϊςεισ     

Κρύςιμα ζητόματα 

 

Δ.. ΦΕΡΟΝΗΟΤ 

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ 
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ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Αγροτοδιατροφικϐσ 

τομϋασ 

 

Οδικϐ δύκτυο 

 

Γαςτρονομικϐσ 

τουριςμϐσ 

 

Οικο-τουριςμϐσ 

 

Μνημεύα 

 

Παιδεύα – Πολιτιςμϐσ 

 

Κοινωνικό πρϐνοια  

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΣΨΠΟ 

 

Δημϐςιοι χώροι  

 

Περιβαλλοντικό 

προςταςύα  

 

Επιχειρηματικϐτητα  

 

Σουριςτικό 

πληροφϐρηςη  

 

Παιδεύα – Πολιτιςμϐσ  

 

Κοινωνικό πρϐνοια  

Πϊρκα, χώροι αναψυχόσ, 

πλατεύεσ, παιδικϋσ χαρϋσ, 

μαρύνα Μαλύων, πολεοδομικό 

μελϋτη Οικιςμοϑ Μαλύων  

Αναπλϊςεισ  

Υωτιςμϐσ  

Καθαριϐτητα  

Προςβαςιμϐτητα ΑΜΕΑ 

Ανακϑκλωςη 

Μεύωςη περιβαλλοντικοϑ 

αποτυπώματοσ και 

υποβϊθμιςησ    

Κϋντρο Τγεύασ      

Δημιουργύα Λαογραφικοϑ 

Μουςεύου 

 Πολιτιςτικϐ Κϋντρο 

Ανϊδειξη Αρχαιολογικοϑ 

χώρου   

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ Κρύςιμα ζητόματα 

Δ.Κ. ΜΑΛΙΨΝ 
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ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Τποδομϋσ 

 

Αγροτοδιατροφικϐσ 

τομϋασ & 

Γαςτρονομικϐσ 

τουριςμϐσ 

 

Οικο-τουριςμϐσ 

 

Μνημεύα - Παιδεύα   - 

Πολιτιςμϐσ 

 

Κοινωνικό πρϐνοια  

Αναπλϊςεισ  

Υωτιςμϐσ  

Καθαριϐτητα  

Προςβαςιμϐτητα ΑΜΕΑ 

Αποχϋτευςη και βιολογικϐσ 

καθαριςμϐσ  

Αξιοπούηςη φρϊγματοσ 

Δημιουργύα και ςυντόρηςη 

κτιριακών εγκαταςτϊςεων 

Ανακϑκλωςη 

Μεύωςη περιβαλλοντικοϑ 

αποτυπώματοσ και 

υποβϊθμιςησ του τοπύου 

Δημιουργύα Ιατρεύου  

Δημιουργύα Παιδικόσ Φαρϊσ 

ςτην περιοχό τησ Λαγκϊδασ  

Δημιουργύα Λαογραφικοϑ 

Μουςεύου, Πολιτιςτικοϑ 

Κϋντρου, Ανϊδειξη 

Αρχαιολογικοϑ χώρου   

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ Κρύςιμα ζητόματα 

Σ.Κ. ΑΒΔΟΤ 
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ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Οδικϐ δύκτυο 

 

Δύκτυο Ύδρευςησ – 

Ωρδευςησ 

 

Αναπλϊςεισ  

 

Τποδομϋσ  

Βελτύωςη / Διαχωριςμϐσ 

Ύδρευςησ - Ωρδευςησ 

Ανϊδειξη Παλιϊσ Βρϑςησ 

Φαρϊςου 

Βελτύωςη δρϐμων Φαρϊςο 

- Βορύτςιο 

Καθαριςμϐσ Ξηροπϐταμοσ  

 

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ 
Κρύςιμα ζητόματα 

ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Οδικϐ δύκτυο 

 

Οικο-τουριςμϐσ 

Αγροτοδιατροφικϐσ 

τομϋασ 

 

Αναπλϊςεισ  

 

Τποδομϋσ  

 

Κοινωνικό πρϐνοια  

Αποχϋτευςη και βιολογικϐσ 

καθαριςμϐσ   

Επϋκταςη δημοτικοϑ φωτιςμοϑ  

Ανϊδειξη Παλιϊσ Βρϑςησ,  

Μνημεύου Πεςϐντων – Ηρώο  

Βελτύωςη και επϋκταςη 

οδικοϑ δικτϑου Μϊλια – 

Κρϊςι και Γωνιϋσ – Κερϊ  

Ϊργα ανϊπλαςησ 

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ Κρύςιμα ζητόματα 

Σ.Κ. ΓΨΝΙΨΝ Σ.Κ. ΦΑΡΑΟΤ 
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ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Πολιτιςτικϋσ υποδομϋσ  

 

Κοινωνικϋσ Τποδομϋσ  

 

Φωροταξύα  

 

Δύκτυο Ύδρευςησ – 

Ωρδευςησ  

 

Οδικϐ δύκτυο 

 

   

Βελτύωςη/Επϋκταςη οδικοϑ 

δικτϑου 

υντόρηςη/Επϋκταςη 

υφιςτϊμενου νεκροταφεύου  

 

Ολοκλόρωςη ςχεδύου πϐλεωσ 

Διαμϐρφωςη παραλιακόσ 

ζώνησ 

Ηλεκτροφωτισμός 

 

Ανϊδειξη αρχαιολογικοϑ 

χώρου Νιροϑ 

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ Κρύςιμα ζητόματα 

ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Οδικϐ δύκτυο 

 

Δύκτυο Ύδρευςησ – 

Ωρδευςησ   

 

Αναπλϊςεισ  

 

Τποδομϋσ  

  

Παιδικό χαρϊ και χώροσ 

ϊθληςησ  

 

Ανϊδειξη πολιτιςτικόσ 

κληρονομιϊσ  

 

Βελτύωςη δρϐμων  

υντόρηςη υφιςτϊμενου 

νεκροταφεύου  

 

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ Κρύςιμα ζητόματα 

Σ.Κ. ΓΑΛΙΥΑ Σ.Κ. ΚΑΣΨ ΒΑΘΕΙΑ 
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ΕΝΔΟΦΨΡΑ 

 

Οδικϐ δύκτυο 

 

Δύκτυο Ύδρευςησ – 

Ωρδευςησ  

 

Τποδομϋσ  

 

Σουριςμϐσ 

Ανϊπτυξη Θρηςκευτικοϑ 

τουριςμοϑ 

ϑνδεςη με Υρϊγμα 

Αποςελϋμη 

Διϊνοιξη παραλύμνιου οδικοϑ 

δικτϑου 

 

ΑΠΕ (φωτοβολταώκϊ,  

ανεμογεννότριεσ) 

Προτεινόμενεσ δρϊςεισ Κρύςιμα ζητόματα 

Σ.Κ. ΠΟΣΑΜΙΨΝ 
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3.3 Εξειδύκευςη του Ορϊματοσ και τησ τρατηγικόσ 

Η ςτρατηγικό ςτϐχευςη του Δόμου Φερςονόςου για την επϐμενη περύοδο ςυγκλύνει ςτην 

προςταςύα των φυςικών πϐρων και την ανϊπτυξη του παρϊκτιου χώρου µε εµπλουτιςµϐ τησ 

παραγωγικόσ βϊςησ, μϋςω τησ αυξημϋνησ διαςϑνδεςόσ του µε την ενδοχώρα και με δρϊςεισ 

ςτόριξησ τησ οικονοµύασ, τησ επιχειρηµατικϐτητασ και τησ απαςχϐληςησ, παρϊλληλα με την 

ολοκληρωμϋνη διαχεύριςό τησ παρϊκτιασ ζώνησ, λαµβϊνοντασ υπϐψη τισ καλϋσ πρακτικϋσ για 

τη βελτύωςη τησ ποιϐτητασ ζωόσ των κατούκων.  

την κατεϑθυνςη αυτό, και με βϊςη τισ οδηγύεσ του Τπουργεύου Εςωτερικών για την εκπϐνηςη 

των επιχειρηςιακών προγραμμϊτων των ΟΣΑ α΄ βαθμοϑ, καθορύζονται με τη μορφό 

ςυγκεκριμϋνων ΑΞΟΝΨΝ τϋςςερισ (4) αναπτυξιακϋσ προτεραιϐτητεσ, που ςυνοψύζουν τα 

βαςικϊ θεματικϊ πεδύα δρϊςησ κϊθε δόμου, καθώσ και μια ακϐμα που αναφϋρεται ειδικϊ ςτην 

Ολοκληρωμϋνη Φωρικό Ανϊπτυξη του Δόμου Φερςονόςου (Κανονιςμϐσ (ΕΕ) 1303/2013) 

προκειμϋνου να υπϊρξει ϊμεςη ςϑνδεςη του Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ με την 

Ολοκληρωμϋνη Φωρικό τρατηγικό του Δόμου. Η τελευταύα δϑναται να αποτελϋςει βαςικϐ 

επενδυτικϐ εργαλεύο ολοκληρωμϋνου χαρακτόρα για την αξιοπούηςη των αναπτυξιακών 

δυνατοτότων του Δόμου με ϐρουσ αειφορύασ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ϊξονεσ προτεραιϐτητασ αναλϑονται περαιτϋρω ςε ΜΕΣΡΑ και ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΟΦΟΤ.  Οι ςτϐχοι 

κϊθε μϋτρου επιτυγχϊνονται μϋςω ςυγκεκριμϋνων δρϊςεων που αποτελοϑν διακριτϊ χϋδια 

Δρϊςησ και τα οπούα αποτελοϑν μϋροσ του Επιχειρηςιακοϑ χεδύου (Β΄ Υϊςη). 

 

Κοινωνικό Πολιτικό, Παιδεύα, Πολιτιςμόσ & Αθλητιςμόσ 

Σοπικό Οικονομύα & Απαςχόληςη 

Περιβϊλλον και Ποιότητα Ζωόσ 

Ανϊπτυξη του Οργανιςμού του Δόμου & των Νομικών Προςώπων 

Ολοκληρωμϋνη Φωρικό Ανϊπτυξη Φερςονόςου 
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Για την επύτευξη των παραπϊνω προτεραιοτότων θα ςχεδιαςτοϑν μια ςειρϊ απϐ ΜΕΣΡΑ, τα 

οπούα θα αφοροϑν ενδεικτικϊ: 

 ςτο φυςικϐ και οικιςτικϐ περιβϊλλον,  

 ςε τεχνικϋσ υποδομϋσ και δύκτυα, 

 ςε θϋματα οδικόσ κυκλοφορύασ, μεταφορών και ςτϊθμευςησ, 

 ςτον Αθλητιςμϐ, Εθελοντιςμϐ & Πολιτιςμϐ, 

 τισ Ολοκληρωμϋνεσ Φωρικϋσ Επενδϑςεισ, 

 ςτην Τγεύα & Κοινωνικό Μϋριμνα, 

 ςε κλϊδουσ αιχμόσ για την τοπικό οικονομύα και ςε θϋματα απαςχϐληςησ, 

 ςτουσ ανθρώπινουσ πϐρουσ και ςτην υλικοτεχνικό υποδομό του δόμου, 

 ςτην οικονομικό λειτουργύα και ςτη δημοτικό περιουςύα και  

 ςτη διούκηςη, οργϊνωςη και λειτουργύα των δημοτικών υπηρεςιών και των νομικών 

προςώπων. 

 

και Ειδικοϑσ τϐχουσ για: 

 την ανϊπλαςη κοινϐχρηςτων χώρων και οδών, 

 τη βελτύωςη τησ χωροταξικόσ οργϊνωςησ του δόμου, 

 τη βϋλτιςτη διαχεύριςη των ςτερεών και υγρών αποβλότων, 

 την ςυντόρηςη και αναβϊθμιςη των δικτϑων ϑδρευςησ & ϊρδευςησ, 

 το βιώςιμο ενεργειακϐ ςχεδιαςμϐ, 

 την προςταςύα, ανϊδειξη και διαχεύριςη των ακτών και των ϊλλων φυςικών πϐρων του 

δόμου, 

 την περαιτϋρω αναβϊθμιςη του οδικοϑ δικτϑου ϐλων των κατηγοριών και των ςυνθηκών 

οδικόσ αςφϊλειασ, 

 τη βελτύωςη τησ προςβαςιμϐτητασ και τησ Βιώςιμησ Κινητικϐτητασ ςτην παραλύα και την 

ενδοχώρα 

 την αξιοπούηςη των ΣΠΕ ςτουσ τομεύσ του τουριςμοϑ, του πολιτιςμοϑ και τησ παροχόσ 

υποςτηρικτικών υπηρεςιών 

 την ενδυνϊμωςη τησ επιχειρηματικϐτητασ και τησ απαςχϐληςησ ςτουσ τομεύσ 

προτεραιϐτητασ τησ RIScrete και ειδικϊ ςτουσ τομεύσ τουριςμοϑ-πολιτιςμοϑ και Κρητικόσ 

αγροδιατροφόσ και τη διαςϑνδεςη-ςϑμπραξη των τομϋων αυτών, 

 τη ςυντόρηςη και επϋκταςη αθλητικών, εκπαιδευτικών και πολιτιςτικών υποδομών και 

την αναβϊθμιςη των παρεχϐμενων υπηρεςιών, 

 την προώθηςη τησ καλλιτεχνικόσ και πνευματικόσ δημιουργύασ και του πνεϑματοσ 

εθελοντιςμοϑ, 
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 τη ςτόριξη των ευπαθών κοινωνικών ομϊδων μϋςα απϐ υπηρεςύεσ υγεύασ & πρϐνοιασ 

υψηλοϑ επιπϋδου, 

 την ενύςχυςη των ανθρώπινων και υλικών πϐρων του δόμου για την καλϑτερη 

εξυπηρϋτηςη των δημοτών κ.α. 

 

Η εξειδύκευςη τησ τρατηγικόσ ςε Ωξονεσ Προτεραιϐτητασ, Μϋτρα και Ειδικοϑσ τϐχουσ εύναι 

μια διαδικαςύα που θα λϊβει χώρα ςτο πλαύςιο εκπϐνηςησ του Επιχειρηςιακοϑ χεδύου (Μϋροσ 

Β΄ του 5ετοϑσ Επιχειρηςιακοϑ Προγρϊμματοσ), ςϑμφωνα με τισ ςχετικϋσ οδηγύεσ και 

κατευθϑνςεισ του ΤΠ.Ε.57, και αφοϑ ληφθοϑν υπϐψη τα αποτελϋςματα τησ διαβοϑλευςησ ςτην 

οπούα θα υποβληθεύ η Α΄ Υϊςη. 

 

 

                                                           

57 υπ. αριθμ. 41179/23.10.2014 Απϐφαςη (ΑΔΑ: Ψ2ΛΒΝ-4Α) με θϋμα: «Περιεχϐμενο, δομό και τρϐποσ υποβολόσ 
των Πενταετών Επιχειρηςιακών Προγραμμϊτων των ΟΣΑ α’ βαθμοϑ για τη δημοτικό περύοδο 2014-2019».  
 


