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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ: 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Ο.Τ.Α και Επιχειρησιακά Προγράµµατα  
Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας 
τοπικής αυτοδιοίκησης και µε απώτερο σκοπό τη δηµιουργία µόνιµων δοµών 
προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης των αποτελεσµάτων της δράσης των 
Ο.Τ.Α., θεσπίστηκε για πρώτη φορά, µε τα άρθρα 203-207 του κεφαλαίου Ζ' του νέου Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), η υποχρέωση εκπόνησης Επιχειρησιακών 
Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων. Επιπρόσθετα, µε την 
Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13.04.2007 καθορίστηκε η δοµή και το περιεχόµενο 
των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α., ενώ µε το Προεδρικό διάταγµα 185/2007 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' βαθµού», καθορίστηκε η 
διαδικασία κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. 

 
Ο ρόλος των Ο.Τ.Α. δεν περιορίζεται µόνο στην παροχή δηµόσιων υπηρεσιών προς τους 
πολίτες, αλλά να λειτουργούν ως θεσµός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός. Προκειµένου 
να βελτιώνουν συστηµατικά την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα της λειτουργίας τους, 
είναι αναγκαία η ανάπτυξη - στο εσωτερικό τους - ενός µηχανισµού προγραµµατισµού. Ο 
µηχανισµός αυτός προγραµµατισµού εκφράζεται µέσα από τη σύνταξη του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του Ο.Τ.Α., το οποίο αποσκοπεί στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών 
διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στην πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι 
η διαδικασία του προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των 
αποτελεσµάτων των δράσεων του Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία και 
διαδικασία, στην οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο 
δυναµικό του. 

 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα δεν εστιάζει µόνο στην παραγωγή ενός προγραµµατικού 
κειµένου, αλλά κυρίως στις διαδικασίες µε τις οποίες αυτό εκπονείται, παρακολουθείται και 
αξιολογείται. Ως εκ τούτου, επειδή το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα έχει πολυτοµεακό 
χαρακτήρα, µε µεγάλο εύρος θεµατικού αντικειµένου, αντίστοιχο του φάσµατος των θεµάτων 
που απασχολούν καθηµερινά τις δηµοτικές αρχές, ενώ, παράλληλα, καλύπτει όλο το φάσµα 
των αρµοδιοτήτων ενός Ο.Τ.Α. και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων, η 
εκπόνησή του απαιτεί τη συµµετοχή τόσο των αιρετών και υπηρεσιακών στελεχών του Ο.Τ.Α., 
όσο και της τοπικής κοινωνίας, όπως αυτή εκφράζεται µέσα από τους µεµονωµένους δηµότες, 
αλλά και τους κοινωνικούς και οικονοµικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο το όραµα της 
εκάστοτε δηµοτικής αρχής µπορεί να γίνει ρεαλιστικό και η τοπική και εσωτερική ανάπτυξη του 
Ο.Τ.Α. να εναρµονιστεί µε τις κατευθύνσεις του περιφερειακού και εθνικού αναπτυξιακού 
σχεδιασµού. 
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Τέλος, τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα των Ο.Τ.Α. δεν αναφέρονται µόνο σε έργα που 
χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες εθνικές και τοπικές πηγές 
και δεν αναφέρονται µόνο σε έργα που θα υλοποιηθούν από τον ίδιο το ∆ήµο και τα Νοµικά του 
Πρόσωπα, αλλά και σε δράσεις που στόχο έχουν την οργάνωση των υπηρεσιών των ∆ήµων για 
την καλύτερη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

2. Θεσµικό Πλαίσιο  

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για 
πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων (Ε.Π.) από τους 
πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. ενώ µε το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) 
επιβεβαιώθηκε η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. Α’ 
βαθµού. 
 
Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α) µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 
που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ Α’ βαθµού για την εισαγωγή µόνιµων 
εσωτερικών διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού και για την κατάρτιση των Ε.Π. 
και πιο συγκεκριµένα µε: 
 

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η 
δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. 

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, τη 
διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις 
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α΄ βαθµού  

4. το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία 
κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 
18183/13-4-2007 

6. το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆ 185/2007 «Όργανα 
και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού». 

 
3. Κύρια Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Χανίων συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα (α) 
τοπικής ανάπτυξης και (β) εσωτερικής (οργανωτικής - λειτουργικής) ανάπτυξης για την 
περίοδο 2012 - 2014, σε εναρµόνιση µε τους στόχους της ∆ηµοτικής Αρχής και τις 
κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
 
Ειδικότερα, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικών στόχων που 
εξειδικεύονται σε δράσεις µε ορίζοντα 3ετίας (στην παρούσα φάση), για την προώθηση της 
τοπικής ανάπτυξης και την αναβάθµιση της οργάνωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου. Με άλλα 
λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα αφορά όχι µόνον στις υποδοµές, τα έργα και τις τοπικές 
επενδύσεις στην περιοχή του ∆ήµου Χανίων, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης 
οργάνωσης και λειτουργίας του ίδιου του ∆ήµου, ως φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο 
του γενικότερου περιβάλλοντος στο οποίο δρα, µεριµνώντας για την οικονοµική και κοινωνική 
ανάπτυξη, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των δηµοτών και των επισκεπτών και για την 
παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών προς αυτούς. 
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Χανίων αποτελεί ένα εξαιρετικά σηµαντικό – αν όχι 
το σηµαντικότερο - εργαλείο για την άσκηση του αναπτυξιακού του ρόλου, το οποίο 
συµπυκνώνει τα εξής χαρακτηριστικά:  
 
α. Συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 
διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου Χανίων 
Το Ε.Π. αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και 
πρόγραµµα για τη βελτίωση της υφιστάµενης λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των 
Νοµικών προσώπων που εποπτεύονται από το ∆ήµο Χανίων. Είναι πρόγραµµα, πολυτοµεακού 
χαρακτήρα, µε εύρος θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των θεµάτων που 
απασχολούν την καθηµερινή λειτουργία του ∆ήµου. Καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων 
αυτού και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  
 
β. Αποτελεί το τριετές (µόνο για τη τρέχουσα δηµοτική θητεία) πρόγραµµα δράσης του 
∆ήµου Χανίων και των Νοµικών Προσώπων του 
Στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση και το όραµα της ∆ηµοτικής 
Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. Το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε 
τριετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο 
πρόγραµµα δράσης της κάθε υπηρεσίας του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του.  
 
γ. Συνιστά οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και 
µέρος του προγραµµατικού του κύκλου 
Η σύνταξη του επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας 
προγραµµατισµού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήµου. Η διαδικασία 
αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταµένων 
και του αρµόδιου Τµήµατος Προγραµµατισµού και Εσωτερικού Ελέγχου αυτού.  
 
δ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών 
Προσώπων του 
Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού 
πενταετούς (τριετούς στη παρούσα δηµοτική θητεία) επιχειρησιακού προγράµµατος σε ετήσιο 
πρόγραµµα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον επιµερισµό των 
δράσεων του επιχειρησιακού προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες υλοποιούν τµήµατα 
αυτού. 
 
ε. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων  
Κατά τη διαδικασία σύνταξής του Ε.Π. συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο: 

i. Αιρετά όργανα (∆ηµ. Συµβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήµαρχοι, ∆Σ Νοµικών Προσώπων, 
Συµβούλια Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων) 

ii. Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάµενοι υπηρεσιών, ∆ιευθυντές Νοµικών Προσώπων, 
στελέχη της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού) 

iii. Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην τοπική ανάπτυξη 
ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

iv. Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 
Το Ε.Π. πρόγραµµα διατυπώνει µετρήσιµους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται 
µέσω της αξιοποίησης συστήµατος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της 
τιµής των δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, 
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αποτελεσµάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων του ολοκληρωµένου 
πληροφοριακού συστήµατος του ∆ήµου. 
 

Συνοψίζοντας, το Ε.Π. αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισµού και 
συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών το οποίο πρέπει να 
είναι ευρύτερα γνωστό στους εργαζόµενους του ΟΤΑ, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι 
του, συνιστά δε προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του ∆ήµου και οδηγεί στην 
ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, σε ότι αφορά την 
υλοποίηση του τµήµατος εκείνου στο οποίο αυτά εµπλέκονται. 
 

4. Βασικά Στάδια Κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνει τρείς (3) διακριτές φάσεις µε 
επιµέρους βήµατα (γράφηµα 1), µε σκοπό να προσεγγιστούν και να αναλυθούν συστηµατικά 
όλες οι παράµετροι και όλοι οι συντελεστές που επηρεάζουν και καθορίζουν το πλαίσιο 
λειτουργίας και ανάπτυξης του ∆ήµου. Τα βήµατα που περιλαµβάνονται σε κάθε φάση του 
Έργου περιγράφονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

 
 

Φάση Α: Στρατηγικός Σχεδιασµός του ∆ήµου Χανίων 

 
Αποτύπωση και Αξιολόγηση του Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος του Ο.Τ.Α. 

 
Βήµα 1: Προετοιµασία και οργάνωση 
Προετοιµασία και οργάνωση της διαδικασία κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, 
µέσω των εξής ενεργειών: 
� Συγκρότηση της ∆ιεπιστηµονικής Οµάδας Έργου. 
� ∆ιατύπωση των αρχικών κατευθύνσεων της ∆ηµοτικής Αρχής. 
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� Οργάνωση και προγραµµατισµός του Έργου. 
� Ενηµέρωση του προσωπικού των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου. 

 
Βήµα 2: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου 
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης της περιοχής του ∆ήµου 
και εντοπισµός των σηµαντικότερων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να 
αντιµετωπίσει ο ∆ήµος κατά τα επόµενα χρόνια. Περιγράφεται η γενική, µακροσκοπική εικόνα 
της περιοχής του ∆ήµου και αναφέρονται τα γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, 
πολεοδοµικά, περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της. Ακολουθεί η αξιολόγηση 
της κατάστασης της περιοχής και εντοπίζονται τα κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης σε κάθε 
θεµατικό τοµέα. 

 
Βήµα 3: Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του ∆ήµου και των νοµικών προσώπων του 
ως οργανισµών 
Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου και των 
νοµικών προσώπων του και εντοπισµός των κρίσιµων ζητηµάτων εσωτερικής ανάπτυξης (π.χ. 
δραστηριότητες και διαδικασίες λειτουργίας, οργάνωση, ανθρώπινο δυναµικό και υλικοτεχνική 
υποδοµή, οικονοµικά στοιχεία, κ.α.). 

 
Βήµα 4: Καθορισµός της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του ∆ήµου 
Πραγµατοποιείται η επιλογή της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο ∆ήµος µέσω του 
καθορισµού γενικών στόχων και πολιτικών δράσης, η οµαδοποίηση των γενικών στόχων σε 
Άξονες και Μέτρα και η διατύπωση του οράµατος και των αρχών λειτουργίας και 
διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο της διαµόρφωσης της στρατηγικής του ∆ήµου προσδιορίζονται τα 
κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης που θα αντιµετωπίσει ο ∆ήµος (γενικοί στόχοι τοπικής 
ανάπτυξης) και διαµορφώνονται οι κατάλληλες εσωτερικές στρατηγικές επιλογές που θα 
διασφαλίζουν επιτυχή προσέγγιση των γενικών στόχων τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης. Οι 
συναφείς γενικοί στόχοι οµαδοποιούνται σε προτεραιότητες - Μέτρα και τα συναφή Μέτρα 
οµαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες - Άξονες. ∆ιατυπώνεται το όραµα για την 
ανάπτυξη της περιοχής του ∆ήµου και για την εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου ως οργανισµού, 
καθώς και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και 
γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων. 

 
Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου - ∆ιαβούλευση 

 
Βήµα 5: Έγκριση του στρατηγικού σχεδίου και διαδικασίες διαβούλευσης 
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 
� Στην έγκριση του Στρατηγικού Σχεδίου. 
� Στη δηµοσιοποίηση του στρατηγικού σχεδίου µέσω των διαθέσιµων µέσων επικοινωνίας 

και στη διοργάνωση δηµοσίων εκδηλώσεων. 
� Στη σύνοψη των συµπερασµάτων των διαδικασιών διαβούλευσης και στην ενηµέρωση 

των αρµόδιων υπηρεσιών. 

 
Φάση Β: Επιχειρησιακός και Οικονοµικός Προγραµµατισµός του ∆ήµου Χανίων 

 
Επιχειρησιακός Σχεδιασµός 

 
Βήµα 6: Κατάρτιση σχεδίων δράσης 



Σελίδα 9 
 

Καταρτίζονται σχέδια δράσης, τα οποία περιλαµβάνουν στόχους και δράσεις για την επίτευξη 
του κάθε ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου µε σκοπό την εφαρµογή της 
στρατηγικής του ∆ήµου. 

 
Βήµα 7: Τριετής προγραµµατισµός των δράσεων. 
Σκοποί του βήµατος είναι η ιεράρχηση και ο προγραµµατισµός των δράσεων που 
περιλαµβάνονται στα σχέδια δράσης, η οµαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των 
δράσεων του ΕΠ και ο αναλυτικός προγραµµατισµός των δράσεων πρώτης προτεραιότητας. 

 
Οικονοµικός Προγραµµατισµός 

 
Βήµα 8: Οικονοµικός Προγραµµατισµός 
Πραγµατοποιείται εκτίµηση των εσόδων του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, ανά πηγή 
χρηµατοδότησης, για κάθε έτος της επόµενης τετραετίας, κατανέµονται τα έσοδα στις δράσεις 
πρώτης προτεραιότητας και καταρτίζεται συγκεντρωτικός πίνακας δαπανών ανά µέτρο και 
άξονα και συντάσσονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες. 

 
Βήµα 9: Ολοκλήρωση του προγράµµατος και τελικές ενέργειες 
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 
� Στην ολοκλήρωση του σχεδίου επιχειρησιακού προγράµµατος από την οµάδα έργου και 

στην υποβολή του στο ∆ήµαρχο και στην Εκτελεστική Επιτροπή. 
� Στην υποβολή του σχεδίου από την Εκτελεστική Επιτροπή προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και στην έγκριση αυτού από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
� Στον έλεγχο της διαδικασίας κατάρτισης του προγράµµατος από την Περιφέρεια. 
� Στη δηµοσιοποίηση του προγράµµατος από το ∆ήµο Χανίων. 

 

Φάση Γ: Υποστήριξη µετά την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

 
Οι ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε αυτό το στάδιο αφορούν: 
� Στην υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
� Στην εκπαίδευση των αρµοδίων στελεχών του ∆ήµου. 

 
5. Οµάδα Έργου  
Για την κατάρτιση του Τριετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ράσης 2012-2014 του ∆ήµου 
Χανίων συγκροτήθηκε ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου (∆ΟΕ)1, µε την υπ. αριθµ. 590/2011 
απόφαση του ∆ηµάρχου Χανίων.  
 
Η ∆ιεπιστηµονική Οµάδα Έργου αποτελεί το συνδετικό κρίκο των Υπηρεσιών του ∆ήµου 
και των Νοµικών του Προσώπων, µε κύρια καθήκοντα:  
� την παροχή κάθε στοιχείου και πληροφορίας απαραίτητη για την περιγραφή και 

αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου σε διοικητικό, οικονοµικό και 
τεχνικό επίπεδο.  

� την οργάνωση,  συντονισµό και υλοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών 
διαδικασιών διαβούλευσης που κρίνονται απαραίτητες για τον προσδιορισµό των 

                                                 
1

  Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 185/12.09.2007 «Όργανα και ∆ιαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. Α βαθµού» 
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Στρατηγικών Στόχων, την επιλογή των Αξόνων Προτεραιότητας και την διαµόρφωση των 
προγραµµατικών δράσεων του ∆ήµου.  

� τη µελέτη και σύνταξη της πρότασης του σχεδίου ανάπτυξης µε τις προτεινόµενες 
γενικές στρατηγικές επιλογές (άξονες προτεραιότητας, γενικοί και ειδικοί στόχοι, 
χρονοδιάγραµµα υλοποίησης) πριν την οριστικοποίησή -κατανοµή τους. 

 
Στη ∆ΟΕ για την εκπόνηση του  Επιχειρησιακού Προγράµµατος ∆ράσης 2012-2014, σύµφωνα 
µε την υπ. αριθµ. 590/2011 απόφαση του ∆ηµάρχου Χανίων, συµµετέχουν οι κάτωθι:  

1. ο κ.  Πρωτοπαπαδάκης Κων/νος, Αντιδήµαρχος Χανίων, ως Πρόεδρος. 

2. ο κ. Κουρής Γαβριήλ, Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου Χανίων ως Συντονιστής. 

3. η κα. Μπατάκη Μαργαρίτα, κλάδου ΠΕ4 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών,  Προϊσταµένη 
Τµήµατος Προγραµµατισµού & Εσωτερικού Ελέγχου, ως µέλος.   

4. η κα. Πετρόχειλου Σοφία, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, Υπάλληλος Τµήµατος 
Προγραµµατισµού & Εσωτερικού Ελέγχου, ως µέλος. 

5. ο κ. Παπάς Χριστόφορος, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, Υπάλληλος Τµήµατος 
Προγραµµατισµού & Εσωτερικού Ελέγχου, ως µέλος. 

6. ο κ. Χατζηκυριάκος Μιχαήλ, κλάδου ΠΕ17 Μηχανικών Παραγωγής &  ∆ιοίκησης, 
Υπάλληλος Τµήµατος Προγραµµατισµού & Εσωτερικού Ελέγχου, ως µέλος. 

7. η κα. Μπολανάκη ∆έσποινα, κλάδου ΠΕ17 Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης, 
Υπάλληλος Τµήµατος Προγραµµατισµού & Εσωτερικού Ελέγχου, ως µέλος. 

8. η  ∆ρ. Αϊβαλιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ 8 Μηχανικών Περιβάλλοντος Υπάλληλος 
Τµήµατος Μελετών - ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως µέλος. 

9. η κα. Βιδαλάκη Αργυρώ, κλάδου ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών, Προϊσταµένη Τµήµατος 
Μελετών – ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως µέλος.  

10. η κα. Σιγανάκη Σταυρούλα, κλάδου ΠΕ Οικονοµικού – Λογιστικού,  Υπάλληλος 
Τµήµατος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης – ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, ως µέλος. 

11. η κα. Καψωµενάκη Ελένη, Ειδική Συνεργάτης του ∆ηµάρχου Χανίων ως µέλος. 

 

Τη γενική εποπτεία προόδου των εργασιών της ∆ΟΕ αλλά και της εισήγησης του σχέδιο του 
Ε.Π. στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων, έχει η Εκτελεστική Επιτροπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

1.1. Εισαγωγή 

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης 
κατάστασης του ∆ήµου Χανίων, τόσο όσο αφορά το εξωτερικό του περιβάλλον όσο και το 
εσωτερικό. Όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, η ανάλυση των στοιχείων δοµείται σε 
τέσσερις θεµατικές οι οποίες αφορούν:   

 

→ τη γενική εικόνα του νέου ∆ήµου (διοικητική οργάνωση, βασικά πληθυσµιακά 
στοιχεία, παρουσίαση ∆ηµοτικών Ενοτήτων).   

→ το θεµατικό τοµέα «Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής».   

→ το θεµατικό τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός».   

→ το θεµατικό τοµέα «Τοπική οικονοµία και Απασχόληση».   

 
Από την άλλη, η καταγραφή και ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου Χανίων 
περιλαµβάνει την καταγραφή και παρουσίαση:  
 

→ των Οργάνων ∆ιοίκησης και των Επιτρόπων του, 

→ των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών και των Νοµικών Πρόσωπων του,  

→ του Ανθρώπινου ∆υναµικού του, 

→ της Οικονοµικής Κατάστασης και λειτουργίας του. 

 

1.2.  Καταγραφή & αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης: Το Εξωτερικό 
Περιβάλλον 

1.2.1. Γενική εικόνα του ∆ήµου Χανίων και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων αυτού 

1.2.1.1 ∆ήµος Χανίων: ∆ιοικητική οργάνωση & βασικά πληθυσµιακά χαρακτηριστικά 

Ο ∆ήµος Χανίων είναι ∆ήµος της περιφέρειας Κρήτης που συστήθηκε µε το Πρόγραµµα 
«Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010). Προέκυψε από την συνένωση των πρώην δήµων (νυν 
δηµοτικών ενοτήτων) Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραµιών, Νέας 
Κυδωνίας, Σούδας και Χανίων -  και έχει ως έδρα τα Χανιά. Συνορεύει στα δυτικά µε το ∆ήµο 
Πλατανιά, στα νότια µε το ∆ήµο Σφακίων και στα ανατολικά µε το ∆ήµο Αποκορώνου (Χάρτης 
1), ενώ ολόκληρη η βόρεια και δυτική πλευρά του βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος. Η 
συνολική έκταση του νέου ∆ήµου ανέρχεται σε 356,12 τ.χλµ.  
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ΧΑΡΤΗΣ 1: Οι ∆ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων µετά τον «Καλλικράτη» 

 
Ο ∆ήµος Χανίων, µε τη νέα του διοικητική δοµή, αποτελείται από εννέα (9) ∆ηµοτικές 
Κοινότητες και δεκαεπτά (17) Τοπικές Κοινότητες, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα 1. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ∆ιοικητική υποδιαίρεση ∆ήµου Χανίων  
µε το Ν. 3852/2010 

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

1 ΑΡΩΝΙΟΥ ΑΓΙΑΣ  
2 ΓΑΛΑΤΑ  ΑΠΤΕΡΩΝ  
3 ∆ΑΡΑΤΣΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
4 ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΩΝ  ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ  
5 ΜΟΥΡΝΙΩΝ  ∆ΡΑΚΟΝΑΣ  
6 ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ  ΘΕΡΙΣΟΥ   
7 ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ   ΚΑΜΠΩΝ   
8 ΣΟΥ∆ΑΣ  ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΩΝ   
9 ΧΑΝΙΩΝ ΜΑΛΑΞΑΣ   

10   ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ  
11   ΜΟΥΖΟΥΡΑ  
12   ΠΑΠΑ∆ΙΑΝΩΝ  
13   ΠΛΑΤΥΒΟΛΑΣ   
14   ΣΤΑΛΟΥ 
15   ΣΤΕΡΝΩΝ  
16   ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ  
17   ΧΟΡ∆ΑΚΙΟΥ 
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Ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου Χανίων ανέρχεται, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της 
πρόσφατης απογραφής  (2011) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σε 108.310 κατοίκους, 
αριθµός που αντιπροσωπεύει το 17,4% του συνολικού πληθυσµού της Περιφέρειας Κρήτης 
(621.340 κάτοικοι) και το 1% περίπου του συνολικού πληθυσµού της χώρας (10.787.690 
κάτοικοι).  
 
Ο ρυθµός αύξησης του µόνιµου πληθυσµού του ∆ήµου Χανίων ανέρχεται, την τελευταία 
δεκαετία 2001-2011, σε + 10,3% την ώρα που στο σύνολο της επικράτειας καταγράφεται 
µείωση του πληθυσµού της χώρας -1,3%. (Πίνακας 2). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μεταβολή πληθυσµού 2001-2011 

Απογραφή Μόνιµου Πληθυσµού 
  
  2001 2011 

Μεταβολή 
% (2001-

2011) 
∆ήµος Χανίων 98.202 108.310 +10,3 

Σύνολο Χώρας  10.934.097 10.787.690 -1,3 

        Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 

 
Με βάση επίσης τα στοιχεία της απογραφής του 2011 προκύπτει ότι ο ∆ήµος Χανίων είναι ο 
δεύτερος µεγαλύτερος ∆ήµος της Περιφέρειας Κρήτης και ο µεγαλύτερος στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων, τόσο ως προς το µόνιµο πληθυσµό όσο και ως προς τη πυκνότητα αυτού 
(Πίνακας 3). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μόνιµος Πληθυσµός ∆ήµων Π.Ε. Χανίων (2011) 

∆ιοικητική ∆ιαίρεση Σύνολο 
Πυκνότητα µόνιµου πληθυσµού ανά τετρ. 

χιλιόµετρο 

Περιφ. Ενότητα Χανίων 156.220 65,75 

∆ήµος Χανίων 108.310 308,31 

∆ήµος Αποκορώνου 12.860 40,76 

∆ήµος Γαύδου 150 4,63 

∆ήµος Καντάνου-
Σελίνου 

5.420 14,41 

∆ήµος Κισσάµου 10.800 31,67 

∆ήµος Πλατανιά 16.760 34,08 

∆ήµος Σφακίων 1.920 4,11 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
[http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2
011_01_F_GR.pdf] 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει επίσης πως στη χωρική συγκέντρωση εντός του Νοµού, ο 
πληθυσµός του νέου ∆ήµου Χανίων – όπως αυτός προέκυψε µετά την εφαρµογή του 
«Καλλικράτη» - αντιπροσωπεύει σχεδόν τα 2/3 (το 69,3%) του Νοµού Χανίων. Βλέπουµε 
δηλαδή σε τοπικό επίπεδο να υπάρχει µια συγκέντρωση του πληθυσµού στην έδρα του Νοµού 
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και κατά συνέπεια µια αναπαραγωγή του προτύπου συγκέντρωσης µε αυτό που υπάρχει στη 
χώρα, τηρουµένων βεβαίως των επιπέδων. 
 
Αναφορικά µε την κατανοµή του πληθυσµού ανά φύλου, σύµφωνα µε τα στοιχεία της 
απογραφής του 2011 (Πίνακας 4), ο ανδρικός πληθυσµός του ∆ήµου Χανίων - σε απόλυτες 
τιµές – ανέρχεται 108.310 άτοµα ή ποσοστό 49,9% του συνολικού πληθυσµού την ίδια στιγµή 
που ο γυναικείος διαµορφώνεται σε 54.210 άτοµα ή ποσοστό 50,1% επί του συνόλου. Τα 
παραπάνω ποσοστά βλέπουµε ότι κυµαίνονται στα αντίστοιχα εθνικά επίπεδα, µε µικρές κατ’ 
ουσία αποκλίσεις. 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μόνιµος Πληθυσµός ∆ήµου Χανίων, Π.Ε. Χανίων και Χώρας & ποσοστιαία 

κατανοµή ανά φύλο (2011) 

  

Σύνολο Άρρενες % Θήλεις % 

Πυκνότητα 
µόνιµου 

πληθυσµού ανά 
τετρ. χιλιόµετρα 

∆ήµος Χανίων 108.310 54.100 49,9 54.210 50,1 308,31 

Περιφ. Ενότητα 
Χανίων 

156.220 78.440 50,2 78.780 50,4 65,75 

Σύνολο Χώρας 10.787.690 5.303.690 49,2 5.484.000 50,8 81,75 

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή 
[http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2
011_01_F_GR.pdf] 

 
Εξετάζοντας επίσης την πληθυσµιακή πυκνότητα του ∆ήµου Χανίων και συγκρίνοντας τη τόσο 
µε τον αντίστοιχο δείκτη σε επίπεδο χώρας σο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Χανίων 
(Πίνακας 4) διαπιστώνεται ότι ο δείκτης πληθυσµιακής πυκνότητας στο ∆ήµο Χανίων είναι 
κατά πολύ µεγαλύτερος του αντίστοιχου δείκτη τόσο σε επίπεδο επικράτειας (308,31 έναντι 
81,75 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο) όσο και σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας 
Χανίων (µόλις 65,75 µόνιµοι κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόµετρο) γεγονός που επιβεβαιώνει, 
αν µη τι άλλο, την αυξητική τάση συγκέντρωσης πληθυσµού – τα τελευταία χρόνια – στην 
ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Χανίων. 
 
Σε ότι αφορά την σύνθεση του πληθυσµού (2001): 

• ο αστικός πληθυσµός ανέρχεται σε  83.398 ήτοι το 86,96% του συνολικού πληθυσµού. 
• ο αγροτικός πληθυσµός ανέρχεται σε 12.804 ήτοι το 13,04% του συνολικού πληθυσµού. 

  
Η µελέτη της δοµής του πληθυσµού κατά ηλικία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη καθώς συµβάλει στην 
εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων αναφορικά µε τις δηµογραφικές προοπτικές καθώς και 
στην εκτίµηση του επιπέδου της κοινωνικής ανάπτυξης µε τη σύνθεση και το µέγεθος του 
γεροντικού πληθυσµού και παρέχει πληροφορίες για τις προοπτικές της οικονοµικής ανάπτυξης 
και τα αναγκαία µέτρα οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής, δίδοντας ενδείξεις για την 
εξέλιξη του εργατικό δυναµικό, την έκταση και τη σύνθεση της αγοράς εργασίας.  
 
Συνολικά ο πληθυσµός στης ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χανίων κατανέµεται σύµφωνα µε 
τον πίνακα 5: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Πληθυσµιακή κατανοµή ανά ∆ηµοτική Ενότητα & ηλικιακή οµάδα 
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80+ ΣΥΝΟΛΟ 

∆.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2.875 6.006 7.746 13.368 10.709 4.814 6.271 1.584 53.373 
∆.Ε. 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  582 1.131 2.042 2.855 1.992 923 632 164 10.321 
∆.Ε. ΕΛ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 652 1.433 1.530 2.653 2.158 897 994 269 10.586 

∆.Ε. ΣΟΥ∆ΑΣ 473 935 1.562 2.107 1.468 574 589 132 7.840 
∆.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 382 871 877 1.610 1.243 546 657 127 6.313 
∆.Ε. ΝΕΑΣ 
ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ  473 899 917 2.080 1.494 672 614 152 7.301 

∆.Ε. KEΡΑΜΙΩΝ  93 236 219 333 273 141 258 77 1.630 
ΣΥΝΟΛΟ 5.530 11.511 14.893 25.006 19.337 8.567 10.015 2.505 97.364 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Πληθυσµός Κατά Φύλο και Οµάδες Ηλικιών, Πίνακας 1 

 
 
Στο σύνολο των 97.364 κατοίκων του ∆ήµου Χανίων, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα διαθέσιµα 
στοιχεία της απογραφής του 2001, σηµαντικό ποσοστό κατέχει η ηλικιακή οµάδα 25-39 µε 
ποσοστό 25,68% ενώ ακολουθεί µε ποσοστό 19,86% η ηλικιακή οµάδα 40-54 ετών.   
 
Στο ∆ήµο Χανίων το µέσο ηλικιακό επίπεδο των κατοίκων ανήκει στην ηλικιακή οµάδα 25-54 
ετών κατέχοντας αθροιστικά το ποσοστό 45,54% έναντι του συνόλου. Αθροιστικά ο πληθυσµός 
ηλικίας 0-39 ετών αντιστοιχεί στο 58,48% σε σχέση µε το 41,52% που αντιστοιχεί στις 
υπόλοιπες ηλικιακές οµάδες. Ο νεανικός πληθυσµός ηλικίας µέχρι 24 ετών αντιστοιχεί στο 
32,80% του συνολικού πληθυσµού. Ο πληθυσµός άνω των 65 ετών αντιστοιχεί στο 20,55% του 
συνόλου.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ποσοστιαία κατανοµή πληθυσµού ανά ∆ηµοτική Ενότητα & ηλικιακή 
κατανοµή 

∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 80 + ΣΥΝΟΛΟ 

∆.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 5,39% 11,25% 14,51% 25,05% 20,06% 9,02% 11,75% 2,97% 100,00% 
∆.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  5,64% 10,96% 19,78% 27,66% 19,30% 8,94% 6,12% 1,59% 100,00% 
∆.Ε. ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6,16% 13,54% 14,45% 25,06% 20,39% 8,47% 9,39% 2,54% 100,00% 
∆.Ε. ΣΟΥ∆ΑΣ 6,03% 11,93% 19,92% 26,88% 18,72% 7,32% 7,51% 1,68% 100,00% 
∆.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ 6,05% 13,80% 13,89% 25,50% 19,69% 8,65% 10,41% 2,01% 100,00% 
∆.Ε. ΝΕΑΣ 
ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ  6,48% 12,31% 12,56% 28,49% 20,46% 9,20% 8,41% 2,08% 100,00% 
∆.Ε. KEΡΑΜΙΩΝ  5,71% 14,48% 13,44% 20,43% 16,75% 8,65% 15,83% 4,72% 100,00% 
ΣΥΝΟΛΟ 5,68% 11,8% 15,3% 25,6% 19,8% 8,8% 10,2% 2,5% 100,00% 
Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Πληθυσµός Κατά Φύλο και Οµάδες Ηλικιών, Πίνακας 1 

 
 
Τέλος και προκειµένου να µελετηθεί πιο αναλυτικά το δηµογραφικό προφίλ του ∆ήµου, έχουν 
υπολογιστεί και οι κάτωθι δηµογραφικοί δείκτες (Πίνακας 7).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου Χανίων 

Έκταση (τ.χλµ.):  356,12 
Πραγµατικός Πληθυσµός: 

1991: 82.079 2001: 97.364 2011: 108.310   
Πυκνότητα Πληθυσµού: 

1991: 4,275 2001: 3,604 2011: 3,240   
Ηλικιακή κατανοµή πραγµατικού πληθυσµού (2001): 

0-4 5-14 15-24 25-39 40-54 55-64 65-79 
80 ετών και 

άνω 
5.530 11.511 14.893 25.006 19.337 8.567 10.015 2.505 

∆ηµογραφικοί δείκτες (2001) : 
∆είκτης Γήρανσης 73,46% 

∆είκτης Εξάρτησης 17,50% 
∆είκτης Αντικατάστασης 1,739% 

 
Α. ∆είκτης Γήρανσης: εκφράζει κατά πόσο το βάρος του πληθυσµού µετατοπίζεται από τη 
βάση της πληθυσµιακής πυραµίδας προς την κορυφή, πόσο δηλαδή γερασµένος είναι ο 
πληθυσµός και κατά πόσο µια περιοχή αντιµετωπίζει πρόβληµα ανανέωσης του πληθυσµού της. 
Ο δείκτης γήρανσης σε επίπεδο ∆ήµου είναι χαµηλός, κυµαίνεται στο 73,46 % και αποκλίνει 
ιδιαίτερα από εκείνον σε επίπεδο Νοµού Χανίων (97,69%). 
 

Β. ∆είκτης Εξάρτησης δηλώνει την επιβάρυνση που δέχεται ο ενεργός πληθυσµός (15-64 
ετών) από το γεροντικό και το νεανικό πληθυσµό (65+ και 0-14 ετών). Στο σύνολο του ∆ήµου 
Χανίων, η τιµή του δείκτη εξάρτησης ανέρχεται στο 43,59%. 
 

Γ. ∆είκτης αντικατάστασης αποτελεί έναν  σηµαντικό δοµικό  δείκτη ο οποίος παρουσιάζει 
για κάθε 100 άτοµα 60-64 ετών (που θεωρητικά ετοιµάζονται να αποχωρήσουν από την αγορά 
εργασίας) πόσα άτοµα 15-19 ετών (που θεωρητικά ετοιµάζονται να εισέρθουν στην  αγορά 
εργασίας) αντιστοιχούν. Όπως βλέπουµε, και αυτός ο δείκτης είναι ικανοποιητικός για το ∆ήµο 
Χανίων αφού είναι πάνω από τη µονάδα (1,74)  και σε αρκετές ∆ηµοτικές Ενότητες πάνω από 2 
µονάδες.  
 

∆. ∆είκτης Νεανικότητας  δείχνει το ποσοστό των νέων ατόµων ηλικίας 0-14 ετών, στο 
συνολικό πληθυσµό. Η τιµή του δείκτη για το σύνολο του ∆ήµου χαρακτηρίζεται αρκετά 
ικανοποιητική (17,50%) και µάλιστα είναι υψηλότερη από εκείνη του συνόλου του Νοµού 
Χανίων (16,71%) και της Περιφέρειας Κρήτης (15,18%). 

 
 

1.2.1.2 ∆ηµοτικές Ενότητες: Παρουσίαση των βασικών τους χαρακτηριστικών   

Ο ∆ήµος Χανίων, όπως επισηµάνθηκε παραπάνω, αποτελείται από επτά ∆ηµοτικές Ενότητες, οι 
οποίες γεωγραφικά ταυτίζονται µε τις επικράτειες των ΟΤΑ που συγχωνεύθηκαν, δηλ. των 
πρώην ∆ήµων Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραµιών, Νέας Κυδωνίας, 
Σούδας και Χανίων. Στη συνέχεια ακολουθεί µια συνοπτική παρουσίαση των δηµοτικών 
ενοτήτων του ∆ήµου Χανίων µε γενικές αναφορές για κάθε µια από αυτή σε γεωγραφικά, 
πληθυσµιακά, κοινωνικά, οικονοµικά, περιβαλλοντικά, κ.α. χαρακτηριστικά. 
 
(α) ∆ηµοτική Ενότητα Ακρωτηρίου 

Η ∆ηµοτική Ενότητα (∆.Ε.) Ακρωτηρίου βρίσκεται στο βορειοανατολικό τµήµα του νοµού και 
αποτελεί το ανατολικότερο µεγάλο ακρωτήριο του νοµού Χανίων. Εκτείνεται στα 
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βορειοανατολικά της πόλης των Χανίων και συνιστά κατεξοχήν παραθαλάσσια περιοχή - 
σχεδόν ολόκληρη η οριογραµµή του βρέχεται από το Κρητικό Πέλαγος – ενώ γειτνιάζει στα 
νοτιοδυτικά µε την ∆ηµοτική Ενότητα Σούδας.  

Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης", η ∆.Ε. Ακρωτηρίου αποτελείται από 
δύο ∆ηµοτικές Κοινότητες και τρεις Τοπικές Κοινότητες οι οποίες είναι:  

• η ∆ηµοτική Κοινότητα Αρωνίου,  
• η ∆ηµοτική Κοινότητα Κουνουπιδιανών,  
• η Τοπική Κοινότητα Μουζουρά,  
• η Τοπική Κοινότητα Στερνών  
• η Τοπική Κοινότητα Χορδακίου.  

Στην έκτασή της ∆.Ε. Ακρωτηρίου, στην οποία διαµένουν µόνιµα 9.773 κάτοικοι (απογραφή 
2001), αναπτύσσεται τόσο περιοχή µε έντονο ανάγλυφο όσο και πεδινή ζώνη. Η περιοχή µε το 
έντονο ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από µια εκτεταµένη ζώνη µε λόφους που αναπτύσσεται µε 
διεύθυνση Β∆-ΝΑ, καταλαµβάνοντας το βορειοανατολικό τµήµα του Ακρωτηρίου. Αποτελείται 
εξ ολοκλήρου από ανθρακικά πετρώµατα, και παρουσιάζεται µε πολυάριθµες κορυφές 
υψοµέτρων συνήθως 350 - 420 µέτρα µε υψηλότερη τη «Σκλόκα» που µε υψόµετρο 529 µέτρα 
και δεσπόζει στο ανατολικό του τµήµα.  

Η παραθαλάσσια ζώνη αναπτύσσεται περιµετρικά του Ακρωτηρίου και παρουσιάζεται µε 
εξαιρετικές ποικιλοµορφίες. Στο βόρειο - βορειοανατολικό τµήµα του η λοφώδης περιοχή 
βυθίζεται κυριολεκτικά στη θάλασσα του Κρητικού πελάγους διαµορφώνοντας έτσι ισχυρών 
κλίσεων απότοµες βραχώδεις ακτές. Αντίθετα στο βορειοδυτικό και νοτιοανατολικό τµήµα του 
Ακρωτηρίου, δηµιουργούνται µικροί κόλποι και παραλίες κατάλληλες για χρήσεις αναψυχής - 
τουρισµού όπως είναι οι περιοχές Σταυρού, Καλαθά, Μαράθι, κ.α.  

Η σηµαντικότερη περιοχή όσον αφορά το φυσικό περιβάλλον είναι η λοφώδης περιοχή στα 
βόρεια της περιοχής της ∆.Ε. καθώς είναι σχετικά αδιατάρακτη από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες οι οποίες έχουν επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τις υπόλοιπες περιοχές του ∆ήµου 
Ακρωτηρίου. Η περιοχή αυτή είναι πλούσια σε χλωρίδα, πολλά είδη της οποίας είναι ενδηµικά, 
ενώ υπάρχουν πολλά χερσαία και θαλάσσια σπήλαια µε ενδηµικά είδη ασπόνδυλων. Η περιοχή 
της ∆.Ε. Ακρωτηρίου διαθέτει παράλια ζώνη µήκους 59,55 χιλιοµέτρων. Από αυτό κύρια στο 
δυτικό κοµµάτι της παράλιας ζώνης προσφέρονται δυνατότητες κολύµβησης και παράλιας 
θερινής αναψυχής. Ειδικότερα κατά µήκος της δυτικής ακτογραµµής µπορούν να διακριθούν 
παραλίες όπως, η παραλία του Άγιου Ονούφριου, του Καλαθά, του Τερσανά, και του Σταυρού, 
ενώ στην νοτιοανατολική πλευρά διακρίνονται οι παραλίες Μαράθι και Λουτράκι.  

Στα όρια της ∆.Ε. Ακρωτηρίου εντοπίζεται η ύπαρξη σηµαντικών υποδοµών µεταφορών, 
εκπαιδευτικών, κοινωνικών, κ.α. που αφορούν το σύνολο του νοµού Χανίων όπως π.χ. το 
αεροδρόµιο Χανίων και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Επίσης σε αυτή υπάρχουν οικισµοί που 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, όπου εκτός από τα µνηµεία που διαθέτουν 
έχουν κτίσµατα χαρακτηριστικά της νεότερης αρχιτεκτονικής, όπως ο Παζινός, τα 
Κουνουπιδιανά, οι Κορακιές, ο Μουζουράς, το Αρώνι, οι Στέρνες, όπου διασώζεται ο πυρήνας 
του παλαιού οικισµού. 

Αξιοσηµείωτη είναι και η πολιτιστική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην περιοχή, µε 
εκδηλώσεις που λαµβάνουν χώρα είτε µε πρωτοβουλία του ∆ήµου είτε των πολιτιστικών 
συλλόγων της Ενότητας (π.χ. εκδήλωση αναπαράστασης της παραδοσιακής γιορτής του 
Κλήδονα) ενώ σηµαντικές είναι και εκδηλώσεις ιστορικού χαρακτήρα που λαµβάνουν χώρα 
στην περιοχή όπως είναι η γιορτή µνήµης Καγιαλέ – Επανάστασης 1897 κάθε Φλεβάρη, οι 
εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια εορτασµού της Μάχη της Κρήτης, κ.α. 
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(β) ∆ηµοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου 

 

Η ∆ηµοτική Ενότητα Ελευθερίου Βενιζέλου βρίσκεται στο βορειανατολικό τµήµα του Νοµού 
Χανίων και αποτελεί γεωγραφικά κεντροβαρική περιοχή µέσα στα όρια του ∆ήµου Χανίων 
καταλαµβάνοντας µία έκταση περίπου 18.800 στρεµµάτων. Συνορεύει στο βόρειο τµήµα της µε 
τη ∆.Ε. Χανίων στο ύψος περίπου της Χρυσοπηγής, ενώ νότια εκτείνεται έως τους ορεινούς 
όγκους της ∆.Ε. Κεραµιών, στο ύψος της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Από δυτικά 
συνορεύει µε τη ∆.Ε. Θερίσου και ανατολικά µε τη ∆.Ε. Σούδας. Το 45% τις έκτασης της είναι 
πεδινό, ενώ η συνολική περιοχή που καταλαµβάνει η ∆.Ε. χαρακτηρίζεται ως ηµιορεινή. Το 
56% της επικράτειας είναι καλλιεργούµενες εκτάσεις και το 33% βοσκότοποι.  
 
Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης", η ∆.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 
αποτελείται από δύο ∆ηµοτικές Κοινότητες: τη ∆ηµοτική Κοινότητα Μουρνιών και τη 
∆ηµοτική Κοινότητα Νεροκούρου. 
 
Η περιοχή – στην οποία διαµένουν 10.636 µόνιµοι κάτοικοι (απογραφή 2001) - χαρακτηρίζεται 
από έντονες µορφολογικές αντιθέσεις και παρουσιάζει τοπία εξαιρετικού φυσικού κάλλους 
καθώς πολλά από αυτά προσφέρουν µια πανοραµική θέα προς το Ακρωτήρι, τους κόλπους 
Χανίων και Σούδας αλλά και την πόλη των Χανίων. Το γεγονός ότι η ∆.Ε. Ελευθερίου 
Βενιζέλου απέχει λίγα µόλις χιλιόµετρα από το κέντρο των Χανίων έχει καταστήσει τη περιοχή 
πόλο αστικοποίησης αλλά και έλξης πολυάριθµων ντόπιων και ξένων περιηγητών που έρχονται 
να επισκεφθούν τα αξιοθέατα και τα µνηµεία της περιοχής.  
 
Στη ∆.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου µπορεί κάποιος να επισκεφθεί τον παλιό οικισµό των 
Μουρνιών και να θαυµάσει το σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου που έχει κηρυχθεί, όπως και το 
τούρκικο χαµάµ της περιοχής, διατηρητέο. Πέραν όµως αυτών και ο οικισµός Νεροκούρου έχει 
χαρακτηρισθεί προστατευόµενος λόγω του αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος που 
παρουσιάζει. Την προσοχή του επισκέπτη αξίζουν επίσης οι ναοί του Αγίου Γεωργίου στα 
Νεροκούρου, του Αγίου Ελευθερίου και της Μονής Μέγιστης Λαύρας, αλλά και του Αγίου 
Ιωάννη στα Βαλλενιανά. Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον των περιηγητών µπορεί να ικανοποιηθεί 
από µία επίσκεψη στη Μινωική Έπαυλη που βρίσκεται στα Νεροκούρου, την οικία 
Ελληνιστικών χρόνων που υπάρχει στο Βαθύριακο αλλά και το ιερό των Νυµφαίων της 
Ρωµαϊκής περιόδου που είναι χτισµένο στην Αγία Βαρβάρα.  
 
Στα διοικητικά όρια της ∆.Ε. και πιο συγκεκριµένα στη ∆ηµοτική Κοινότητα Νεροκούρου 
εδρεύει επίσης το Μουσείο Σχολικής Ζωής το οποίο στεγάζεται στο κτίριο του Παλαιού 
∆ηµοτικού Σχολείου Νεροκούρου. Βασικός σκοπός του Μουσείου Σχολικής Ζωής είναι η 
αναζήτηση του εκπαιδευτικού και σχολικού παρελθόντος σε όλες τις περιόδους της τοπικής και 
γενικότερα της Κρητικής Ιστορίας, η επιστηµονική ανάλυση, καταγραφή και διαφύλαξή του, η 
σύνδεσή του µε τη σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα και τις ανάγκες της, καθώς και η 
προβολή του ως µια σηµαντική παράµετρο επιρροής στο αύριο της Εκπαίδευσης. 
 
Για εκείνους που αγαπούν τις φυσιολατρικές διαδροµές αξίζει µία επίσκεψη στο φαράγγι των 
Μουρνιών που εκτείνεται από την περιοχή της Παναγίας της ∆.Ε. Κεραµειών και καταλήγει στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Μουρνιών αλλά και στα φαράγγια εκείνα που φέρουν το όνοµα του Αγίου 
Γεωργίου και βρίσκονται στις Μουρνιές και στα Νεροκούρου αντίστοιχα. 
 
Όσον αφορά την οικονοµική δραστηριότητα της περιοχής αυτή ακολουθεί τα χαρακτηριστικά 
της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου Χανίων, στην οποία κυριαρχεί ο τριτογενής τοµέας και 
ακολουθεί µε µεγάλη διαφορά ο δευτερογενής, ενώ τελευταίος µε ποσοστά κάτω του 10% είναι 
ο πρωτογενής τοµέας. Με βάση τα στοιχεία της απογραφής του 2001, ο κυρίαρχος κλάδος του 
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πρωτογενή τοµέα είναι η γεωργία και κτηνοτροφία. Οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις είναι κυρίως 
οικογενειακού χαρακτήρα δενδροκοµικής κυρίως κατεύθυνσης. Σε εκτάσεις οι οποίες 
ενοικιάζονται (Μοναστηριακά κτήµατα) καλλιεργούνται κυρίως ετήσια υπαίθρια κηπευτικά. 
Στο δευτερογενή τοµέα  κυριαρχούν οι κατασκευές και ακολουθεί η µεταποίηση (υπάρχει 
σηµαντικός αριθµός ελαιουργείων και επιχειρήσεων µεταποίησης και τυποποίησης τροφίµων). 
Στο τριτογενή τοµέα κυριαρχεί ο κλάδος των υπηρεσιών του δηµοσίου και ακολουθούν οι 
κλάδοι του εµπορίου και των µεταφορών και επικοινωνιών.  
 
(γ) ∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου 

 

Η ∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου βρίσκεται στα βόρεια του νοµού Χανίων και νοτιοδυτικά της 
πόλης των Χανίων. Συνορεύει µε τις ∆.Ε. Ελ. Βενιζέλου, Σούδας και Κεραµιών καθώς επίσης 
και µε το ∆ήµο Πλατανιά  και το ∆ήµο Σφακίων. Σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 η ∆.Ε. 
είχε συνολικά 6.313 κατοίκους και έκταση 74.106 στρέµµατα 
 

Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης", η ∆.Ε. Θερίσου αποτελείται πλέον από 
µία ∆ηµοτική Κοινότητα: των Περιβολίων και από τέσσερις Τοπικές Κοινότητες: της Αγιάς, του 
Βαµβακόπουλου, του Βαρυπέτρου και του Θερίσου. 
 

Γεωµορφολογικά, η ∆.Ε. µπορεί να διακριθεί σε δύο επιµέρους χωρικές ενότητες, από βορρά 
προς νότο, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά από άποψη χρήσεων γης, 
οικονοµικής ανάπτυξης και φυσικού περιβάλλοντος: 
 
• ΖΩΝΗ Ι: βόρειο/πεδινό τµήµα: εκτείνεται από το βόρειο όριο, διαπερνά τον ΒΟΑΚ και 

φτάνει νότια ως την περιοχή της Αγιάς Βαρυπέτρου. Περιλαµβάνει τη ∆ηµοτική Κοινότητα 
των Περιβολίων και τις Τοπικές Κοινότητες Αγιάς, Βαµβακοπούλου, και Βαρυπέτρου. 

• ΖΩΝΗ ΙΙ: νότιο/ορεινό τµήµα: εκτείνεται από το τέλος της προηγούµενης ζώνης µέχρι το 
νότιο όριο της ∆.Ε. και περιλαµβάνει την Τοπική Κοινότητα Θερίσου συνδεόµενο µε την 
οροσειρά των Λευκών Ορέων.  

 

Το  σύνολο της έκτασης της ∆.Ε. Θερίσου είναι πεδινό και ηµιορεινό πέραν της Τοπικής 
Κοινότητας Θερίσου που χαρακτηρίζεται ως ορεινό. 
 

Στα όρια της ∆.Ε. και πιο συγκεκριµένα στην Τοπική Κοινότητα της Αγιάς - 9 χλµ. δυτικά της 
πόλης των Χανίων - βρίσκεται η λεκάνη της λίµνης της Αγιάς µε την οµώνυµη τεχνητή λίµνη, 
έκτασης 450 στρεµµάτων που αποτελεί περιβαλλοντικά έναν από τους σπανιότερους 
υγροβιότοπους στην Ελλάδα. Σε αυτήν φιλοξενούνται αρκετές ποικιλίες υδροχαρών φυτών 
αλλά και πολύ σηµαντικά είδης πανίδας, όπως σπάνια είδη φτέρης και βατράχων. Επίσης, στην 
λίµνη βρίσκουν καταφύγιο πολλά αποδηµητικά, και µη, πουλιά. Η οικολογική σηµασία της 
λίµνης της Αγιάς αντικατοπτρίζεται και από το γεγονός ότι η λίµνη προστατεύεται από διεθνείς 
συνθήκες, όντας ενταγµένη στο ∆ίκτυο Προστατευόµενων Ευρωπαϊκών Βιότοπων Natura 2000.  
 
Σηµεία ενδιαφέροντος στη ∆.Ε. αποτελούν επίσης το ιστορικό χωριό Θέρισο, έδρα των Κρητών 
επαναστατών στην επανάσταση του 1905 υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο το οποίο είναι κτισµένο 
στις βορειοδυτικές ρίζες των Λευκών Ορέων σε υψόµετρο 580 µ. και το οποίο για να το 
προσεγγίσει κάποιος διασχίζει το οµώνυµο απαράµιλλης φυσικής οµορφιάς φαράγγι (το οποίο 
πλέον έχει µετονοµαστεί σε «Ελευθέριος Βενιζέλος») συνολικού µήκους 6 χλµ., το Ιστορικό και 
Λαογραφικό Μουσείο του Θερίσου, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο που χρησίµευε ως 
στρατηγείο του Ελευθερίου Βενιζέλου και του κινήµατος του Θερίσου το 1905, το Μουσείο 
Εθνικής Αντίστασης στο Θέρισο στο οποίο εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την 
Εθνική Αντίσταση του 1941-1945, το µοναστήρι της Αγίας Κυριακής στη Τοπική Κοινότητα 
Βαρυπέτρου, κ.α.  
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(δ) ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιών 

 

Η ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιών βρίσκεται στα βόρεια και ανατολικά του νοµού Χανίων, στους 
βόρειους πρόποδες των Λευκών Ορέων. Εκτείνεται στα νότια της πόλης των Χανίων και 
συνιστά κατεξοχήν ορεινή περιοχή - σε µεγάλα τµήµατα της οποίας επικρατούν οι 
χαρακτηριστικοί γεωµορφολογικοί ασβεστολιθικοί. - µε συνολική έκταση 89.722 στρέµµατα.  
 
Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης", η ∆.Ε. Κεραµιών αποτελείται από έξι 
Τοπικές Κοινότητες: της ∆ρακώνας, των Κάµπων, των Κοντόπουλων, της Μαλάξας, των 
Παπαδιανών και του Πλατυβόλα.  
 
Οι 1.630 µόνιµοι κάτοικοι της ∆.Ε. - σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 - ζουν σε µικρούς 
διασκορπισµένους οικισµούς µερικοί απ' τους οποίους έχουν σηµαντική αισθητική αξία. 
Ασχολούνται κυρίως στον πρωτογενή τοµέα και ελάχιστα στη µεταποίηση. Το λάδι και το 
κρασί που παράγονται στην περιοχή είναι φηµισµένα. Η διαδροµή από τα Χανιά έως τη 
∆ηµοτική ενότητα Κεραµιών είναι πανοραµική και πολύ εντυπωσιακή, ίσως µοναδική στην 
Κρήτη. Στα όρια της ∆.Ε. περιλαµβάνονται µονοπάτια και διαδροµές που προκαλούν το 
ενδιαφέρον ντόπιων και ξένων επισκεπτών.  
 
Στη ∆.Ε. Κεραµειών ο επισκέπτης αξίζει να επισκεφθεί το φαράγγι του ∆ίκταµου και το 
φαράγγι του Αλετρουβαρίου, σπάνιας φυσικής οµορφιάς και τα δυο. Στο χωριό Πλατυβόλα 
βρίσκεται το οµώνυµο σπήλαιο το οποίο είναι ένα από τα σπουδαιότερα της Κρήτης. Στη ∆.Ε. 
υπάρχουν επίσης πολλές βυζαντινές εκκλησίες όπως του Αγίου Ιωάννη στο Γερόλακκο, του 
Αγίου Γεωργίου στη Μαλάξα και πολλές άλλες. Ο Νερόµυλος του Αγίου Νικολάου και του 
Κατωχωρίου και ο Πύργος των Γενιτσάρων, συνιστούν επίσης σηµεία ενδιαφέροντος.  
 
(ε) ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας 

 

 

Η ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας, βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Νοµού Χανίων και 
εκτείνεται από το δυτικό άκρο της πόλης των Χανίων έως και το ∆ήµο του Πλατανιά µε τον και 
οποίο συνορεύει.  
 
Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης", η ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας αποτελείται 
πλέον από δύο ∆ηµοτικές Κοινότητες και δύο Τοπικές Κοινότητες, οι οποίες είναι:  

• η ∆ηµοτική Κοινότητα Γαλατά,  
• η ∆ηµοτική Κοινότητα ∆αράτσου,  
• η Τοπική Κοινότητα Αγίας Μαρίνας,  
• η Τοπική Κοινότητα Σταλού  

 
Η ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας είναι µια παραθαλάσσια περιοχή, κατ' εξοχήν τουριστική, µε 12,5 
χιλιόµετρα πανέµορφες παραλίες και µόνιµο πληθυσµό 7.368 κατοίκους (απογραφή 2001) που 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες πολλαπλασιάζεται από έλληνες και ξένους επισκέπτες. Οι πιο 
γνωστές από αυτές είναι οι παραλίες των Αγίων Αποστόλων, της Αγίας Μαρίνας, του Σταλού, 
της Χρυσής Ακτής, κ.α. Σ’ όλη τη βόρεια έκταση της βρίσκονται τουριστικά καταλύµατα όλων 
των κατηγοριών, από ενοικιαζόµενα δωµάτια µέχρι πολυτελή ξενοδοχεία και τουριστικές βίλες, 
δυναµικότητας 15.000 περίπου κλινών. Αξιοσηµείωτη είναι η ιδιαίτερη φυσική οµορφιά της 
περιοχής. Οι Άγιοι Απόστολοι, µια έκταση περίπου 600 στρεµµάτων αποτελούµενη από 4 
κολπίσκους, 3 χερσονήσους κι ένα πανέµορφο άλσος προσφέρεται για αναψυχή, ενώ 
παράλληλα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, φιλοξενεί πλήθος πολιτιστικών και αθλητικών 
εκδηλώσεων. Το νησί των Αγίων Θεοδώρων (Θόδωρου), που βρίσκεται απέναντι από την πλέον 
τουριστική περιοχή του ∆ήµου Χανίων, την Αγία Μαρίνα, έχει χαρακτηριστεί ως 
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προστατευόµενο οικολογικό σύστηµα καθώς αποτελεί καταφύγιο για σπάνια είδη χλωρίδας και 
πανίδας, όπως ο κρητικός αίγαγρος (κρι-κρι), ενώ στις παραλίες της ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας, που 
κάθε χρόνο βραβεύονται µε Γαλάζιες Σηµαίες, φυτρώνει το σπάνιο κρινάκι της θάλασσας και 
ζει η χελώνα καρέτα-καρέτα. 
 
Πλούσια είναι και η ιστορική και πολιτιστική κληρονοµιά της περιοχής. Κάθε χρόνο στην 
επέτειο της Μάχης του Γαλατά, µία από τις µεγαλύτερες µάχες του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, 
πραγµατοποιούνται ιστορικές και πολιτισµικές εκδηλώσεις όπου συµµετέχουν βετεράνοι και 
επίσηµες αντιπροσωπείες των χωρών που έλαβαν µέρος (Μεγάλη Βρετανία, Νέα Ζηλανδία και 
Αυστραλία). Οι εκδηλώσεις λαµβάνουν χώρα τόσο στο µνηµειακό συγκρότηµα, δηλαδή στο 
χώρο όπου έγινε η µάχη, όσο και στην πλατεία του Γαλατά, που βρίσκεται το Μουσείο της 
Μάχης της Κρήτης.  
 
Άλλες σηµαντικές εκδηλώσεις είναι το πανηγύρι των Αγίων Θεοδώρων, που πραγµατοποιείται 
κάθε χρόνο στο οµώνυµο νησί, και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να µεταβούν σε αυτό µε 
καραβάκια, αλλά και το πανηγύρι στο εκκλησάκι των ∆ώδεκα Αποστόλων. Επίσης, στην 
περιοχή των Αγίων Αποστόλων πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο πολυάριθµες και σηµαντικές 
αθλητικές διοργανώσεις στα γήπεδα ποδοσφαίρου, beach volley και ρακέτας του ∆ήµου που 
προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες ενώ επίσης πραγµατοποιούνται και πολιτιστικές εκδηλώσεις 
(µουσικές-θεατρικές παραστάσεις) στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 
Καλοκαιριού που διοργανώνει ο ∆ήµος Χανίων.  
 
Αξιοσηµείωτη είναι η δραστηριότητα των πολιτιστικών και παραδοσιακών συλλόγων της 
περιοχής όπου µε τις πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και 
µε την αρωγή και του ∆ήµου, διατηρούν και αναπτύσσουν την παράδοση και την κληρονοµιά 
του τόπου µας. 
 
(στ) ∆ηµοτική Ενότητα Σούδας 
 
Η ∆ηµοτική Ενότητα Σούδας είναι µια παραλιακή ενότητα που χωροθετείται βόρεια του Νοµού 
Χανίων και έχει συνολική έκταση 22.007 στρέµµατα καταλαµβάνοντας ολόκληρο το 
νοτιοδυτικό τµήµα του όρµου της Σούδας. Συνορεύει απ τα βορειοανατολικά µε τη ∆.Ε. 
Ακρωτηρίου, από τα βορειοδυτικά µε τη ∆.Ε. και την πόλη των Χανίων, από τα δυτικά µε τη 
∆.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου και από τα νότια µε τη ∆.Ε. Κεραµιών. Ο µόνιµος πληθυσµός της 
σύµφωνα µε την απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (πρώην ΕΣΥΕ) (2001) ανερχόταν 
σε 7.840 κατοίκους.  
 
Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης", η ∆.Ε. Σούδας αποτελείται πλέον από 
µία ∆ηµοτική Κοινότητα, αυτή της Σούδας, και από δύο Τοπικές Κοινότητες, αυτές των  
Τσικαλαριών και της Απτέρας.  
 
Η ∆.Ε. Σούδας µε την ευρύτερη περιοχή αποτελεί κύρια πύλη εισόδου – εξόδου για το ∆ήµο 
Χανίων και ουσιαστικά συνιστά σηµαντικό κυκλοφοριακό κόµβο. ∆ιαµέσου της ∆.Ε. Σούδας 
πραγµατοποιείται η σύνδεση µε το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), µε το Λιµάνι της 
Σούδας – την κύρια πύλη εισόδου στο Νοµό από θαλάσσης - που εξυπηρετεί τις θαλάσσιες 
µεταφορές, καθώς επίσης και µε το αεροδρόµιο «Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης» το οποίο 
εξυπηρετεί τις εναέριες µετακινήσεις και αποτελεί την βασική πύλη εισόδου στο Νοµό από 
αέρος. Επιπλέον, η οδική είσοδος στην έδρα του Νοµού – την πόλη των Χανίων - 
πραγµατοποιείται και διαµέσου της Σούδας. 
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Ειδικά για το λιµάνι της Σούδας – του µεγαλύτερου και ασφαλέστερου φυσικού λιµανιού της 
Μεσογείου – πολλαπλών χρήσεων (επιβατική, τουριστική, ναυταθλητική, εκπαιδευτική και 
αλιευτική), αξίζει να επισηµανθεί ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται διαρκώς αποτελώντας 
σταυροδρόµι των σηµαντικότερων θαλάσσιων οδών, και συµβάλλοντας καθοριστικά στην 
εµπορική, τουριστική και οικονοµική ανάπτυξη του ∆ήµου αλλά και του Νοµού Χανίων. 
Καθηµερινά µέσω αυτού διακινούνται χιλιάδες επιβάτες, οχήµατα, καθώς και εµπορεύµατα 
πάσης φύσεως (αγροτικά, κτηνοτροφικά, κ.α.). Επίσης την τελευταία περίοδο, το λιµάνι της 
Σούδας – µε τις σηµαντικές προσπάθειες που έχει καταβάλλει και ο ∆ήµος Χανίων - έχει 
ενταχθεί δυναµικά στα δροµολόγια διεθνών εταιριών κρουαζιέρας ως προορισµός ενώ πολύ 
σηµαντική χαρακτηρίζεται και η ένταξη του λιµένα της Σούδας στη «MEDCRUIS»E, την 
Ένωση των Μεσογειακών Λιµένων – Προορισµών Κρουαζιέρας, γεγονός που αυξάνει την 
δυναµική που έχει αποκτήσει η Σούδα ως προορισµός. Είναι χαρακτηριστικό πως µόνο το 2011 
αφίχθησαν στο λιµάνι της Σούδας πάνω από 130 κρουαζιερόπλοια τα οποία µετέφεραν περί 
τους 200.000 επιβάτες. 
    
Πέραν των παραπάνω, στη ∆.Ε. Σούδας βρίσκεται εγκατεστηµένο το Καλλιτεχνικό χωριό 
Βερέκυνθος και το Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων (ΒΙΟ.ΠΑ.Χ), στο οποίο στεγάζονται πληθώρα 
µεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Νοµό µεταξύ των οποίων και η 
εταιρεία Κυλινδρόµυλοι Κρήτης Α.Ε. που αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες του 
νησιού και µία από τις σηµαντικότερες αλευροβιοµηχανίες της χώρας ενώ εκεί βρίσκεται και το 
σύγχρονο πρότυπο µουσείο τυπογραφίας της εφηµερίδας "Χανιώτικα Νέα". Στην χωρική 
Ενότητα εντοπίζονται επίσης αξιόλογα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ινστιτούτα και ιδρύµατα 
όπως , το Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ), το Ινστιτούτο Ελιάς και 
Υποτροπικών Φυτών Χανίων και η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Κρήτης. 
 
Σηµείο αναφοράς για την αθλητική ανάπτυξη στην περιοχή αποτελεί το Ναυταθλητικό Κέντρο 
Σούδας που αποτελεί ένα από τα ελάχιστα της χώρας και το µοναδικό στη Νότια Ελλάδα. 
Επιπλέον θεωρείται ως ένα από τα πιο σύγχρονα των Βαλκανίων και της Μεσογείου. Στο τοµέα 
της ιστορίας και πολιτισµού, εντός των διοικητικών ορίων της ∆.Ε. Σούδας υπάρχουν 
σηµαντικά µνηµεία όπως η αρχαία πόλη της Απτέρας µε το διασωζόµενο αρχαίο θέατρο, το 
φρούριο Ιτζεδίν, το οποίο αποτελεί ένα µνηµείο της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας – ο 
τελευταίος ρόλος του φρουρίου κατά τον εµφύλιο πόλεµο και µετά ήταν ως χώρος φυλάκισης 
πολιτικών κρατουµένων - η νησίδα της Σούδας στην οποία δεσπόζει η Φορτέτζα, το 
βενετσιάνικο φρούριο µε τις µοναδικές οχυρώσεις, κ.α.  
 
Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί πως η ∆.Ε. Σούδας αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής 
και πολιτικής σηµασίας δεδοµένου ότι στον κόλπο της Σούδας – αλλά και στο Ακρωτήρι µε το 
οποίο γειτνιάζει - φιλοξενούνται σηµαντικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις τόσο εθνικού 
χαρακτήρα όπως ο Ναύσταθµος Κρήτης – ο οποίος έχει καταξιωθεί ως ένας από τους 
σηµαντικότερους αµυντικούς σχηµατισµούς της χώρας µε υψηλού επιπέδου επισκευαστικές, 
εφοδιαστικές και διοικητικής µέριµνας υπηρεσίες που προσφέρει, όχι µόνο στις Ελληνικές 
ένοπλες δυνάµεις, αλλά και στις συµµαχικές - και η Ελληνική Ναυτική Βάση της Σούδας, όσο 
και υπερεθνικού χαρακτήρα όπως η Αµερικανική  ναυτική βάση ευκολίας και η ναυτική βάση 
του ΝΑΤΟ. 
 
(ζ) ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων 
Η ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων, αποτελεί µια παραθαλάσσια χωρική ενότητα που βρίσκεται στα 
βόρεια του νοµού Χανίων η οποία σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, έχει συνολικά 53.373 
κατοίκους και έκταση 12.564 στρέµµατα. 
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Μετά την εφαρµογή του Προγράµµατος "Καλλικράτης", η ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων - η οποία 
ταυτίζεται πλέον µε τα διοικητικά όρια του πρώην ∆ήµου Χανίων – αποτελείται από µία 
∆ηµοτική Κοινότητα: αυτή των Χανίων. Τα Χανιά αποτελούν το διοικητικό, οικονοµικό, 
εµπορικό και επικοινωνιακό κέντρο όχι µόνο του ∆ήµου αλλά ολόκληρου του Νοµού, που φέρει 
το ίδιο όνοµα, και αποτελούν τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη του νησιού µετά το Ηράκλειο.  
 
Η πόλη των Χανίων είναι κτισµένη στα ερείπια της αρχαίας Κυδωνίας, είδε κι έζησε πολλούς 
επιδροµείς και πολιτισµούς των οποίων τα αποτυπώµατα φαίνονται σε προσόψεις των εκλεκτών 
µνηµείων της. Κατάφερε ωστόσο, µέσα στο πέρασµα των αιώνων, να κρατήσει αναλλοίωτα τα 
τοπικά αυθεντικά χρώµατα της, παρόλο τον αυξάνοντα τουρισµό της. Θωρείται µια από τις πιο 
όµορφες πόλεις της Ελλάδος και η πιο γραφική της Κρήτης.  
 
Τα Χανιά χαρακτηρίζονται από έντονη πνευµατική ζωή. Πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων 
λαµβάνουν χώρα κάθε χρόνο (εκθέσεις, φεστιβάλ, θεατρικές και µουσικές παραστάσεις, 
εικαστικά κ.α). Η πόλη έχει δύο εισόδους: το αεροδρόµιο στο Ακρωτήρι, και το λιµάνι της 
Σούδας (το µεγαλύτερο φυσικό λιµάνι της Μεσογείου). 
 
Κυρίαρχη θέση στο κέντρο της πόλης κατέχει η ∆ηµοτική αγορά, ένα περίλαµπρο οίκηµα σε 
σταυρωτό σχήµα που ολοκληρώθηκε το 1913 µε πρότυπο την ανάλογη της Μασσαλίας. Σε 
απόσταση πολύ κοντινή από το κέντρο της πόλης σας περιµένει ο ∆ηµοτικός κήπος και δίπλα 
του το πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των λαών. Οι κήποι είναι οι οµορφότεροι της Κρήτης. Ο 
δηµοτικός κήπος διαθέτει µικρό ζωολογικό κήπο µε ζώα της κρητικής πανίδας. 
 
Το ενετικό λιµάνι, γραφικότατο, οποιαδήποτε ώρα και εποχή αποτελεί πόλο έλξης για 
επισκέπτες και ντόπιους, τόσο για την οµορφιά του όσο και για τις επιλογές διασκέδασης που 
παρέχει για όλα τα γούστα και τις απαιτήσεις του κόσµου. Οι συνοικίες της παλιάς πόλης "εντός 
των τειχών", διατηρούν την βενετσιάνικη αρχοντιά τους. Στενά σοκάκια πλακόστρωτα 
περιβάλλονται από καλαίσθητα αναπαλαιωµένα σπίτια διαφόρων εποχών, προσφέρονται για ένα 
ευχάριστο περίπατο. Πολλά νεοκλασικά κτίσµατα σώζονται εξάλλου και σε συνοικίες που 
"γειτνιάζουν" µε την πόλη των Χανίων, όπως η Χαλέπα. 
 
Στο κέντρο της πόλης των Χανίων περιοχή ιδιαίτερης πολιτισµικής κληρονοµιάς και ιστορίας 
είναι η «Παλιά Πόλη». Η «Παλιά Πόλη», παρόλο που βοµβαρδίστηκε και κάηκε αρκετές φορές 
στην µακρόχρονη ιστορία της, θεωρείται από τις οµορφότερες πόλεις της Μεσογείου (η 
"Βενετία της Ανατολής"). Σε διάφορα σηµεία ο ταξιδιώτης µπορεί να συναντήσει δείγµατα 
όλων των πολιτισµών που πέρασαν από αυτή. Στο κέντρο της βρίσκεται ο λόφος του 
Καστελίου, ο οποίος κατοικείται από τη Νεολιθική εποχή, και αποτελεί οχυρή θέση δίπλα στο 
παλιό λιµάνι. Σε αυτό βρίσκεται το παλάτι του Ύπατου αρµοστή Κρήτης κατ την περίοδο της 
Κρητικής Πολιτείας, καθώς και η πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης βρίσκονται 
αρχαιολογικοί χώροι από τη µινωική εποχή. 
 
Λίγο πιο ανατολικά από το Καστέλι βρίσκεται η Σπλάτζια, η παλιά συνοικία των 
µουσουλµάνων, η οποία είναι πολύ ατµοσφαιρική. Στα γραφικά σοκάκια της βρίσκονται πολλά 
ταβερνάκια. Εκεί βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας ήταν το κεντρικό τζαµί των Χανίων και στην ενετοκρατία ήταν ο ναός του 
Αγίου Νικολάου των ∆οµινικανών. Έξω απο τη εκκλησία βρίσκεται η πλατεία της Σπλάτζιας µε 
τον πλάτανο στον οποίο οι Τούρκοι κρέµασαν τον δεσπότη Μελχισεδέκ ∆εσποτάκη. Στην γωνία 
της πλατείας βρίσκεται ο Βενετσιάνικος ναός του St. Rocco. Περπατώντας προς τη µεριά της 
θάλασσας βλέπουµε τα Βενετσιάνικα νεώρια (του 1497), τα καρνάγια, που κάποτε 
κατασκεύαζαν πολεµικές γαλέρες, σήµερα λειτουργούν ακόµη επισκευάζοντας βάρκες και 
καΐκια. Εκεί κανείς θα δει και το µεγάλο Αρσενάλι, που φιλοξένησε το δηµαρχείο Χανίων, 
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µέχρι το βοµβαρδισµό του απο τους Γερµανούς το 1941, στο οποίο σήµερα στεγάζεται το 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου. 
 
Από τη δυτική πλευρά του Καστελίου βρίσκεται η πλατεία Σαντριβάνι (ή πλατεία Ελ. 
Βενιζέλου). Αποτελεί την τουριστική καρδιά της πόλης. Απο εκεί κανείς µπορεί να επιβιβαστεί 
σε καραβάκια που επισκέπτονται τα βενετσιάνικα κάστρα στα νησιά των Αγ. Θεοδώρων και της 
Γραµβούσας. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται η πλατεία της τριµάρτυρης µε τη µητρόπολη Χανίων και 
το αρχαιολογικό µουσείο που φιλοξενείται στον Βενετσιάνικο ναό του St. Francesco. Εκεί 
βρίσκονται και τα "Στιβανάδικα". Είναι η περιοχή όπου βρίσκονται µαγαζιά που επεξεργάζονται 
δέρµα και κατασκευάζουν διάφορα δερµάτινα είδη. Το όνοµά τους το πήραν απο τα στιβάνια, 
τις κρητικές µπότες, όπου φτιάχνονταν εκεί εδώ και αιώνες. Επίσης, λίγο πιο ανατολικά 
βρίσκονται τα "Μαχαιράδικα", όπου βρίσκονται πολλά παραδοσιακά µαγαζάκια που φτιάχνουν 
ακόµη τα κρητικά µαχαίρια. 
 
Ακόµη πιο δυτικά, από το Καστέλι, βρίσκονται οι συνοικίες της Οβραϊκής και του Τοπανά. Η 
Οβραϊκή ήταν η εβραϊκή συνοικία των Χανίων τους τελευταίους αιώνες µέχρι τη µαζική 
εξόντωση των Εβραίων των Χανίων από τις δυνάµεις του Άξονα στο Β΄ παγκόσµιο πόλεµο. 
Στην περιοχή λειτουργεί ακόµη συναγωγή. Ο Τοπανάς ήταν ανέκαθεν η χριστιανική αρχοντική 
συνοικία της πόλης. Το όνοµά της προέρχεται από το τουρκικό Top-Hane (βενετσιάνικες 
βολίδες κανονιού), αφού εκεί βρίσκονταν οι βενετσιάνικες στρατιωτικές αποθήκες. Η συνοικία 
αυτή, µαζί µε την Οβραϊκή, θεωρούνται οι οµορφότερες συνοικίες των Χανίων. Σε αυτήν 
βρίσκεται και το φρούριο του Φιρκά, όπου υψώθηκε η σηµαία ένωσης της Κρήτης µε την 
Ελλάδα (1-12-1913) και σήµερα λειτουργεί το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης. 
 
Τέλος, το λιµάνι της παλιάς πόλης αποτελεί το οµορφότερο και τουριστικότερο σηµείο των 
Χανίων. Η ακτή Τοµπάζη, η ακτή Κουντουριώτη και η ακτή Ενώσεως µε αρκετά ιστορικά 
κτήρια, όπως τα νεώρια, το Γυαλί Τζαµισί και το µεγάλο Αρσενάλι, όπου σήµερα φιλοξενεί το 
κέντρο αρχιτεκτονικής Μεσογείου. Το κέντρο της είναι το Σαντριβάνι, όπου διασταυρώνονται 
οι κεντρικότεροι δρόµοι της παλιάς πόλης, η οδός Χάληδων, η οδός Κανεβάρο και η Ζαµπελίου. 
Απέναντι από την ακτή µπορεί κανείς να θαυµάσει το βενετσιάνικο φάρο του 1595 – 1601, που 
αποτελεί το σήµα κατατεθέν της πόλης. 
 
Η σύγχρονη Πόλη ξεκινάει λίγο πιο νότια από την πλατεία της Tριµάρτυρης από την  πλατεία 
των Νέων Καταστηµάτων, που αποτελεί το όριο της νέας πόλης. Εκεί βρίσκονται τα 
καταστήµατα της πόλης από τις αρχές του 20ού αιώνα. Σήµερα µπορεί κανείς να βρει πολλά 
γραφικά µαγαζάκια και καφενεία. Εκεί βρίσκονται και οι σταθµοί αστικών και υπεραστικών 
λεωφορείων. Στα ∆υτικά της παλιάς πόλης βρίσκεται η Νέα Χώρα. Είναι η περιοχή που 
κατοίκησαν οι µετανάστες από τη Μικρά Ασία µετά την καταστροφή του 1922. Είναι πολύ 
ήσυχη και όµορφη περιοχή. Κοντά στην παραλία της βρίσκονται ο Ναυτικός Όµιλος Χανίων 
και το παλιό εργοστάσιο της ΑΒΕΑ, που είναι η πρώτη βιοµηχανική µονάδα της Κρήτης το 19ο 
αιώνα και σήµερα φιλοξενεί σχολείο. 
 
Στα ανατολικά της παλιάς πόλης βρίσκεται η παραλία του Κουµ-Καπί (Kum-Kapisi, Arab: η 
Πύλη της Άµµου). Στα τέλη του 19ου αιώνα κατοικούνταν από Άραβες βεδουίνους (τους 
Χαλικούτες), όπου και του έδωσαν το όνοµά του. Εκεί βρίσκεται τα τελευταία χρόνια όλη η 
νυχτερινή ζωή των Χανίων µε πολυάριθµα ταβερνάκια, καφετέριες και µπαρ. Νότιά του 
βρίσκεται το εθνικό στάδιο Χανίων "Έλενα Βενιζέλου", το κρατικό ωδείο Χανίων και ο 
γραφικός δηµοτικός κήπος (1870), που κατασκευάστηκε στα πρότυπα των ευρωπαϊκών πάρκων, 
και σήµερα φιλοξενεί το δηµοτικό θερινό κινηµατογράφο. Στην ανατολική γωνία του βρίσκεται 
το Ρολόι του 1924. Ανάµεσα στα Νέα Καταστήµατα και το Κουµ-Καπί βρίσκεται η δηµοτική 
αγορά Χανίων. Αποτελεί ένα σταυροειδές κτήριο, που κατασκευάστηκε το 1913 στα πρότυπα 
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της αγοράς της Μασσαλίας και από τότε φιλοξενεί διάφορα παραδοσιακά µαγαζάκια και 
ταβερνάκια. Απο εκεί ξεκινά η οδός ∆ηµοκρατίας, που περνά ανάµεσα από το δηµοτικό κήπο 
και το στάδιο, λίγο πιο κάτω συναντά το "δεσποτικό", το αρχοντικό σπίτι του µητροπολίτη 
Χανίων και καταλήγει στην πλατεία δικαστηρίων. Το πανέµορφο τουρκικό στρατιωτικό 
νοσοκοµείο του 19ου αιώνα, όπου σήµερα φιλοξενεί τα δικαστήρια και τις υπηρεσίες της 
νοµαρχίας Χανίων. Πίσω από τα δικαστήρια βρίσκεται ο ναός Πέτρου και Παύλου, όπου 
βρέθηκε το αρχαίο νεκροταφείο της πόλης. 
 
Στα δυτικά των δικαστηρίων βρίσκεται το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας µε το Κέντρο Νεολαίας 
του δήµου Χανίων. ∆ίπλα του βρίσκεται το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης και το πολεµικό µουσείο, 
που φιλοξενείται στον ιταλικό στρατώνα του 19ου αιώνα. 
 

Από τα δικαστήρια ξεκινά επίσης και η οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, που οδηγεί στις συνοικίες 
των Ταµπακαρίων (τα παλιά βυρσοδεψεία) και της Χαλέπας. Στη Χαλέπα βρίσκονται πολλά 
νεοκλασικά κτήρια από την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, όπως και τα τότε προξενεία των 
Μεγάλων ∆υνάµεων. Εκεί βρίσκεται και η οικία του Ελ. Βενιζέλου, που φιλοξενεί το Εθνικό 
Ίδρυµα Μελετών "Βενιζέλος", η παλιά γαλλική σχολή, που φιλοξενεί την αρχιτεκτονική σχολή 
του Πολυτεχνείου Κρήτης και το ΤΕΙ Χανίων. Επίσης στη Χαλέπα βρίσκονται και πολλές 
εκκλησίες, όπως η Αγ. Μαγδαληνή σε Ρώσικο ρυθµό, ή η Ευαγγελίστρια χτισµένη σε ρυθµό 
Μπαρόκ, καθώς και το µετέπειτα παλάτι του Πρίγκιπα Γεώργιου. Στο λόφο πάνω απο τη 
Χαλέπα, βρίσκεται ο Προφήτης Ηλίας µε τους Τάφους των Ελ. και Σ. Βενιζέλου. Εκεί µπορεί 
κανείς να απολαύσει τον καφέ και το γλυκό του µε την οµορφότερη θέα στα Χανιά. Εκεί 
βρίσκεται και η πολυτεχνειούπολη (campus) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Κουνουπιδιανά). Η 
περιοχή είναι καταπράσινη και η θέα µαγευτική. 
 

Στα νότια της πόλης των Χανίων βρίσκονται οι συνοικίες της δεξαµενής, όπου έγιναν πολύ 
σκληρές µάχες το 1941, ο Αϊ Γιάννης και ο Κουµπές, όπου βρίσκονται τούρκικοι κουµπέδες 
(ταφικά µνηµεία). Άλλες συνοικίες της πόλης είναι τα Λενταριανά, το Πασσακάκι, το Βαρούσι, 
το Φράγκικο (όπου βρίσκεται το Φράγκικο νεκροταφείο), η Πελεκαπίνα (όπου βρίσκεται το 
µετόχι του πολιτικού το 19ου αιώνα Κ. Μάνου) και η Χρυσοπηγή µε το µοναστήρι της.  
Στα αξιοθέατα της πόλης των Χανίων, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνονται:  
� Η Παλαιά πόλη και το Ενετικό Λιµάνι 
� Το Τζαµί του Κιουτσούκ Χασάν (Γιαλί Τζαµισί) 
� Το Ναυτικό Μουσείο Κρήτης (στο ενετικό λιµάνι) 
� Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (St. Francesco) 
� Η Συλλογή Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
� Η Οικία του Ελ. Βενιζέλου (Χαλέπα) 
� Το Πολεµικό Μουσείο  
� Το Λαογραφικό Μουσείο Χανίων 
� Το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης 
� Το Κέντρο Κρητικού ∆ικαίου 
� Το Μουσείο Σχολικής Ζωής 
� Το Μουσείο Τυπογραφίας 
� Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη 
� Το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) 
� Ο Φιλολογικός Σύλλογος «ο Χρυσόστοµος» 

 

Όσον αφορά την οικονοµία των Χανίων, αυτή βασίζεται στη δυναµική ανάπτυξη του τουρισµού 
και της γεωργίας, αφού στους δύο αυτούς τοµείς εµφανίζονται συγκριτικά πλεονεκτήµατα. Η 
ανάπτυξη αυτών των τοµέων οφείλεται κυρίως στο ευνοϊκό κλίµα, καθώς και τους φυσικούς και 
πολιτιστικούς πόρους που διαθέτει η πόλη. Επίσης, σηµαντική ώθηση στην οικονοµική 
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ανάπτυξη δίδουν και οι πολλές µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις, που υπάρχουν στα 
Χανιά (µικρές συνήθως βιοτεχνικές µονάδες). Τέλος, η πόλη των Χανίων, διαθέτει σηµαντικό 
αριθµό κλινών, σε ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών ενώ σε αυτή λειτουργούν επίσης πανσιόν, 
ξενώνες και ενοικιαζόµενα δωµάτια, για όλα τα βαλάντια και τα γούστα. Υπάρχουν επίσης 
πολλά εστιατόρια - µε παραδοσιακή, ελληνική αλλά και ξένη κουζίνα - ταβέρνες, 
ψαροταβέρνες, ουζερί, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, παµπ, κ.λπ. σε όλες τις γειτονιές και 
ιδιαίτερα στο Παλιό Λιµάνι. 

1.2.2 Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής στο ∆ήµο Χανίων  

1.2.2.1 Φυσικό Περιβάλλον 

Το φυσικό περιβάλλον του ∆ήµου Χανίων µπορεί να χαρακτηριστεί ως πλούσιο και 
ποικιλόµορφο, ως αποτέλεσµα της ιδιαίτερης γεωµορφολογίας και του εύκρατου κλίµατος, που 
επικρατούν σε αυτόν.  
 

Στα συνολικά ~343.086 στρέµµατα που καταλαµβάνει ο ∆ήµος Χανίων, απαντώνται εκτάσεις 
παράκτιες, πεδινές, ηµιορεινές και ορεινές, επιτρέποντας την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών 
οικοσυστηµάτων, καθώς και τη διατήρηση εκατοντάδων ενδηµικών και όχι µόνο, φυτών και 
ζώων. ∆άση, φυσικοί και τεχνητοί βιότοποι, λίµνες, ορεινοί όγκοι, φαράγγια, σπήλαια, ποτάµια 
και φυσικά εκατοντάδες χιλιόµετρα ακτογραµµής συνθέτουν το πραγµατικά ιδιαίτερα τοπίο του 
∆ήµου Χανίων. 
 

Μεταξύ των πολλών φυσικών χαρακτηριστικών του ∆ήµου Χανίων αξίζει να γίνει ιδιαίτερη 
αναφορά στα εξής: 
 

� Προστατευόµενες περιοχές NATURA 
Εντός των ορίων του ∆ήµου Χανίων υπάρχουν συνολικά 5 προστατευόµενες περιοχές, 
οι οποίες καταλαµβάνουν έκταση ~ 51.500 στρεµµάτων: 

o GR4340007 (ΤΚΣ): Φαράγγι Θερίσου 
o GR4340006 (ΤΚΣ): Λίµνη Αγιάς – Πλατανιάς – Ρέµα Εκβολή Κερίτη 
o GR4340008 (ΤΚΣ): Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη 
o GR4340020 (ΖΕΠ): Λίµνη Αγιάς 
o GR4340018 (ΖΕΠ): Νησίδα Αγ. Θεοδώρων 
 

Η ποιότητα του περιβάλλοντος των συγκεκριµένων περιοχών µπορεί να κριθεί ως 
ιδιαίτερα ικανοποιητική, παρόλο που οι πιέσεις, που δέχονται από διάφορες ανθρώπινες 
δραστηριότητες, δεν είναι αµελητέες. 
Οι κυριότερες περιοχές Natura απεικονίζονται παρακάτω: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: περιοχές Natura στο ∆ήµο Χανίων 
Ονοµασία Κωδικός Έκταση (στρ.) 

1. Φαράγγι Θερίσου 
GR4340007   

(ΤΚΣ) 
4.970 

2.Λίµνη Αγιάς - Πλατανιάς - Ρέµα και Εκβολή 
Κερίτη - Κοιλάδα Φάσα 

GR4340006   
(ΤΚΣ) 

2.913 (από τα 
12.110) 

3.Λευκά Όρη και Παράκτια Ζώνη 
GR4340008   

(ΤΚΣ) 
42.144 (από τα 

533.636) 

4.Λίµνη Αγιάς 
GR4340020   

(ΖΕΠ) 
667,10 

Περιοχές 
Natura 

5.Νησίδα Αγ. Θεοδώρων 
GR4340018   

(ΖΕΠ) 
815,20 
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� ∆άση 
∆ασικές περιοχές, οι οποίες εκπροσωπούνται κατά κύριο λόγο από πρίνους (βελανιδιές 
και πουρνάρια), πεύκα και κυπαρίσσια απαντώνται σε διάφορα τµήµατα του ∆ήµου 
Χανίων, τόσο κοντά στην καρδιά της πόλης (π.χ. Αγ. Ματθαίος), όσο και σε παράκτια 
(π.χ. Αγ. Απόστολοι) και ορεινά (π.χ. Θέρισος) τµήµατά του. Η προστασία αυτών των 
πολύτιµων «πνευµόνων» του ∆ήµου Χανίων εστιάζεται κατά κύριο λόγο στην 
παρεµπόδιση µε όλα τα νόµιµα µέσα της παράνοµης δόµησης, στην αποτροπή  και 
αντιµετώπιση πυρκαγιών, στον εντοπισµό και αποτροπή παράνοµων υλοτοµιών και εν 
συνεχεία στην πρόληψη φαινόµενων ρύπανσης. 
 

� Ακτές 
Οι ακτές του ∆ήµου Χανίων χαρακτηρίζονται από πολύ καλή ποιότητα και αποτελούν 
σηµαντικότατο πόλο έλξης πολλών επισκεπτών. Κατά µήκος αυτών, απαντώνται τόσο 
οργανωµένες παραλίες, όσο και τελείως φυσικές ακτές, οι οποίες προσφέρουν έδαφος 
για την ανάπτυξη πολλών διαφορετικών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Το καλοκαίρι 
του 2011 συνολικά 11 παραλίες του ∆ήµου Χανίων βραβεύτηκαν µε Γαλάζια Σηµαία 
(Σταλός, Άγιοι Απόστολοι 1, Άγιοι Απόστολοι 2, Χρυσή Ακτή, Αγία Μαρίνα, 
Καλαµάκι, Νέα Χώρα, Μαράθι, Σταυρός, Άγιος Ονούφριος, Καλαθάς). Το συνολικό 
µήκος των οργανωµένων µόνο παραλιών του ∆ήµου Χανίων προσεγγίζει τα 10 km, ενώ 
το εµβαδόν τους ανέρχεται σε περίπου 226 στρέµµατα. Βασικές πηγές πίεσης των ακτών 
αποτελούν τυπικά η παράνοµη διάθεση λυµάτων, καθώς και η παρουσία πλήθος 
λουοµένων και σκαφών, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. 
 
Παρακάτω παρατίθενται πίνακες καταγραφής των ακτών και των ποταµών που 
καταγράφονται στα όρια του ∆ήµου Χανίων καθώς και η έκτασή τους. 
 

  Ονοµασία Χλµ. 
1.Νέα Χώρα 0,69 
2.Κλαδισός 0,536 
3. Χρυσή Ακτή 0,55 
4. Άγιοι Απόστολοι (ανατολικά) 0,242 
5. Άγιοι Απόστολοι (κεντρικά) 0,311 
6. Άγιοι Απόστολοι (δυτικά)-Γλάρος-Καλαµάκι 1,11 
7. Κάτω Σταλός 1,29 
8. Κάτω Αγία Μαρίνα 2,63 
9. Άγιος Ονούφριος 0,075 
10. Καλαθάς 0,305 
11. Τερσανάς 0,057 
12. Σταυρός 0,22 
13. Παχιά Άµµος 0,47 
14. Λουτράκι 0,136 
15. Μαράθι 0,74 
16. Βλητές 0,356 

Ακτές 

17. Καλάµι 0,125 
 

 Ονοµασία Χλµ. Πηγή άντλησης στοιχείων 
Ηµεροµηνία 
Καταγραφής 

Κλαδισός 6 geodata.gov.gr 4/11/2011 
Ποτάµια 

Κοιλιάρης 11 (από τα 18) geodata.gov.gr 4/11/2011 
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� Ορεινοί όγκοι 
Στο ∆ήµο Χανίων ανήκει µέρος του συγκροτήµατος των Λευκών Ορέων, που εκτείνεται 
κατά µήκος από τα ανατολικά προς τα δυτικά του νησιού, µε µεγάλο αριθµό 
βουνοκορφών και µε υψηλότερη κορυφή τις Πάχνες (2.453m). Ο ορεινός αυτός όγκος 
αποτελεί ένα φυσικό µουσείο διεθνούς σηµασίας, καθώς περιλαµβάνει µια µοναδική 
ποικιλία βιοτόπων και ειδών.  
 
Στο ∆ήµο Χανίων καταγράφονται οι παρακάτω ορεινοί όγκοι: 
 

  Ονοµασία 
1. ΜΑΛΑΞΑΣ 
2. ΚΕΡΑΜΙΩΝ Ορεινοί Όγκοι 
3. ΘΕΡΙΣΟΥ 

 
 

� Χλωρίδα - Πανίδα 
Η χλωρίδα του ∆ήµου Χανίων είναι τυπική για το σύνολο της Κρήτης και περιλαµβάνει 
πολλά ενδηµικά είδη, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε µεγάλα υψόµετρα ή 
σε ορισµένα φαράγγια ή περιορίζονται στα µικρά νησάκια. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να 
γίνει σε βότανα που µπορούν να απαντηθούν σε τµήµατα του ∆ήµου Χανίων, όπως η 
µαλοτήρα (Sideritis syriaca), το χαµοµήλι (Marticaria chamomila), το φασκόµηλο 
(Salvia fruticosa), το δίκταµο (Origanum dictamus), η µαντζουράνα (Origanum 
majorana), η µέντα (Mentha piperita), το τίλιο (Tilia europaea) και πάρα πολλά άλλα και 
τα οποία διαθέτουν µοναδικές ιδιότητες. 
 
Όσον αφορά στην πανίδα του ∆ήµου Χανίων, αυτή περιλαµβάνει πλήθος θηλαστικών, 
µε κύριο σπανιότερο εκπρόσωπο τον Κρητικό Αίγαγρο (κρι-κρι), ο οποίος περιορίζεται 
στα Λευκά Όρη και σε ακατοίκητες νησίδες (π.χ. Αγ. Θεοδώρων). Απουσιάζουν µεγάλα 
επικίνδυνα θηλαστικά, όπως αρκούδες, λύκοι, κτλ., που απαντώνται στην Ηπειρωτική 
κυρίως Ελλάδα, αλλά υπάρχει σηµαντική παρουσία αντιπροσωπευτικών ειδών 
πτηνοπανίδας, αµφίβιων, και ερπετών, όπως και στο σύνολο του νησιού της Κρήτης.   

 
Η ∆ήµος Χανίων, όπως και το σύνολο της Κρήτης βρίσκεται σε σεισµογενή περιοχή, η οποία 
δίνει συχνές και µικρές κατά κύριο λόγο σεισµικές δονήσεις, καθιστώντας αναγκαία τόσο την 
θωράκιση των κατασκευών, όσο και την οργάνωση µιας δυνατής Πολιτικής Προστασίας. 
 
Η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος µπορεί να θεωρηθεί ως πολύ ικανοποιητική, καθώς η 
αναγνώριση λαθών του παρελθόντος, η κατασκευή αναγκαίων υποδοµών, καθώς και η 
ευαισθητοποίηση αρχών και πολιτών σε θέµατα περιβάλλοντος έχουν βελτιώσει πολύ την 
υφιστάµενη κατάσταση σε σχέση µε το παρελθόν.  
 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας καταγραφής των φυσικών και ορυκτών πόρων στο ∆ήµο Χανίων. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Φυσικοί και Ορυκτοί Πόροι στο ∆ήµο Χανίων 

Φυσικοί Πόροι Μονάδες Μέτρησης 

  Ονοµασία 
  

Έκταση 
(στρ.) 

Πηγή άντλησης 
στοιχείων 

Ηµεροµηνία 
Καταγραφής 

∆άση 
1. ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

2.000 ΕΣΥΕ 2001 
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2. ΘΕΡΙΣΟΥ 
3. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ 
4. ΓΟΥΒΕΡΝΕΤΟΥ 
5. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ 
6. ΑΓΙΟΥ 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
7. ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ 
8. ΚΕΡΑΜΙΩΝ 
9. ∆ΡΑΚΩΝΑ 
10. ΚΑΜΠΩΝ 
11. ΨΥΧΡΩΝ 
ΠΗΓΑ∆ΙΩΝ 
12. ΑΓΙΩΝ 
ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
13. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
1. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 
ΜΟΡΩΝΗ  

      
Βιότοποι 

2. ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ 
ΛΙΜΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ 

      

Πεδιάδες 
1. ΠΕ∆ΙΑ∆Α ΤΗΣ 
ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 

      

1. ΑΓΙΑΣ ~110 geodata.gov.gr 7/11/2011 Λίµνες 
(περιλαµβάνονται και 
λίµνες από φράγµατα) 

2. ΜΑΧΑΙΡΙ∆ΑΣ       

1. ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 
(∆.Ε. ΘΕΡΙΣΟΥ) 

      

Βοσκότοποι 2.ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΩΝ 
- ΣΤΕΡΝΩΝ - ΑΓ. 
ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ (∆.Ε. 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ) 

      

1. ΝΗΣΟΣ ΛΑΖΑΡΕΤΑ 2     
2. ΝΗΣΟΣ ΜΑΡΑΘΙ 1     Ακατοίκητα Νησιά 
3. ΝΗΣΙ∆ΕΣ ΣΟΥ∆ΑΣ 2     
Ορυκτοί Πόροι (ονοµασία) 

1.ΛΑΤΟΜΕΙΟ Α∆ΡΑΝΩΝ ΧΟΡ∆ΑΚΙΟΥ Ορυκτοί Πόροι-
Μεταλλεία 

2. ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΧΟΡ∆ΑΚΙΟΥ  

 
 
Ενδεικτικά, σηµαντική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος παρέχουν σήµερα: 

� το εκτενές και διαρκώς αυξανόµενο δίκτυο συλλογής αστικών λυµάτων του ∆ήµου 
Χανίων, το οποίο έχει αποτρέψει σε σηµαντικό βαθµό την ανεξέλεγκτη  παράνοµη 
διάθεση αυτών σε υδάτινους αποδέκτες,  

� η λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας αστικών λυµάτων µε τη µέθοδο του 
βιολογικού καθαρισµού στην περιοχή Κουµπελής του ∆ήµου Χανίων, καθώς και η 
εξυπηρέτηση µέρους του ∆ήµου Χανίων (∆.Ε. Νέας Κυδωνίας) από την αντίστοιχη 
µονάδα που διαθέτει ο ∆ήµος Πλατανιά, 

� η λειτουργία εργοστασίου µηχανικής ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης αστικών 
απορριµµάτων στο ∆ήµο Χανίων, καθώς και η ύπαρξη χώρου υγειονοµικής ταφής 
υπολειµµάτων, 
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� η εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης διαφορετικών υλικών (π.χ. πλαστικό, γυαλί, κα.), 
που επιτρέπουν το διαχωρισµό των απορριµµάτων στην πηγή και την εκτροπή 
σηµαντικού µέρους αυτών από τη διαδικασία της υγειονοµικής ταφής,κ.α.. 

 
Αντιθέτως, βασικούς παράγοντες υποβάθµισης της ποιότητας του περιβάλλοντος στο ∆ήµο 
Χανίων αποτελούν ενδεικτικά: 

� οι επιπτώσεις από σηµαντικότατα λάθη του παρελθόντος (π.χ. χαράδρα Κουρουπητού, 
διάθεση ανεπεξέργαστων αστικών λυµάτων στη θάλασσα, κα.), 

� η παρουσία σηµαντικών εν δυνάµει ρυπογόνων δραστηριοτήτων στα διοικητικά όρια 
του ∆ήµου Χανίων (π.χ. εγκαταστάσεις SEVESO, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χώροι 
αποθήκευσης υγρών και αέριων καυσίµων, πεδία βολής, αεροδρόµια και εµπορικά 
λιµάνια, κα.),  

� η αδυναµία διαχείρισης συγκεκριµένων απορριµµάτων (π.χ. αδρανών),  
� η εµφάνιση παραβατικών δράσεων (π.χ. παράνοµη διάθεση αποβλήτων, όπως 

κατσίγαρου, ογκωδών, κτλ., παράνοµη υλοτοµία, κ.α.), 
� η υπερβόσκηση και υπεραλιεία κ.α.. 
 

1.2.2.2 Αστικό Περιβάλλον 

Η εναρµόνιση του αστικού περιβάλλοντος µε το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του ∆ήµου 
Χανίων και η ελαχιστοποίηση της αλλοίωσης / υποβάθµισης του δεύτερου από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες, αποτελούν σηµαντικότατο στόχο, ο οποίος έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό 
βαθµό στον ∆ήµο Χανίων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν παρατηρούνται προβλήµατα ή δεν 
υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης. 
 
Μέσα στα όρια του ∆ήµου Χανίων παρατηρείται το φαινόµενο της αστικοποίησης, υπό την 
έννοια ότι περισσότερος από τον µισό πληθυσµό του ∆ήµου, συγκεντρώνεται στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Χανίων, η οποία σε έκταση αποτελεί µόλις το ~ 3,7 % της συνολικής έκτασής του. 
Παρόλα αυτά η ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος είναι ακόµη αρκετά καλή, χωρίς να 
παρατηρούνται αξιοσηµείωτα προβλήµατα ρύπανσης, π.χ. ατµοσφαιρικής, στο κέντρο της 
πόλης.  
 
Οι επιµέρους δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Χανίων παρουσιάζουν αρκετά διαφορετικό 
χαρακτήρα και κατ’ επέκταση διαφορετικές περιβαλλοντικές ανάγκες. Για παράδειγµα στο 
«αστικό κέντρο» (∆. Ε. Χανίων) απαιτείται έµφαση στην καθαριότητα και τη δηµιουργία 
βασικών υποδοµών (π.χ. δίκτυα όµβριων, αποχέτευσης, κα.), ενώ στις φυσικές γεωργικές και 
δασικές περιοχές (∆.Ε. Θερίσου και Κεραµιών) απαιτείται έµφαση στην πυροπροστασία, 
κατασκευή δικτύων άρδευσης, πρόληψη και καταστολή παράνοµων ενεργειών (π.χ. απορρίψεις 
µπαζών και λυµάτων, υλοτοµίες, κα.). 
 
Οι βασικές υποδοµές του ∆ήµου Χανίων, όπως αυτές αναφέρονται ονοµαστικά παρακάτω, 
µπορούν να θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε αρκετά καλό επίπεδο, µε αρκετά όµως περιθώρια 
βελτίωσης, εκσυγχρονισµού και επέκτασης, τα οποία επιβάλλονται από τις διαρκώς 
αυξανόµενες ανάγκες του ∆ήµου Χανίων, την πρόοδο της τεχνολογίας, τις αναπόφευκτες 
φθορές που δηµιουργούνται µε την πάροδο του χρόνου και τις διαρκώς αυστηρότερες επιταγές 
της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. 
 

� Οδικό ∆ίκτυο 
Το εκτενές οδικό δίκτυο του ∆ήµου Χανίων περιλαµβάνει τόσο τµήµατα Εθνικής οδού, 
όσο και δευτερεύοντες επαρχιακούς και τοπικούς δρόµους, εντός και εκτός σχεδίων 
πόλεως, οι οποίοι διαθέτουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, καλύπτουν διαφορετικές 
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ανάγκες και χρήζουν διαφορετικής αντιµετώπισης. Η συντήρηση και η επέκταση του εν 
λόγω δικτύου είναι διαρκής, αντιµετωπίζοντας όµως αρκετά εµπόδια λόγω έλλειψης 
χρηµατοδοτήσεων και ύπαρξης πολλών εµπλεκόµενων αρµόδιων φορέων, πέραν του 
∆ήµου Χανίων.  
 

� Μεταφορές 
Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει επιβατικό και εµπορικό λιµάνι στη Σούδα, καθώς και ∆ιεθνές 
Αερολιµένα στο Ακρωτήρι (Ι. ∆ασκαλογιάννης). Το λιµάνι της Σούδας συνδέεται 
κυρίως µε το λιµάνι του Πειραιά, µέσω ηµερησίων δροµολογίων, ενώ παράλληλα 
υποδέχεται και κρουαζιερόπλοια. Ο δε αερολιµένας συνδέεται µε την Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη µε καθηµερινές πτήσεις, ενώ το µεγαλύτερο µέρος του χρόνου συνδέεται 
επίσης και µε πολλές πρωτεύουσες και πόλεις του εξωτερικού µε απευθείας πτήσεις 
charter. Ως προς τις οδικές µεταφορές, ο ∆ήµος Χανίων εξυπηρετείται από αστικό και 
υπεραστικό ΚΤΕΛ µε αρκετά δροµολόγια καθηµερινά, τα οποία συνδέουν το κέντρο της 
πόλης µε συνοικίες του ∆ήµου, αλλά και µε βασικές πόλεις ολόκληρου του νησιού. 
Απαραίτητη και επιτακτική κρίνεται όµως η ανάγκη καθιέρωσης αστικών δροµολογίων 
από και προς αεροδρόµιο, όπως και για άλλες περιοχές του ∆ήµου που απαιτούν 
συχνότερη σύνδεση µε το κέντρο της πόλης και τις γύρω περιοχές. 
 

� Πολιτική Προστασία 
Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει εξοπλισµός για την ανάπτυξη δράσεων  πολιτικής προστασίας 
και την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών. Ο διαθέσιµος εξοπλισµός καταγράφεται στον 
πίνακα 7. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Υποδοµές & ∆ράσεις Πολιτικής Προστασίας ∆ήµου Χανίων 

Πολιτική 
Προστασία 

Πλήθος Περιγραφή 

1 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ. ΠΛΗΡΩΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΥΡΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΑΦΡΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,ΜΑΝΙΚΕΣ,∆ΙΚΡΟΥΝΑ, 
ΜΑΣΚΕΣ,ΚΡΑΝΗ, ΞΥΛΟΚΟΠΤΙΚΑ, ΑΣΥΡΜΑΤΟΥΣ, ΦΤΥΑΡΙΑ, 
ΚΑΣΜΑ∆ΕΣ, ΤΣΕΚΟΥΡΙΑ, ΨΑΛΙ∆ΙΑ, ΚΟΠΗΣ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΦΑΞ, ΤΗΛΕΦΩΝΑ. 

3 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΑ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΑΝΤΛΙΑ 
ΚΑΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ 

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ 5 ΤΟΝΩΝ 

Υποδοµές - 
Εξοπλισµός 

1 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΝΕΡΟΥ 10 ΤΟΝΩΝ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ  
 ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ - ΣΧΕ∆ΙΩΝ ∆ΡΑΣΗΣ 
 ΠΥΡΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(ΑΠΟΨΙΛΩΣΕΙΣ / ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, κ.α..) ∆ράσεις - 

Ενέργειες - 
Προγράµµατα  ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 
� Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας 

Εντός των ορίων του ∆ήµου Χανίων βρίσκεται µονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
της ∆ΕΗ (Ξυλοκαµάρα - ∆.Ε. Ελ. Βενιζέλου) , η οποία καλύπτει ανάγκες ολόκληρου 
του νησιού. Επίσης, υπάρχουν µικρές ιδιωτικές µονάδες παραγωγής ενέργειας, οι οποίες 
αξιοποιούν ανανεώσιµες πηγές.  
 

� ∆ίκτυα Αποχέτευσης – Άρδευσης – Ύδρευσης – Όµβριων 
Τα εν λόγω δίκτυα, αν και θεωρούνται βασικά, έχουν αρκετά περιθώρια επέκτασης, 
προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες ολόκληρου του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου 
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Χανίων. Και σε αυτήν την περίπτωση, η ύπαρξη αρκετών διαφορετικών εµπλεκόµενων 
φορέων, αρκετές φορές περιπλέκει την όλη κατάσταση. 
 

� ∆ίκτυο Συλλογής Απορριµµάτων - Ανακύκλωσης 
Στο µεγαλύτερο µέρος του ∆ήµου Χανίων υπάρχει σύστηµα κάδων συλλογής 
απορριµµάτων, µε δυνατότητα διαχωρισµού ανακυκλώσιµων υλικών και συγκεκριµένα 
πλαστικού, χαρτιού και χαρτονιού, σιδηρούχων υλικών και γυαλιού. ∆εδοµένης της 
διαρκούς αυξανόµενης ανταπόκρισης των πολιτών στο κάλεσµα για διαχωρισµό στην 
πηγή, ο αριθµός των συγκεκριµένων κάδων, αλλά ενδεχοµένως και ο αριθµός των 
διαθέσιµων διακριτών κάδων, οφείλει να αυξηθεί. Επίσης, πρέπει να γίνει πρόβλεψη για 
τη συλλογή ειδικών απορριµµάτων (π.χ. µπαταριών, ηλεκτρικών συσκευών, ογκωδών, 
προϊόντων εκσκαφών), έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν 
σωστά τα απορρίµµατά τους και να µην εξαναγκάζονται να τα αναµείξουν µε τα κοινά 
οικιακά τους απορρίµµατα ή να προβούν σε µη θεµιτούς τρόπους διάθεσής τους. 

 
� Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυµάτων 

Η βασική εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών λυµάτων στον Κουµπελή του ∆ήµου 
Χανίων λειτουργεί αρκετά ικανοποιητικά εδώ και χρόνια, µε µοναδικό ίσως περιοδικό 
πρόβληµα εκείνο των οσµών. Η πρόβλεψη για επέκτασή της και εκσυγχρονισµό της, 
καθώς και η συνεχής συντήρησή της αναµένεται να καλύψει τις υφιστάµενες ανάγκες σε 
σηµαντικότατο βαθµό. Παράλληλα, η ύπαρξη µιας δεύτερης µονάδας στα διοικητικά 
όρια του ∆ήµου Πλατανιά, η οποία όµως εξυπηρετεί εν µέρει τη ∆.Ε. Νέας Κυδωνίας 
του ∆ήµου Χανίων, αποτελεί σηµαντικότατη βοήθεια. 

 
� Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης Απορριµµάτων 

Η συγκεκριµένη µονάδα, η οποία δηµιουργήθηκε στον απόηχο της χαράδρας του 
Κουρουπητού και του σχετικού προστίµου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελεί µια 
από τις ελάχιστες παρόµοιες υφιστάµενες µονάδες στον Ελλαδικό χώρο. Η λειτουργία 
της αποτελεί µοναδική λύση της διαχείρισης των παραγόµενων στο ∆ήµο Χανίων 
αστικών απορριµµάτων, τα οποία διαρκώς αυξάνονται, επιτρέποντας την σύγκλιση προς 
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
� Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων 

Ο εν λόγω χώρος, βρίσκεται δίπλα στο προαναφερόµενο εργοστάσιο και δέχεται όλα τα 
υπολείµµατα απορριµµάτων, τα οποία δεν µπορούν να αξιοποιηθούν εναλλακτικά. Η 
έκταση του συγκεκριµένου χώρου, τόσο λόγω λάθους πρακτικών στην αρχή της χρήσης 
του, όσο και λόγω των διαρκώς αυξανόµενων ποσοτήτων, σήµερα δεν µπορεί να 
θεωρηθεί επαρκής για τα ερχόµενα χρόνια, επιβάλλοντας την επέκτασή του ή την 
εξεύρεση άλλων εναλλακτικών λύσεων. 

 
Όσον αφορά στα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου Χανίων, υπάρχουν περιθώρια 
βελτίωσης, καθώς τα υπάρχοντα σχέδια πόλεως και οικισµών αφενός δεν έχουν υλοποιηθεί 
πλήρως ακόµη και αφετέρου πρέπει να επεκταθούν περαιτέρω, ώστε να θέσουν σωστές βάσεις 
για την διαρκώς εντονότερη οικιστική ανάπτυξη. 
 

1.2.2.3 Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης του Τοµέα «Περιβάλλον και Ποιότητα 
Ζωής» 

Στο θεµατικό τοµέα «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής» 
εντοπίστηκαν τα κυριότερα προβλήµατα, περιορισµοί, δυνατότητες και ευκαιρίες τοπικού 
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ενδιαφέροντος που επηρεάζουν την ανάπτυξη του ∆ήµου. Τα θέµατα που αναλύονται στους 
παρακάτω πίνακες swot είναι: 
 

1) Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων (υδατικοί και εδαφικοί πόροι, ορεινοί όγκοι, 
δάση, ακτές και θαλάσσιο περιβάλλον, προστατευόµενες περιοχές) 

2) Ρύπανση περιβάλλοντος – δηµοτικά εργαστήρια 

3) ∆ιαχείριση στερεών αποβλήτων 

4) Οδικό δίκτυο – Οδοποιία 

5) Πολιτική Προστασία 

6) Κοινόχρηστοι χώροι (χώροι πρασίνου, αναψυχής, πλατείες, προστασία κοινοχρήστων 
χώρων) 

7) Καθαριότητα οδών και κοινοχρήστων χώρων – Αποκοµιδή απορριµµάτων 

8) Στάθµευση
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  –  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (Υ∆ΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ Ε∆ΑΦΙΚΟΙ 
ΠΟΡΟΙ, ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΓΚΟΙ, ∆ΑΣΗ, ΑΚΤΕΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) 
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 
Προβλήµατα  
 

• Ο «Καλλικρατικός» ∆ήµος των Χανίων 
διαθέτει πλέον σύνθετο και πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον (ακτές και ορεινούς όγκους, 
προστατευόµενες περιοχές, κα.), το οποίο 
χρήζει προστασίας και ορθής διαχείρισης εν 
γένει. 

• Οι σύγχρονες δραστηριότητες εντός του 
∆ήµου Χανίων αποτελούν αναπόφευκτα εν 
δυνάµει ρυπαντές του φυσικού περιβάλλοντος 
(π.χ. των υδατικών πόρων). 

• Η διαχείριση των υδατικών πόρων χρήζει 
βελτιστοποίησης, καθώς ο αριθµός των 
εµπλεκόµενων υπηρεσιών, οι διαρκώς 
αυξανόµενες ανάγκες ύδατος προς 
κατανάλωση, αλλά και οι επικρατούσες 
κλιµατολογικές συνθήκες συχνά οδηγούν στην 
ελαχιστοποίηση των διαθέσιµων αποθεµάτων, 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες.  

• Οι ορεινοί όγκοι του ∆ήµου Χανίων σε πολλά 
σηµεία τους χαρακτηρίζονται ως απότοµοι, 
δύσβατοι και αποµονωµένοι, ευνοώντας από 
την µια πλευρά την προστασία αυτών και της 
πανίδας-χλωρίδας που διαθέτουν, αλλά 
παράλληλα «καλύπτοντας» τυχόν παραβατικές 
συµπεριφορές (π.χ. παράνοµη εναπόθεση 
απορριµµάτων, παράνοµο κυνήγι, κα.) και 
δυσχεραίνοντας την όποια προσπάθεια 
ελέγχου τους. 

• Η γεωργική γη στα όρια του ∆ήµου Χανίων 
έχει έντονη παρουσία και χρήζει προστασίας. 

• Τα δάση και οι προστατευόµενες περιοχές 
απαιτούν προστασία από καταστροφικά 
φαινόµενα (π.χ. πυρκαγιές). 

• Οι ακτές και το θαλάσσιο περιβάλλον του 
∆ήµου Χανίων αποτελούν βασικότατο 
χαρακτηριστικό του ως τουριστικό προορισµό 
και απαιτούν συνεχή και ουσιαστική 
προστασία. 

∆υνατότητες  
 

• ∆ηµιουργία και λειτουργία ενός δηµοτικού 
εργαστηρίου για την στενή παρακολούθηση της 
ποιότητας των φυσικών του πόρων, εντοπίζοντας 
στο αρχικό του στάδιο οποιοδήποτε ενδεχόµενο 
φαινόµενο υποβάθµισης αυτών. 

• Υιοθέτηση προγραµµάτων ευαισθητοποίησης των 
πολιτών για την εξοικονόµηση φυσικών πόρων 
(π.χ. νερού), παρέχοντας ενδεχοµένως κάποια 
ανταποδοτικά κίνητρα. 

• Εκπόνηση προγραµµάτων περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης των πολιτών (και ειδικά των 
παιδιών), στοχεύοντας στην προστασία και 
εξοικονόµηση των φυσικών πόρων, σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη εθελοντικών 
δράσεων. 

• Συνεργασία µε άλλους φορείς (π.χ. 
Πυροσβεστική) για την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος, παρέχοντας κάθε διαθέσιµο 
εξοπλισµό, υλικά, εργασία και προσωπικό στα 
πλαίσια των αρµοδιοτήτων του ως ∆ήµος. 

• ∆ιεξαγωγή προληπτικών δράσεων προστασίας 
φυσικών πόρων (π.χ. καθαρισµός ακτών, 
αποψιλώσεις για πυροπροστασία, κα.). 

• Υιοθέτηση γενικά περιβαλλοντικών πολιτικών 
που προστατεύουν έµµεσα τους φυσικούς πόρους 
(π.χ. ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας στα δηµοτικά κτίρια, 
εφαρµογή αρχών βιοκλιµατικής, προώθηση 
πράσινων τεχνολογιών, κα.). 
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Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
 

• Η υποβάθµιση της ποιότητας των φυσικών 
πόρων είναι δυνατόν να λαµβάνει χώρα 
σταδιακά και να µην γίνεται αντιληπτή, παρά 
µόνο όταν έχει πλέον φτάσει σε πολύ 
προχωρηµένο και ενδεχοµένως µη εύκολα 
αναστρέψιµο σηµείο, ειδικά αν δεν λαµβάνει 
χώρα περιοδικός προληπτικός έλεγχος (π.χ. 
δειγµατοληψίες και αναλύσεις). 

• Η αλόγιστη χρήση των διαθέσιµων φυσικών 
πόρων µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικότατη 
µείωση και υποβάθµιση αυτών. 

• Η φυσική ισορροπία του όλου 
οικοσυστήµατος του ∆ήµου Χανίων, αλλά και 
του πρώην Νοµού γενικότερα, είναι λεπτή και 
ευάλωτη. 

• Οι φυσικοί πόροι και το περιβάλλον 
γενικότερα συνδέονται άµεσα µε την τροφική 
αλυσίδα και κατ’ επέκταση την ανθρώπινη 
υγεία. 

 

Ευκαιρίες 

 

• Αξιοποίηση προγραµµάτων χρηµατοδότησης 
δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας 
γενικότερα, σε συνεργασία µε άλλους 
εµπλεκόµενους φορείς. 

• Αξιοποίηση γνώσεων και εµπειρίας οικείων 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών 
Ιδρυµάτων (π.χ. Πολυτεχνείου Κρήτης) σε 
θέµατα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.   

 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

• ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του ∆ήµου Χανίων. 

• Έµµεση προστασία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή 

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισµός, γεωργία, κτλ.). 

• Το κόστος (όχι µόνο οικονοµικό, αλλά και ανθρώπινο και περιβαλλοντικό) πρόληψης φαινόµενων 

υποβάθµισης του περιβάλλοντος, λόγω αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων είναι 

υποπολλαπλάσιο από εκείνο της καταστολής ή αναστροφής των επιπτώσεών τους, εφόσον αυτό 

είναι εφικτό. 

• Ικανοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  –  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΘΕΜΑ : ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
 

• Η παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος 
(επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδάφους, κα.) 
δεν είναι εφικτή εκ µέρους του ∆ήµου Χανίων, 
αφενός λόγω έλλειψης των αναγκαίων 
εργαστηριακών υποδοµών και αφετέρου λόγω του 
υψηλού κόστους ανάθεσης ενός τέτοιου έργου σε 
ειδικό διαπιστευµένο εργαστήριο.  

• ∆εν υπάρχει δυνατότητα λήψης µέτρων / δράσεων 
για την προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ 
επέκταση της δηµόσιας υγείας, βάσει συγκεκριµένων 
αναλυτικών στοιχείων/ µετρήσεων.  

• ∆εν υπάρχει ιστορική βάση δεδοµένων ποιοτικών 
χαρακτηριστικών επιµέρους περιβαλλοντικών µέσων 
στο ∆ήµο Χανίων.  

• Οι εν δυνάµει ρυπογόνες δραστηριότητες εντός ή 
πλησίον των ορίων του ∆ήµου Χανίων διαρκώς 
αυξάνονται. 

∆υνατότητες  
 

• ∆ηµιουργία Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Εποπτείας, το οποίο θα επικεντρώνεται 
στη δειγµατοληψία και ανάλυση 
περιβαλλοντικών δειγµάτων, προς 
εντοπισµό και υπόδειξη πιθανών 
φαινόµενων ρύπανσης. 

• Στελέχωση του εργαστηρίου µε 
προσωπικό, που διαθέτει την αναγκαία 
τεχνογνωσία για τη λειτουργία του. 

• Συνεργασία µε άλλες υπηρεσίες (π.χ. 
∆ΕΥΑΧ), οι οποίες διαθέτουν γνώση 
και εµπειρία σε θέµατα 
περιβαλλοντικού ελέγχου. 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
 

• Μη εντοπισµός και άγνοια για ενδεχόµενα φαινόµενα 
ρύπανσης και τις επιπτώσεις αυτών σε αρχικό / 
πρώιµο στάδιο, λόγω απουσίας τακτικών 
δειγµατοληψιών και αναλύσεων.  

• ∆υνατότητα ταχύτατης εξέλιξης, ενδεχοµένως σε µη 
αναστρέψιµο σηµείο, πιθανών φαινόµενων 
ρύπανσης. 

• Ενδεχόµενη έκθεση ανθρώπων και ζώντων 
οργανισµών γενικότερα, σε ρύπους, λόγω άγνοιας 
κινδύνου. 

Ευκαιρίες 

 

• Ύπαρξη χρηµατοδότησης για την 
εκπόνηση τέτοιου είδους δράσης, εντός 
των ορίων του ∆ήµου Χανίων. 

 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

• ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του ∆ήµου Χανίων 

(π.χ. µέσω της πιστοποίησης της ποιότητας των περιβαλλοντικών µέσων που περιλαµβάνει). 

• Έµµεση προστασία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή 

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισµός, γεωργία, κτλ.).   
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  –  ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΘΕΜΑ :∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
 

• Ο «Καλλικρατικός» ∆ήµος των Χανίων διαθέτει πλέον 
µεγάλη ποικιλία, αλλά και ποσότητα παραγόµενων 
στερεών αποβλήτων, λόγω των πολλών διαφορετικών  
δραστηριοτήτων, που αναπτύσσονται στα όρια αυτού 
(οικιακά απορρίµµατα, αδρανή, βιοµηχανικά απόβλητα, 
κτλ.).  

• Η λύση της υγειονοµικής ταφής των στερεών 
απορριµµάτων στον Χ.Υ.Τ.Α. της Κορακιάς έχει 
συγκεκριµένο χρόνο ζωής, καθιστώντας αναγκαία 
αφενός την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που 
καταλήγουν σε αυτόν και αφετέρου την εξεύρεση νέων 
(ενδεχοµένων εναλλακτικών) λύσεων για το µέλλον. 

• Το κακό παρελθόν του Νοµού Χανίων στο θέµα της 
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (Κουρουπητός) 
έχει προκαλέσει την έντονη επιφύλαξη και την απουσία 
εµπιστοσύνης εκ µέρους των πολιτών. 

• Η ύπαρξη φαινόµενων ακατάλληλης και παράνοµης 
εναπόθεσης στερεών, πολλές φορές επικίνδυνων, 
αποβλήτων (π.χ. αδρανών ή µεγάλων ηλεκτρικών 
οικιακών ή αµιαντούχων υλικών συσκευών) σε πλαγιές 
εκ µέρους πολιτών είναι δυστυχώς συχνή. 

• Έλλειψη συστηµάτων διαχείρισης επικίνδυνων τοξικών 
αποβλήτων 

 

∆υνατότητες  
 

• ∆ηµιουργία επαρκούς δικτύου κάδων 
συλλογής στερεών αποβλήτων, µε την 
παροχή δυνατοτήτων διαχωρισµού 
αυτών στην πηγή (π.χ. διαθεσιµότητα 
διαφορετικών κάδων για πλαστικό, 
χαρτί, γυαλί, αδρανή, κτλ.), σε 
συνεργασία µε άλλους εµπλεκόµενους 
φορείς (π.χ. ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.). 

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για την αναγκαιότητα 
περιορισµένης παραγωγής και ορθού 
διαχωρισµού των παραγόµενων 
στερεών αποβλήτων, καθώς και των 
διαθέσιµων επιλογών. 

• Προσφορά οδηγιών - λύσεων (σε 
συνεργασία µε κατάλληλους φορείς) 
στους πολίτες για τη διαχείριση 
επικίνδυνων υλικών (π.χ. αµιαντούχων 
υλικών, φυτοφαρµάκων, κα.), τα οποία 
σήµερα δεν γνωρίζουν πως µπορούν να 
διαχειριστούν και µοιραία καταλήγουν 
στον Χ.Υ.Τ.Α. Κορακιάς ή 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο 
περιβάλλον.  

• Απλούστευση και συντόµευση 
διαδικασιών συλλογής ειδικών στερεών 
αποβλήτων (π.χ. αδρανών). 

• Εξεύρεση κατάλληλων λύσεων 
επεξεργασίας και διάθεσης ειδικών 
στερεών αποβλήτων (π.χ. δηµιουργία 
ειδικού χώρου για τη προσωρινή 
εναπόθεση, την επεξεργασία και την 
τελική διάθεση αδρανών υλικών). 

• Εντοπισµός και αποτροπή δράσεων που 
σχετίζονται µε ακατάλληλη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων εντός τον 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χανίων. 

• Ανεύρεση µεθόδων διαχείρισης τοξικών 
αποβλήτων 

• Ανάπτυξη και ενίσχυση εθελοντικών 
δράσεων. 
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Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
 

• Η ορθή διαχείριση των παραγόµενων στερεών 
αποβλήτων αποτελεί σηµαντικότατη πρόκληση, η οποία 
περιλαµβάνει δράσεις τόσο προληπτικού χαρακτήρα 
(µείωση/ ελαχιστοποίηση των παραγόµενων ποσοτήτων 
– διαχωρισµός ανακυκλώσιµων υλικών, κτλ.), όσο και 
κατασταλτικού χαρακτήρα (συλλογή, µεταφορά, 
επεξεργασία και τελική διάθεση στερεών αποβλήτων).  

• Οι διαρκώς αυστηρότερες απαιτήσεις της Ε.Ε., αλλά και 
της Εθνικής Νοµοθεσίας, απαιτούν την υιοθέτηση 
καλών πρακτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων, 
όπως χωριστής συλλογής (π.χ. ανακυκλώσιµων και µη 
απορριµµάτων, επικίνδυνων απορριµµάτων,   όπως   
µπαταριών,  κτλ. ), αλλά  και  εναλλακτικών τρόπων 
επεξεργασίας / διαχείρισης (π.χ. εκτροπή σηµαντικού 
ποσοστού βιοδιασπάσιµου κλάσµα-τος από χώρους 
υγειονοµικής ταφής, κοµποστοποίηση, κα.). 

• Ο σχεδιασµός της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
πραγµατοποιείται σε επίπεδο περιφέρειας και όχι σε 
τοπικό µόνο επίπεδο. 

 

Ευκαιρίες 

 

• Αξιοποίηση προγραµµάτων 
χρηµατοδότησης δράσεων ορθής και  
εναλλακτικής ολοκληρωµένης 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων και 
περιβαλλοντικής προστασίας 
γενικότερα, σε συνεργασία µε άλλους 
εµπλεκόµενους φορείς. 

• Αξιοποίηση γνώσεων και εµπειρίας 
οικείων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και 
Ερευνητικών Ιδρυµάτων (π.χ. 
Πολυτεχνείου Κρήτης) σε θέµατα 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.   

 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

• ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του ∆ήµου Χανίων. 

• Έµµεση προστασία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή 

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισµός, αγρο-οικο-τουρισµός, γεωργία, κτλ.). 

• Το κόστος (όχι µόνο οικονοµικό, αλλά και ανθρώπινο και περιβαλλοντικό) πρόληψης 

φαινόµενων υποβάθµισης του περιβάλλοντος, λόγω ακατάλληλης διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων είναι υποπολλαπλάσιο από εκείνο της καταστολής ή αναστροφής των επιπτώσεών 

τους, εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

• Ικανοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών απαιτήσεων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  –  ΦΥΣΙΚΟ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΘΕΜΑ : Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ - Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
 

• Ο νέος Καλλικρατικός ∆ήµος Χανίων διαθέτει πλέον 
αρκετούς διάσπαρτους οικισµούς, η πρόσβαση στους 
οποίους πρέπει να είναι ανεµπόδιστη και οµαλή. 

• Το οδικό δίκτυο του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου 
Χανίων είναι πλέον σηµαντικά µεγάλο και 
εντάσσεται σε παραπάνω από µια κατηγορίες (π.χ. 
οδοί σχεδίου πόλεως, επαρχιακοί δρόµοι, αγροτικοί 
δρόµοι, κτλ.), καθιστώντας δύσκολη την συντήρηση 
αυτού. 

• Οι σηµαντικά διαφορετικές µικρο-κλιµατικές 
συνθήκες που επικρατούν στα επιµέρους τµήµατα του 
∆ήµου Χανίων επιβάλλουν διαφορετικές 
προδιαγραφές στην κατασκευή και συντήρηση των 
αντίστοιχων οδικών τµηµάτων (π.χ. οδοί σχεδίου 
πόλεως Χανίων και οδοί που οδηγούν προς Οµαλό ή 
Θέρισο). 

• Οι µη συντονισµένες εργασίες πολλών διαφορετικών 
υπηρεσιών (π.χ. ∆ΕΥΑΧ, ΟΤΕ, ∆ΕΗ) σε δρόµους 
του ∆ήµου Χανίων, έχουν ως αποτέλεσµα την 
δηµιουργία πολλών «µπαλωµάτων» και εν γένει την 
υποβάθµιση του οδοστρώµατος. 

• Η αυξανόµενη οικιστική ανάπτυξη επιβάλλει τη 
δυνατόν ταχύτερη διάνοιξη όλων των προβλεπόµενων 
από τα υφιστάµενα σχέδια πόλεως οδών. 

 

∆υνατότητες  
 

• Αξιοποίηση της έµπειρης ∆ιεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων. 

• Καταγραφή, ιεράρχηση και προώθηση 
των απαιτούµενων έργων οδοποιίας εντός 
του ∆ήµου Χανίων. 

• Συνεννόηση και συνεργασία µε άλλες 
υπηρεσίες, των οποίων οι εργασίες 
επηρεάζουν την κατάσταση των 
οδοστρωµάτων, ώστε να µην 
δηµιουργούνται φθορές και γενικότερα 
προβλήµατα. 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
 

• Το σύνολο του οδικού δικτύου που υπάρχει εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χανίων δεν αποτελεί 
µόνο δική του αρµοδιότητα, αλλά και άλλων φορέων. 

• Η διάνοιξη νέων οδικών τµηµάτων ή διαπλάτυνση 
υφιστάµενων συχνά απαιτεί απαλλοτριώσεις, οι 
οποίες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα 
επιβράδυνσης. 

• Τα έργα οδοποιίας (διάνοιξης νέων τµηµάτων ή και 
συντήρησης παλιών) παρουσιάζουν γενικά σηµαντικό 
κόστος. 

Ευκαιρίες 

 

• Αξιοποίηση προγραµµάτων 
χρηµατοδότησης έργων οδοποιίας. 

 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Ικανοποίηση αναγκών κατοίκων και επισκεπτών και εξασφάλιση της ασφάλειάς τους µέσω της 

ανάπτυξης ενός ασφαλούς οδικού δικτύου. 

• Προβολή και ενίσχυση επισκεψιµότητας αποµακρυσµένων, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά 

σηµαντικών περιοχών του ∆ήµου Χανίων. 

• Έµµεση προστασία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, που απαιτούν καλό οδικό δίκτυο (π.χ. 

τουρισµός, µεταφορά αγαθών, κτλ.). 

• Αναβάθµιση ∆ήµου Χανίων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΦΥΣΙΚΟ & ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 

  

• Ο ∆ήµος Χανίων αν και οφείλει να διαθέτει πλήρες 
σχέδιο, αλλά και εξοπλισµό (στα πλαίσια των 
αρµοδιοτήτων του), αντιµετώπισης βασικών, 
τουλάχιστον, καταστροφών (φυσικών και µη) (π.χ. 
σεισµό, πληµµυρών/τσουνάµι, πυρκαγιών (δασικών 
και µη), κα.), όντας νεοσύστατος, δεν έχει αναπτύξει 
ακόµη τα απαιτούµενα σχέδια και µνηµόνια δράσης 
για το σύνολο της νέας έκτασής του,  ενώ όσον 
αφορά στον εξοπλισµό του, επίσης παρουσιάζει 
αρκετές ελλείψεις.  

 

∆υνατότητες  

• Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει προσωπικό 
πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων και 
εµπειριών, ενισχύοντας την ικανότητά 
του να οργανώσει µια οµάδα σύνταξης 
των αναγκαίων σχεδίων και µνηµονίων. 

• Υπάρχουν αρκετές µελέτες του ΤΕΕ και 
των τοπικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυµάτων, οι οποίες µπορούν να 
βοηθήσουν στην συγκέντρωση πολύτιµων 
πληροφοριών. 

• Υπάρχουν πολλές ενεργές εθελοντικές 
οµάδες στα όρια του, οι οποίες µπορούν 
να συµβάλλουν σηµαντικά τόσο στην 
οργάνωση, όσο και στην υλοποίηση των 
απαιτούµενων δράσεων Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου Χανίων, µέσω 
της γνώσης, της εµπειρίας και της 
προθυµίας των µελών τους. 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 

 

• Ο ∆ήµος Χανίων έχει αποκτήσει σηµαντική έκταση, 
πληθυσµό και ποικιλοµορφία, καθώς περιλαµβάνει 
τόσο αστικές πεδινές και παράκτιες περιοχές, όσο και 
ορεινές αγροτικές – δασικές περιοχές, περιοχές 
NATURA, κτλ., γεγονός το οποίο αυξάνει το είδος 
και την έκταση των ενδεχόµενων καταστροφών, που 
ίσως κληθεί να αντιµετωπίσει στα όριά του. 

• Η θέση της Κρήτης και το πλούσιο σεισµικό ιστορικό 
της υποδεικνύουν σηµαντική σεισµική 
επικινδυνότητα. 

• Η ιστορικότητα, η επισκεψιµότητα, τα 
χαρακτηριστικά, αλλά και παλαιότητα της Παλιάς 
Πόλης των Χανίων επιβάλλουν την λήψη 
κατάλληλων µέτρων αντιµετώπισης έκτακτων 
αναγκών. 

• Το εκτενέστατο παραλιακό µέτωπο, το οποίο διαθέτει 
ο ∆ήµος Χανίων, περιλαµβάνει κατοικηµένες 
περιοχές, τουριστικά αξιοθέατα µε µεγάλη 
επισκεψιµότητα, αθλητικά κέντρα, οργανωµένες και 
µη ακτές κολύµβησης, εµπορικά και στρατιωτικά 
λιµάνια, κ.α. είναι ευάλωτο σε περίπτωση εµφάνισης 
τσουνάµι. 

• Η µεγάλη επισκεψιµότητα του ∆ήµου Χανίων από 
τουρίστες, καθιστά αναγκαία την ενηµέρωση και τη 
λήψη µέτρων προστασίας αυτών, σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 

• Εντός του ∆ήµου Χανίων λαµβάνουν χώρα δράσεις 

Ευκαιρίες 

 

• Η Ε.Ε. προωθεί την οργάνωση των 
κρατών µελών της σε θέµατα Πολιτικής 
Προστασίας και ιδιαίτερα τη µεταξύ τους 
συνεργασία, µέσω του υφιστάµενου 
σχετικού Ευρωπαϊκού Μηχανισµού. Ως 
εκ τούτου χρηµατοδοτεί την υλοποίηση 
ασκήσεων, µια εκ των οποίων διεξάγει η 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Κρήτης, µε τη 
συµµετοχή του ∆ήµου Χανίων. Με 
αφορµή την συγκεκριµένη άσκηση 
υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης του 
προσωπικού του ∆ήµου Χανίων. 

• Η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί την υλοποίηση 
δράσεων οργάνωσης Πολιτικής 
Προστασίας, αλλά και προµήθειας 
σχετικού εξοπλισµού, µε στόχο την 
πρόληψη και αντιµετώπιση  
καταστροφών.  

• Υπάρχει σχετική πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων προς χρηµατοδότηση στο 
Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-
2013, η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί από 
το ∆ήµο Χανίων. 
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βιοµηχανικού χαρακτήρα (π.χ. σταθµός παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας, χώροι αποθήκευσης υγρών και 
αέριων καυσίµων, κα.), οι οποίες ενδεχοµένως να 
παρουσιάζουν ευπάθεια/επικινδυνότητα σε 
περίπτωση φυσικής ή µη καταστροφής. 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Η έλλειψη προετοιµασίας, ενηµέρωσης και εκπαίδευσης των πολιτών σε περίπτωση φυσικών και 

µη καταστροφών, µπορεί να κοστίσει πολλές ζωές και δευτερευόντως υποδοµές σε περίπτωση 

εµφάνισής τους. 

• Το κόστος (όχι µόνο οικονοµικό, αλλά και ανθρώπινο και περιβαλλοντικό) πρόληψης 

καταστροφών είναι υποπολλαπλάσιο από εκείνο της καταστολής ή αναστροφής των επιπτώσεών 

τους (π.χ. πυρκαγιές), εφόσον αυτό είναι εφικτό. 

• Η πλήρης και αποτελεσµατική οργάνωση της Πολιτικής Προστασίας αποτελεί σηµαντικότατο 

πλεονέκτηµα οποιουδήποτε τουριστικού προορισµού, παρέχοντας ασφάλεια στα κράτη που 

στέλνουν τους πολίτες τους σε αυτόν. 

• Όλες οι οικονοµικές δραστηριότητες εντός του ∆ήµου Χανίων (π.χ. γεωργία, κτηνοτροφία, 

τουρισµός, βιοτεχνία, κτλ.) προϋποθέτουν την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. έναντι 

πυρκαγιών, φαινόµενων ρύπανσης εδάφους και υδάτων λόγω τεχνολογικών ατυχηµάτων) και της 

ανθρώπινης ζωής, αποκτώντας έτσι άµεση σύνδεση  µε το αντικείµενο της Πολιτικής 

Προστασίας. 



Σελίδα 42 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) 
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
 

• Έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου 
σε αρκετές περιοχές του ∆ήµου Χανίων, είτε λόγω 
του ότι δεν έχουν προβλεφθεί, είτε λόγω του ότι δεν 
έχουν κατασκευαστεί ακόµη. 

• Η συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και των 
χώρων πρασίνου είναι δυστυχώς κοστοβόρα, λόγω 
των αρκετών ζηµιών που παρατηρούνται συχνά. 

• Η περιφρούρηση των κοινόχρηστων χώρων ιδιαίτερα 
τις βραδινές ώρες και ο σωστός φωτισµός αυτών είναι 
πολύ σηµαντικός για την αποφυγή ανάπτυξης 
παραβατικών δράσεων εντός αυτών και την ασφάλεια 
των πολιτών, που θέλουν να τους αξιοποιήσουν. 

∆υνατότητες  
 

• Συντήρηση υπαρχόντων χώρων και 
κατασκευή νέων για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών των πολιτών. 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
 

• Η αµέλεια και/ ή έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και 
χώρων πρασίνου µπορεί να οδηγήσει σε αποµόνωση 
των πολιτών και την απουσία των πολύτιµων 
«γειτονιών» από τη ζωή των παιδιών και όχι µόνο. 

Ευκαιρίες 

 

• Αξιοποίηση προγραµµάτων 
χρηµατοδότησης αστικών παρεµβάσεων / 
αναπλάσεων. 

 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Ενίσχυση της κοινωνικότητας των πολιτών. 

• ∆ηµιουργία αισθήµατος ικανοποίησης/ θαυµασµού στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του 

∆ήµου Χανίων. 

• Έµµεση προστασία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή 

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισµός, κτλ.). 

• Αισθητική θωράκιση του ∆ήµου Χανίων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 ΘΕΜΑ : ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΑΠΟΚΟΜΙ∆Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
 

• Ο νέος ∆ήµος Χανίων έχει µεγάλη πλέον έκταση, 
καθιστώντας το έργο της αποκοµιδής των 
απορριµµάτων πιο δύσκολο, λόγω των πολλών και 
διασπαρµένων – αποµακρυσµένων οικισµών. 

• Ο όγκος των προς συλλογή απορριµµάτων, καθώς 
και το είδος αυτών έχει αλλάξει σηµαντικά για το 
∆ήµο Χανίων µετά την εφαρµογή του προγράµµατος 
Καλλικράτη. 

• Η καθαριότητα των οδών και των πολλών, 
διεσπαρµένων και αποµακρυσµένων κοινόχρηστων 
χώρων αποτελεί εξίσου δύσκολο έργο. 

• Το υπάρχον σύστηµα συλλογής απορριµµάτων 
λαµβάνει υπόψη κατά κύριο λόγο τα οικιακά 
απορρίµµατα, αφήνοντας «κενά» όσον αφορά 
κάποια άλλα «δύσκολα» (ενδεχοµένως και 
επικίνδυνα) απορρίµµατα (π.χ. αδρανή) και έχοντας 
πολλά περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά στον 
διαχωρισµό των απορριµµάτων (π.χ. ανακυκλώσιµα 
υλικά. 

• ∆εν εφαρµόζεται κάποιο βελτιστοποιηµένο σύστηµα 
όσον αφορά στην αποκοµιδή των απορριµµάτων 
(π.χ. βελτιστοποίηση δροµολογίων 
απορριµµατοφόρων, καταγραφή χιλιοµέτρων και 
όγκου απορριµµάτων, ελαχιστοποίηση των 
διανυόµενων χιλιοµέτρων, επιλογή βέλτιστου 
αριθµού και τύπου κάδων, κα), το οποίο θα επέτρεπε 
στον ∆ήµο Χανίων να έχει έναν καλό έλεγχο της 
όλης κατάστασης και να προσδιορίσει τυχόν σηµεία 
που χρήζουν βελτίωσης. 

• Το µόνιµο προσωπικό, που εκπονεί το έργο της 
καθαριότητας και της αποκοµιδής των 
απορριµµάτων, είναι ελάχιστο, καθιστώντας 
αναγκαία την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού ή 
την ανάθεση του συγκεκριµένου έργου σε κάποιον 
κατάλληλο εργολάβο. 

• Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 
ευσυνειδησία των πολιτών παρουσιάζει περιθώρια 
περαιτέρω βελτίωσης, προκειµένου και αυτοί να 
συµβάλουν στην διατήρηση της καθαρότητας της 
πόλης.    

 

∆υνατότητες  
 

• Βελτιστοποίηση του όλου συστήµατος 
αποκοµιδής απορριµµάτων (αριθµός, θέση 
και είδος κάδων, τύπος, αριθµός και 
διαδροµές απορριµµατοφόρων, κτλ.), 
µέσω της εκπόνησης κατάλληλης µελέτης 
από το έµπειρο προσωπικό της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών. 

• Υιοθέτηση προγραµµάτων 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, σε 
συνδυασµό µε την ανάπτυξη εθελοντικών 
δράσεων. 
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Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
 

• Η καθαρότητα του ∆ήµου αποτελεί τον καθρέφτη 
αυτού τόσο στους ίδιους του πολίτες του, όσο και 
στους επισκέπτες του, εξασφαλίζοντας την  υγεία 
τους. 

Ευκαιρίες 

 

• Αξιοποίηση προγραµµάτων 
χρηµατοδότησης δράσεων που σχετίζονται 
µε την καθαριότητα οδών και 
κοινόχρηστων χώρων, σε συνεργασία µε 
άλλους εµπλεκόµενους φορείς. 

 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

 

• Ανάπτυξη δυνατοτήτων ουσιαστικής προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. 

• ∆ηµιουργία αισθήµατος ασφάλειας στους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες του ∆ήµου Χανίων. 

• Έµµεση προστασία των οικονοµικών δραστηριοτήτων, που σχετίζονται και απαιτούν καλή 

ποιότητα περιβάλλοντος (π.χ. τουρισµός, κτλ.). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ :  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 
ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  
ΘΕΜΑ: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
 

• Οι υπάρχοντες δηµοτικοί χώροι στάθµευσης 
δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών 
των κατοίκων της πόλης, πόσο µάλλον των 
επισκεπτών της, οι οποίοι σε ορισµένες 
περιόδους (καλοκαίρι) µπορούν να φτάσουν 
τις µερικές χιλιάδες.  

• Ορισµένοι ελεύθεροι χώροι στάθµευσης εντός 
της πόλης (π.χ. Ανατολική Τάφρος) παρότι 
χρησιµοποιούνται εδώ και χρόνια δεν έχουν 
λάβει καµία απολύτως διαµόρφωση, µε 
αποτέλεσµα να παρουσιάζουν σηµαντικότατα 
προβλήµατα (π.χ. έντονες ανωµαλίες 
εδάφους). 

• Υπάρχουν ηµιτελείς χώροι στάθµευσης (π.χ. 
∆ηµοτικός χώρος στάθµευσης επί της οδού 
Περίδου)  

 

∆υνατότητες  
 

• Ολοκλήρωση υφιστάµενων -
προβλεπόµενων υποδοµών 
στάθµευσης. 

• Χωροθέτηση και κατασκευή νέων 
επαρκών χώρων στάθµευσης. 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 

 

• Έντονη εµφάνιση φαινόµενης παράνοµης 
στάθµευσης – στάσης σε κεντρικότατα σηµεία 
της πόλης.  

• Ανάπτυξη σηµαντικών κυκλοφοριακών 
προβληµάτων, µε ότι συνέπειες αυτά έχουν 
(από περιβαλλοντικές έως και ψυχολογικές/ 
κοινωνικές). 

• Ύπαρξη διαφυγόντων κερδών για το ∆ήµο 
Χανίων. 

Ευκαιρίες 

 

• Αξιοποίηση κατάλληλων 

προγραµµάτων χρηµατοδότησης. 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Εξασφάλιση κυκλοφοριακής οµαλότητας και έµµεσης προστασίας του 

περιβάλλοντος. 

• ∆ηµιουργία αισθήµατος καλής οργάνωσης και ποιότητας ζωής στους κατοίκους, 

αλλά και τους επισκέπτες του ∆ήµου Χανίων. 

• ∆ηµιουργία πηγών εσόδων για το ∆ήµο Χανίων. 
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1.2.3. Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός στο 
∆ήµο Χανίων 

1.2.3.1 Κοινωνική Πολιτική  

Η Κοινωνική Πολιτική από πλευράς Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναφέρεται στην 
καταγραφή, ιεράρχηση και κάλυψη κοινωνικών κινδύνων και αναγκών µέσα από 
σύνολα ρυθµίσεων ή και παροχών σε τοµείς όπως: 
o η υγεία 
o η απασχόληση  
o η πρόνοια, οι υπηρεσίες της οποίας νοούνται ως το σύνολο παρεµβάσεων που 

στοχεύουν στην εξατοµικευµένη φροντίδα και κάλυψη αναγκών συνδεδεµένων 
ιδίως µε: την παιδική µέριµνα, την προστασία της τρίτης ηλικίας, την ενίσχυση 
της οικογένειας, την υποστήριξη ατόµων µε αναπηρίες κ.α. 

 
Στις ειδικότερες στοχεύσεις της  κοινωνικής πολιτικής των ΟΤΑ περιλαµβάνεται: 

• η εξοµάλυνση των ποσοτικών και ποιοτικών προβληµάτων που αφορούν τις 
συνθήκες διαβίωσης των λιγότερο ευνοηµένων πληθυσµιακών οµάδων  

• η βελτίωση των όρων ζωής και η υποστήριξη των ευπαθών οµάδων του 
τοπικού πληθυσµού 

 
Στο πλαίσιο αυτό ο ∆ήµος Χανίων αναπτύσσει πρωτοβουλίες/δράσεις για την 
υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών οµάδων του πληθυσµού, σχεδιάζοντας και 
υλοποιώντας προγράµµατα και δράσεις κοινωνικής υποστήριξης σε πολλές περιοχές 
του ∆ήµου. Ειδικότερα, οι αναπτυσσόµενες δράσεις αφορούν στους τοµείς: 
 

• Κοινωνικής υποστήριξης 
• Υποστήριξης προσχολικής και παιδικής ηλικίας 
• Συµβουλευτικής 
• Υποστήριξης Τρίτης Ηλικίας 
• ΑµεΑ 
• Αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου 
• ∆ιαρκής υποστήριξης Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων (ΕΚΟ) 
• Παροχής υλικής βοήθειας 

 

Οι υπηρεσίες του ∆ήµου Χανίων που εµπλέκονται στο σχεδιασµό και υλοποίηση 
προγραµµάτων και δράσεων στους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής και της πρόνοιας 
είναι οι κάτωθι : 
 
1. το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑµεΑ και Ισότητας της 
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, το 
οποίο αποτελείται από τις εξής υπηρεσιακές µονάδες (Πίνακας : 

• Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης Κοινωνικών        
Πολιτικών και προώθησης της Ισότητας 

• Γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής  Προστασίας 

• Γραφείο Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) 

• Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ∆οµή & Γενικές Αρµοδιότητες Τµήµατος Κοινωνικής Πολιτικής, 
Προστασίας ΑµεΑ και Ισότητας 

Α/Α Υπηρεσιακή Μονάδα Συνοπτική Περιγραφή Αντικειµένου 

1 

Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού και 
Παρακολούθησης Κοινωνικών        
Πολιτικών και προώθησης της 
Ισότητας 

Σχεδιάζει, συντονίζει, παρακολουθεί και εφαρµόζει  
κοινωνικές πολιτικές που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
και την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, 
των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία, 
ευπαθών κοινωνικών οµάδων καθώς και στην προώθηση 
της ισότητας των φύλων και του εθελοντισµού. 

2 
Γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων 
Κοινωνικής  Προστασίας 

Εφαρµόζει προγράµµατα κοινωνικής προστασίας που 
στοχεύουν στη στήριξη αστέγων, οικονοµικά αδυνάτων 
πολιτών και ευπαθών κοινωνικών οµάδων του 
πληθυσµού. 

3 
 Γραφείο Ατόµων µε Αναπηρία 
(ΑµεΑ) 

Αναπτύσσει δράσεις και προγράµµατα για την ισότιµη 
ένταξη των ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνική και 
επαγγελµατική ζωή. 

4 
 Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής 
της ∆ηµόσιας Υγείας 

Αναπτύσσει προγράµµατα και δράσεις για την πρόληψη 
και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας. 

 
2. από το ∆ηµοτικό Οργανισµό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – 
∆ΟΚΟΙΠΠ, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Πίνακας 12). 

3. από την Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού & Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων-
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου,  ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ, Νοµικό Πρόσωπο 
Ιδιωτικού  ∆ικαίου. 

4. Από το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Πρόγραµµα-∆ράσεις ∆ΟΚΟΙΠΠ ανά τοµέα παρέµβασης 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΑΪΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ               Χ 

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ Χ Χ Χ           
ΟΜΑ∆ΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
ΕΦΗΒΩΝ 

Χ Χ             

ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Χ Χ Χ Χ Χ       

ΚΥΚΛΟΙ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 
ΓΟΝΕΙΣ 

Χ Χ Χ   Χ       

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ- 
ΗΜΕΡΙ∆ΕΣ Χ Χ Χ Χ Χ   Χ Χ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ   Χ     Χ       
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Αναλυτικότερα, οι αρµοδιότητες, τα υλοποιούµενα προγράµµατα και οι ειδικές δοµές 
των υπηρεσιών που ασκούν κοινωνική πολιτική στα όρια του ∆ήµου Χανίων, 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
1. Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑµεΑ και Ισότητας  

 

Το Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑµεΑ και Ισότητας του ∆ήµου 
Χανίων, αποτελείται από τέσσερα γραφεία: α) το γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού 
και Παρακολούθησης Κοινωνικών Πολιτικών και προώθησης της Ισότητας-
Εθελοντισµού, β) το γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας, γ) 
το Γραφείο Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και δ) το γραφείο Πρόληψης και 
Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας. 
                    
(α) Το γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης Κοινωνικών 
Πολιτικών και προώθησης της Ισότητας-Εθελοντισµού:  
 

1) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή 
κοινωνικών πολιτικών ή συµµετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής - παιδικής ηλικίας και της 
τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νοµικών προσώπων, ιδρυµάτων και 
επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία, 
ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ηµερήσιας φροντίδας, 
ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κλπ). 

2) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετέχει 
σε προγράµµατα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων 
οµογενών, µεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικονοµική και 
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας. 

3) ∆ιεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή 
κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του 
παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και 
ευπαθών κοινωνικών οµάδων. 

4) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών ή 
συµµετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας 
των δηµοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή 
υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δηµιουργία 
δηµοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων 
υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, 
κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και 
βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων 
ουσιών. 

5) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή 
του ∆ήµου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας. 

6) Μεριµνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής 
αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών. 

7) Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε 
τοπικό επίπεδο (π.χ. µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρµογής ενός 
«Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής») 

8) Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας, όπως: 

■ οι κοινωνικές υπηρεσίες του ∆ήµου 
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■ οι κοινωνικές υπηρεσίες του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου και της 
Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήµου 
■ οι Μ.Κ.Ο. 

■ οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του 
Κράτους 

■ τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων-χρηστών 
9) Σχεδιάζει, εισηγείται και µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων και µέτρων 

που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο 
πλαίσιο αυτό µεριµνά για: 

(α) τη λήψη µέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των 
γυναικών και των παιδιών 
(β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων 
µε βάση το φύλο 
(γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών 
(δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην 
απασχόληση 
(ε) τη λήψη µέτρων για την εναρµόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών 
υποχρεώσεων 
(στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των 
γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 
(β) Το γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας: 
1) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικής πρόνοιας που στοχεύουν 

στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και 
σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις: 

(α) Μεριµνά για την παροχή οικονοµικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για 
τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση διαφόρων θεµάτων κοινωνικής 
κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας,  

(β) Εκδίδει πιστοποιητικά οικονοµικής αδυναµίας. 
(γ) Μεριµνά για την καταβολή των επιδοµάτων των Ατόµων µε Αναπηρία 
(ΑµεΑ), όπως π.χ. σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, 
τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους 
προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), 
απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά 
ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής 
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των 
οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων. 
(δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή 
για άλλους σοβαρούς λόγους. 
(ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής. 
(στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας. 
(ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων 
και φιλανθρωπικών αγορών. 
(η) Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής 
Πιστοποίησης Αναπηρίας. 

2) Επιµελείται των θεµάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ δηµότες και 
εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει 
τους ασφαλισµένους αυτούς. 
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3) Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, 
Παιδείας και Πολιτισµού και τα Τµήµατά της (τήρηση πρωτοκόλλου, 
διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ). 

4) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή 
βρεφονηπιακών σταθµών. 

5) Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου 
(ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών 
εξοχών. 

6) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, 
καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

7) Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον 
προϋπολογισµό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που 
δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς. 

8) Μεριµνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει και 
ρυθµίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του 
παιδιού, (όπως Κέντρων Παιδικής Μέριµνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών 
Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΓΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ). 

9) Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης 
ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία. 

10) Μεριµνά για τον ορισµό µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των Ταµείων 
Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο 
∆ήµο. 

Πέραν των παραπάνω, το γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής 
Προστασίας-ΑµεΑ συνεργάζεται µε το Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Χανίων µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας - ∆ΟΚΟΙΠΠ» για την 
υλοποίηση δράσεων και προγραµµάτων κοινωνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό 
ενδεικτικά: 

(α) Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες,  
(β) Λειτουργεί µονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 
υποστήριξης. 
(γ) Συνεργάζεται µε σχολεία της περιοχής του ∆ήµου για ενηµέρωση σε 
κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους 
γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων. 
(δ) Υλοποιεί προγράµµατα πρόληψης και αντιµετώπισης ψυχοκοινωνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων (προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, 
φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.). 
(ε) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής 
περίθαλψης  
(στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών. 

 
(γ) το Γραφείο Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ): 
Είναι αρµόδιο για τα θέµατα των ατόµων µε αναπηρίες σχετικά µε την κοινωνική και 
επαγγελµατική τους ένταξη. Σκοπός είναι η ανάπτυξη δράσεων και προγραµµάτων 
για την ισότιµη ένταξη των αναπήρων στην κοινωνική και επαγγελµατική ζωή. Για το 
σκοπό αυτό το Γραφείο έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

1. Πληροφόρηση - ενηµέρωση των ίδιων των ατόµων µε αναπηρίες και της 
τοπικής κοινωνίας για θέµατα που τους αφορούν. 

2. Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των συµµετεχόντων. 
3. ∆ηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 
4. Ψυχο-κοινωνική στήριξη των ίδιων των ατόµων µε αναπηρίες και των 

οικογενειών τους. 
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5. Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 
6. Ηµερήσια φροντίδα και απασχόλησή παιδιών. 
7. Καταγράφει τα προβλήµατα των ατόµων µε αναπηρίες και εισηγείται 

προτάσεις για τις αναγκαίες παρεµβάσεις. 
8. Επαγγελµατικό προσανατολισµό και συµβουλευτική. 
9. Υποστήριξη για την προώθηση στην εργασία. 
10. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων προ-επαγγελµατικής εκπαίδευσης. 
11. Ανάπτυξη και λειτουργία παραγωγικών εργαστηρίων µε βάση τις τοπικές 

ανάγκες. 
 
(δ) το γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας: 

 

1) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει και µεριµνά για την εφαρµογή µέτρων για την 
προστασία της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις 
δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:  
(α) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δηµοτικών δεξαµενών νερού.  
(β) Μεριµνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστηµάτων και επιχειρήσεων,  
(γ) Μεριµνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της 
εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από 
τροχοφόρα,  
(δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς. 
(ε) Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και  διενεργεί ελέγχους ή άλλες 
πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύµφωνα µε τις 
οδηγίες τους. 
(στ) Μεριµνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δηµόσια και ιδιωτικά 
σχολεία της περιοχής. 

 

2) Σχεδιάζει, προγραµµατίζει µια µεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων 
µέτρων για την προαγωγή της δηµόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα 
µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:  
(α) Μεριµνά για την εφαρµογή προγραµµάτων εµβολιασµών. 
(β) Μεριµνά για την υλοποίηση: ι) προγραµµάτων δηµόσιας υγιεινής που 
οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από 
άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισµό 
του αντίστοιχου Υπουργείου ιι) εκτάκτων προγραµµάτων δηµόσιας υγείας, τα 
οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση ιιι) προγραµµάτων δηµόσιας 
υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
(γ) Εκδίδει τοπικές υγειονοµικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα 
δηµόσιας υγιεινής. 
(δ) Μεριµνά για την πληροφόρηση των δηµοτών για θέµατα δηµόσιας υγείας.  
(ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές 
υπηρεσίες ή υπηρεσίες του Εθνικού Συστήµατος Υγείας ειδικά προγράµµατα-
δράσεις για την προστασία και προαγωγή της ∆ηµόσιας Υγείας στην περιοχή 
αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

3) Ρυθµίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη δηµόσια υγεία 
στην περιοχή του ∆ήµου. Στο πλαίσιο αυτό και σύµφωνα µε τις δικαιοδοσίες 
που δίδονται στο ∆ήµο µε τις ισχύουσες διατάξεις:  

 

(α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και 
εργαζοµένων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε 
αυτούς βιβλιαρίων υγείας. 
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(β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα 
χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή 
πώληση δειγµάτων φαρµάκων. 
(γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα Ν.Π.∆.∆. της περιοχής 
του ∆ήµου. 

 
2. ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (∆ΟΚΟΙΠΠ) 
Ο ∆ΟΚΟΙΠΠ αποτελεί ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Χανίων µε σκοπό την οργάνωση 
λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών που 
αναφέρονται στους τοµείς της Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης και Παιδείας. 
Ειδικά για τον τοµέα Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, οι αρµοδιότητες του 
Νοµικού Προσώπου περιλαµβάνουν: 
 
• την εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας µε την σύσταση και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων 
(ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και η µελέτη και εφαρµογή 
σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων 
• το σχεδιασµό και τη καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού ευάλωτων 
οµάδων του πληθυσµού, όπως ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωµένων, απόρων κλπ 
• την προώθηση προγραµµάτων στήριξης της ενότητας και της οικογένειας που είναι 
η βασική µονάδα της κοινωνίας. 
• την εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που 
στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία 
δηµοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης 
ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των 
θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και 
κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 
• την υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα 
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών 
• την προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ανάπτυξη 
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται προς τους ανέργους, µε στόχο την 
υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην 
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
• τη σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην περιφέρεια του ∆ήµου 
Χανίων 
• το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων ή τη συµµετοχή σε προγράµµατα 
και δράσεις για την ένταξη παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων 
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας 
• τη προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και την κοινωνικής αλληλεγγύης µε 
τη δηµιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων 
και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και 
την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου. 
• τη διοργάνωση ηµερίδων, εκδηλώσεων κλπ σε οµάδες του πληθυσµού µε θέµατα 
συναφή µε την κοινωνική πρόνοια και υγεία. 
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Όσον αφορά τις κοινωνικές δοµές που λειτουργούν υπό την ευθύνη και διοίκηση του 
∆ΟΚΟΙΠΠ, αυτές είναι:  
 
Παιδικοί Σταθµοί: Μία από τις βασικές δραστηριότητες του ∆ΟΚΟΙΠΠ  του ∆ήµου 
Χανίων, είναι η λειτουργία των δέκα Παιδικών Σταθµών και του ενός 
Βρεφονηπιακού Σταθµού, που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και ασφαλούς διαµονής 
για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και απευθύνονται σε νήπια από 18 µηνών έως και 
παιδιά 6 ετών. Σκοπός των Παιδικών Σταθµών είναι:  
• Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύµφωνα µε τα πλέον σύγχρονα 

επιστηµονικά δεδοµένα  
• Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωµατικά, νοητικά, 

συναισθηµατικά και κοινωνικά.  
• Να εξαλείφουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διαφορές που τυχόν 

προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονοµικό και µορφωτικό επίπεδο των 
γονέων τους.  

• Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω 
σε θέµατα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.  

• Να βοηθούν τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας στην οµαλή µετάβαση τους 
από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.  

• Να παρέχουν ηµερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν, 
τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. 

 
Κέντρα Παιδικής ∆ηµιουργίας: Στο ∆ήµο Χανίων – µέσω του ∆ΟΚΟΙΠΠ - 
λειτουργούν τρία Κέντρα Παιδικής ∆ηµιουργίας τα οποία φιλοξενούν παιδιά από 6-
13 ετών και λειτουργούν ως µέσα δηµιουργικής απασχόλησης κατά τις ώρες 11:00-
18:30 µ.µ. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν επιµορφωτικά προγράµµατα, όπως διαλέξεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων από συγγραφείς, επισκέψεις σε µουσεία, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδροµές καθώς και εικαστικά προγράµµατα όπως 
µαθήµατα κεραµικής, πηλού, ζωγραφικής και χαρακτικής αλλά και µαθήµατα 
παραδοσιακών χορών. Παράλληλα, τα Κέντρα λειτουργούν ως δανειστικές 
βιβλιοθήκες , ως αναγνωστήρια καθώς και σαν παιγνιοθήκες.  
 
Ουσιαστικός στόχος της ύπαρξης και λειτουργίας των κέντρων παιδικής δηµιουργίας 
είναι η εποικοδοµητική απασχόληση των παιδιών, που συµµετέχουν στα 
προγράµµατα, και συγκεκριµένα η ανάπτυξη της δηµιουργικής φαντασίας µέσα απο 
το οµαδικό παιχνίδι και την ανάγνωση των παιδικών βιβλίων, η ψυχαγωγία µέσα από 
την εκµάθηση εικαστικών τεχνών καθώς και η ενηµέρωση τους για πολιτιστικά και 
όχι µόνο θέµατα µέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις διαλέξεις. Τα ΚΠ∆ 
δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να αξιοποιήσουν δηµιουργικά τον ελεύθερο χρόνο 
τους, να δραστηριοποιηθούν µέσα σε οµάδες, να επικοινωνούν, να εκφράζονται, να 
αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες και ευθύνες, να δηµιουργούν, να σχεδιάζουν, να 
αποκτούν δεξιότητες και εµπειρίες ζωής και γενικά να αναπτύσσονται και να 
ωριµάζουν σαν προσωπικότητες. Αποτελούν πόλο έλξης για τα παιδιά της γειτονιάς, 
τα οποία βρίσκουν κοινό χώρο να µοιραστούν τις σκέψεις τους και να κάνουν φίλους. 
Ακόµα και αν δεν υπάρχουν στις σύγχρονες µέρες µας οι δρόµοι της γειτονιάς ως 
χώρος παιχνιδιού και ψυχαγωγίας, τα επικείµενα κέντρα έχουν προσφέρει επιτυχώς 
την καθηµερινή δηµιουργική και κοινωνική απασχόληση των παιδιών µας. 
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Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ): Στο ∆ήµο Χανίων – µέσω 
του ∆ΟΚΟΙΠΠ - λειτουργούν οκτώ (8) συνολικά ΚΑΠΗ τα οποία εξυπηρετούν 
περισσότερους από 3.500 ηλικιωµένους. Το σηµαντικότερο σηµείο στην έννοια της 
ανοιχτής προστασίας των ηλικιωµένων είναι η παραµονή τους στην κοινότητα και σε 
ότι συµπεριλαµβάνεται µέσα σε αυτήν: στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της 
γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου. Φαινόµενα όπως η «ασυλοποιήση» και ο 
«ιδρυµατισµός» και πολλές φορές η «κατάθλιψη», έκαναν επιτακτική την ανάγκη 
προστασίας και παραµονής της Τρίτης ηλικίας στον φυσικό της χώρο µακριά από τον 
απρόσωπο χαραχτήρα των Ιδρυµάτων κλειστής περίθαλψης και άλλης µορφής 
ασύλων.  
 
Στα πλαίσια αυτά, σκοπός των ΚΑΠΗ είναι: 
• H πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβληµάτων των 

ηλικιωµένων, ώστε να παραµείνουν αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του 
κοινωνικού συνόλου.  

• H διαφώτιση και η συνεργασία του κοινωνικού συνόλου και των ειδικών 
φορέων σχετικά µε τα προβλήµατα και τις ανάγκες των ηλικιωµένων.  

• Η έρευνα θεµάτων σχετικά µε τους ηλικιωµένους. Πολύ σηµαντική τοµή σε 
αυτό το τρίτο σηµείο είναι η πρόληψη όπου αυτή διακρίνεται σε:  

• πρωτογενή (εµβολιασµοί, συµβουλές για την αποφυγή ατυχηµάτων)  
• δευτερογενή (ιατρικές εξετάσεις που έχουν σκοπό την έγκαιρη διάγνωση, 

ώστε να αποφευχθεί η µακροχρόνια πολλές φορές θεραπεία)  
• Η πρόληψη είναι µια αξιόλογη προσέγγιση της τρίτης ηλικίας όπου οι 

ηλικιωµένοι δεν αντιµετωπίζονται ως άνθρωποι που έχουν ολοκληρώσει τον 
ανθρώπινο κύκλο της ζωής τους αλλά ως πρόσωπα µε ιδιαίτερες ανάγκες 
περίθαλψης και προστασίας στην δεδοµένη αυτή φάση της ζωής τους.  

 
Οι ειδικές υπηρεσίες που τα ΚΑΠΗ προσφέρουν είναι: 
• Κοινωνική Εργασία στους ίδιους και στο άµεσο περιβάλλον.  
• Φροντίδα και οδηγίες για Ιατροφαρµακευτική και N οσοκοµειακή περίθαλψη.  
• Φυσικοθεραπεία.  
• Εργοθεραπεία.  
• Λειτουργία οµάδων αυτενέργειας των µελών των ΚΑΠΗ που βοηθούν τα 

µέλη σε δραστηριοποίηση.  
• Επιµόρφωση, διαλέξεις, µελέτη θεµάτων, επισκέψεις σε Μουσεία και 

Αρχαιολογικούς χώρους.  
• Συµµετοχή σε θερινές κατασκηνώσεις.  
• Οργανωµένη ψυχαγωγία µε πούλµαν.  
• Βοήθεια στο σπίτι για άτοµα που έχουν ανάγκη εξυπηρέτησης.  
• Εντευκτήριο (coffee-shop) όπου προσφέρονται ροφήµατα/αναψυκτικά σε 

τιµές κόστους όπου η συντροφιά και η συνεύρεση µε άλλα µέλη έχουν τον πρώτο 
ρόλο.  

• Το σύνηθες προσωπικό των ΚΑΠΗ είναι: 
• Κοινωνικός Λειτουργός (Προισταµένη Αρχή του ΚΑΠΗ)  
• Επισκέπτης/ια Υγείας - Νοσηλευτής/ια  
• Εργοθεραπευτής/ια  
• Φυσικοθεραπευτής/ια.  
• Οικογενειακός Βοηθός  
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Πέραν των παραπάνω δοµών ο ∆ΟΚΟΙΠΠ υλοποιεί και τις παρακάτω 
δράσεις/προγράµµατα:  
 

Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο ∆ήµου Χανίων: Αποβλέποντας σε µια σύγχρονη 
επιστηµονική ενηµέρωση και επιµόρφωση των δηµοτών του, ο ∆ήµος Χανίων σε 
συνεργασία µε τον ∆ΟΚΟΙΠΠ διοργανώνει το «Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήµιο» 
(Α.Λ.Π.). Σε αυτό διακεκριµένοι ειδικοί επιστήµονες από όλα τα Ελληνικά 
Πανεπιστήµια  αναπτύσσουν µε τρόπο ακριβή αλλά και κατανοητό από όλους, 
επίκαιρα θέµατα της αρµοδιότητας τους που παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον. 
Στο Α.Λ.Π. µπορούν να εγγράφονται όσοι πολίτες επιθυµούν ανάλογα µε τα 
ενδιαφέροντα τους καταβάλλοντας ένα συµβολικό δικαίωµα - συµµετοχής. Μετά το 
τέλος του κύκλου διαλέξεων - µαθηµάτων χορηγείται σχετικό δίπλωµα συµµετοχής. 
Η λειτουργία του Α.Λ.Π. από τον Οκτώβριο του 2006 οπότε και ξεκίνησε τη 
λειτουργία του, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών δηµοτών του ∆. Χανίων και όχι 
µόνο, που επιζητούν την πρόσβαση στην γνώση µέσα από τη διαρκή εκπαίδευση. Ο 
ουσιαστικός στόχος του Α.Λ.Π είναι να αποτελέσει θεσµό για την πόλη και το ∆ήµο 
των Χανίων, µε ότι αυτό συνεπάγεται για τον τόπο και τους ανθρώπους του.  
 
Σχολή γονέων:  Απευθύνεται σε όλους τους γονείς της πόλης που αναζητούν την 
ενηµέρωση και την αναζήτηση νέων πιο λειτουργικών τρόπων επικοινωνίας αλλά 
 και επίλυσης θεµάτων που αφορούν το οικογενειακό περιβάλλον. Κατά τη 
λειτουργία της σχολής δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να συζητήσουν για θέµατα 
που τους απασχολούν σχετικά µε τις ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο της 
ανάπτυξης τους ,να µοιραστούν συναισθήµατα και εµπειρίες µε απώτερο στόχο την 
επίτευξη της ψυχικής ηρεµίας στο ενδο-οικογενειακό περιβάλλον . 
 
Οµάδες επικοινωνίας εφήβων: Η οµάδα επικοινωνίας εφήβων οργανώθηκε µε 
βασικό στόχο να βοηθήσει τους εφήβους να συγκροτήσουν µια υγιή προσωπικότητα 
που θα βελτιώσει την εικόνα εαυτού και την αυτοπεποίθηση τους τόσο µέσα στην 
οικογενειακή και στη διαπροσωπική ζωή όσο και στο µαθηµατικό τους ρόλο. Οι  
οµάδες  λειτουργούν  στα πλαίσια του σχολείου . 
 
Τµήµατα υποστήριξης γονέων παιδιών µε αναπηρία: Στόχος του προγράµµατος 
είναι η αποτελεσµατική υποστήριξη των γονέων κατά την άσκηση του πολυσύνθετου 
και δύσκολου  ρόλου τους. Κατά τη λειτουργία του προγράµµατος οι γονείς έχουν τη 
δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις, να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους και να 
ενηµερωθούν για θέµατα που αφορούν τη διαπαιδαγώγηση παιδιών µε αναπηρία. 
 
Κύκλοι επιµορφωτικών συναντήσεων για γονείς: Από το 1998 και κάθε χρόνο 
κατά τους µήνες Απρίλιο - Μάιο πραγµατοποιείται Κύκλος Επιµορφωτικών 
Συναντήσεων για γονείς. Στόχος των σεµιναρίων είναι η επιµόρφωση των γονέων 
πάνω σε θέµατα Παιδαγωγικής, Ιατρικής, Ψυχολογίας και τη στήριξη κι ενίσχυση των 
γονέων στο δύσκολο έργο τους. Τα Σεµινάρια αυτά πραγµατοποιούνται από 
Ψυχολόγους, Παιδοψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Ιατρούς και λοιπούς Ειδικούς 
επιστήµονες.  
 
Εκδηλώσεις – Ηµερίδες: Συχνά πραγµατοποιούνται οµιλίες και άλλες εκδηλώσεις, 
σε συνεργασία µε άλλους αρµόδιους φορείς και µε θέµατα όπως τη δωρεά οργάνων 
σώµατος, τον καρκίνο του µαστού, τον εθελοντισµό, ποδηλατικούς γύρους κλπ, µε 
στόχο την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε µια θεµάτων. 
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Προγράµµατα Αγωγής Υγείας: Ο ∆ΟΚΟΙΠΠ  µε στόχο την πρόληψη και αγωγή 
υγείας του πληθυσµού διοργανώνει σχετικές ενηµερωτικές οµιλίες, διαλέξεις, 
συζητήσεις και άλλες δράσεις σε σχολεία, Παιδικούς σταθµούς στα Κ.Π.∆ του 
Οργανισµού και στα ΚΑΠΗ του ∆ήµου.  
 
Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ότι στο ∆ΟΚΟΙΠΠ λειτουργεί οργανωµένη Κοινωνική 
Υπηρεσία η οποία έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών συµβουλευτικού και 
υποστηρικτικού χαρακτήρα, για την προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόµου καθώς 
και για την πρόληψη και  επίλυση ατοµικών και κοινωνικών δυσκολιών. Η  
κοινωνική υπηρεσία του ∆OΚΟΙΠΠ, στεγάζεται στο ∆ηµαρχείο Χανίων, στο κέντρο 
της πόλης, και είναι εύκολα προσβάσιµη σε καθένα που θέλει να πληροφορηθεί, να 
ενηµερωθεί ή και να ζητήσει βοήθεια για κάποιο πρόβληµά του. Εξυπηρετεί  άµεσα και  
αντιµετωπίζει  έκτατα  και  µακροχρόνια προβλήµατα. Στα πλαίσια αυτά γίνεται καταγραφή 
της κάθε περίπτωσης, παρέχεται στήριξη, συµβουλευτική και παραποµπή σε άλλους 
αρµόδιους Φορείς ή Υπηρεσίες, εάν αυτό απαιτείται. Παράλληλα, υπάρχει 
επικοινωνία και συνεργασία µε όλους τους Κοινωνικούς Φορείς-Υπηρεσίες για την 
όσο το δυνατό πιο άµεση και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση κάθε περίπτωσης. Συχνά 
παρέχεται οικονοµική ή σε είδος ενίσχυση σε πολίτες  που αντιµετωπίζουν 
κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα.  
 
3. Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων-
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ) 
Συµπληρωµατικά στις παραπάνω υπηρεσιακές µονάδες του ∆ήµου Χανίων που 
ασκούν αρµοδιότητες κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, λειτουργεί και η  
ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ µε σκοπό: 

• τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα που στοχεύουν στη µέριµνα , 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 
(Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.) 

• τη συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, κέντρων 
ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) και η 
εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων. 

 
Ειδικότερα, η ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ λειτουργεί µεταξύ άλλων τις παρακάτω 
κοινωνικές δοµές/προγράµµατα:  
 
«Βοήθεια στο Σπίτι»: Στα πλαίσια του προγράµµατος «Ενέργειες Ενίσχυσης της 
Κοινωνικής Συνοχής και Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής των Ηλικιωµένων και 
Ατόµων που χρίζουν κατ’ οίκων Βοήθειας» στο ∆ήµο Χανίων λειτουργούν οκτώ (8) 
χρηµατοδοτούµενες δοµές του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» εκ των οποίων οι 
επτά δοµές λειτουργούν από την  ΚΗΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ (και η άλλη µια από το 
∆ΟΚΟΙΠΠ).  
 
Αντικείµενο του εν λόγω προγράµµατος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών φροντίδας 
κατ’ οίκον σε ηλικιωµένα άτοµα (άνω των 65 ετών) και σε µη ηλικιωµένα άτοµα - µη 
αυτοεξυπηρετούµενα ή και µερικώς αυτοεξυπηρετούµενα (ΑµεΑ, κτλ.) - που χρήζουν 
κατ’ οίκον βοήθειας, µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. 
Η κάθε δοµή είναι στελεχωµένη κατ’ ελάχιστο µε τις εξής ειδικότητες: 
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1.  Κοινωνικό Λειτουργό 
2.  Νοσηλευτή/τρια 
3.  Οικογενειακή Βοηθό 

 
Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ): Στο ∆ήµο Χανίων – µέσω 
της ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ – λειτουργεί ένα Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) το οποίο εδρεύει στην ∆.Ε. Ελ. Βενιζέλου και το οποίο 
εξυπηρετεί 25-30 ηλικιωµένους οι οποίοι αντιµετωπίζουν προβλήµατα 
αυτοεξυπηρέτησης (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.) και το οικογενειακό 
περιβάλλον τους που έχει αναλάβει τη φροντίδα αυτών εργάζεται ή αντιµετωπίζει 
σοβαρά κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα ή προβλήµατα υγείας και αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Το ΚΗΦΗ αναπληρώνει αυτό το κενό 
µε την παροχή οργανωµένης κοινωνικής φροντίδας, από ειδικευµένο προσωπικό, 
εθελοντές και άλλους φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης της κοινότητας, σε κατάλληλα 
διαµορφωµένους χώρους ηµερήσιας ή/ και ολιγόωρης παραµονής. 
 
 
4. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο  
Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων αποτελεί ΝΠ∆∆, σκοπός του οποίου είναι η 
στέγαση, φροντίδα και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ηλικιωµένων ατόµων, όχι 
µόνο από το ∆ήµο Χανίων αλλά από το σύνολο του Νοµού. Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο 
φιλοξενεί σήµερα 120 ηλικιωµένους. Οι προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής και 
της ∆ιοίκησης του Ιδρύµατος για την βέλτιστη λειτουργία αυτού και την αναβάθµιση 
των παρεχόµενων υπηρεσιών τους προς τους ηλικιωµένους συµπολίτες µας  
περιλαµβάνουν:  

• την αντιµετώπιση των αναγκών συντήρησης του Ιδρύµατος - του οποίου 
πολλές κτιριακές εγκαταστάσεις έχουν υπερβεί την 50ετία - µε την εκπόνηση 
µελέτης και την εκτέλεση έργου εκτεταµένων ανακατασκευών εσωτερικών-
εξωτερικών χώρων και αντικατάσταση και συµπλήρωση του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

• τη συνεχή ανανέωση και συµπλήρωση του εξοπλισµού του. 
• την προµήθεια ειδικού λεωφορείου για την µετακίνηση των ηλικιωµένων. 
• την κάλυψη της διαρκώς αυξανόµενης ανάγκης των συµπολιτών µας για 

κλίνες νοσηλείας. Ήδη βαίνει προς ολοκλήρωση η µελέτης της νέας πτέρυγας 
δυναµικότητας 70 κλινών. 

• τη συνεχή αναβάθµιση του επιπέδου των υπηρεσιών του ώστε να εξακολουθεί 
να διατηρεί επάξια τον ρόλο του καλύτερου ιδρύµατος στον χώρο του 
τουλάχιστον στην Ελλάδα. 

 
Μια γενική εικόνα των κοινωνικών υποδοµών που λειτουργούν ανά ∆ηµοτική 
Ενότητα και ανά φορέα διοίκησης στο ∆ήµο Χανίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 13. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Κοινωνικές υποδοµές ανά ∆ηµοτική Ενότητα 

  Α/Α 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ 

∆ΟΜΕΣ 
ΦΟΡΕΑΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆
.Ε

. 
Α

Κ
Ρ

Ω
Τ

Η
Ρ

ΙΟ
Υ

 
∆

.Ε
. Ε

Λ
. 

Β
Ε

Ν
ΙΖ

Ε
Λ

Ο
Υ

 

∆
.Ε

. Θ
Ε

Ρ
ΙΣ

Ο
Υ

 

∆
.Ε

. 
Κ

Ε
Ρ

Α
Μ

ΙΩ
Ν

 
∆

.Ε
. Ν

. 
Κ

Υ
∆

Ω
Ν

ΙΑ
Σ

 

∆
.Ε

. Σ
Ο

Υ
∆

Α
Σ

 

∆
.Ε

. Χ
Α

Ν
ΙΩ

Ν
 

Σ
Υ

Ν
Ο

Λ
Α

 

Π
Α

Ρ
Α

Τ
Η

Ρ
Η

Σ
Ε

ΙΣ
 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

  1 1     3 6 11 

1 Αριθµός 
φιλοξενούµενων 
παιδιών 

∆ΟΚΟΙΠΠ 
  63 30     110 302 505 

Εκκρεµούν 72 
αιτήσεις βρεφών 
και 70 παιδιών 

ΠΑΙ∆ΙΚΟΙ-
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 
(χρηµατοδοτούµενη 
δοµή) 

1 1 1   1     4   

Αριθµός 
φιλοξενούµενων 
παιδιών (µε 
χρηµατοδότηση) 

57 45 45   45     192   
2 

Αριθµός 
φιλοξενούµενων 
παιδιών (µε τροφεία) 

ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-
ΚΑΜ 

  35 15   50      100   

ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
(ΚΠ∆) 

            3 3   

3 
Αριθµός 
εγγεγραµµένων 
παιδιών 

∆ΟΚΟΙΠΠ 

            3.300 3.300   

ΚΕΝΤΡΑ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΠΑΙ∆ΙΩΝ (Κ∆ΑΠ) 

            1 1   

4 
Αριθµός 
εγγεγραµµένων 
παιδιών 

∆ΟΚΟΙΠΠ 

            225 225   

Π
Α

Ι∆
Ι 

5 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

∆ΟΚΟΙΠΠ 1           1 2   

                          

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ               1   
1 

Αριθµός 
φιλοξενούµενων 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ               120   

ΚΑΠΗ 1         1 6 8   
2 

Αριθµός µελών 
∆ΟΚΟΙΠΠ 

247         700 2830 3777   
"ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ" 
(χρηµατοδοτούµενη 
δοµή) 

1 1 1   1 1* 3 8 

3 

Αριθµός 
επωφελούµενων 

ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-
ΚΑΜ 

110 100 120     60 185 575 

Στη ∆.Ε. Σούδας 
το Πρόγραµµα 

παρέχει και 
νοσηλευτική 

φροντίδα σ' όλα 
τα µέλη του 

ΚΑΠΗ Σούδας

ΚΗΦΗ 
(χρηµατοδοτούµενη 
δοµή) 

  1           1   

Τ
Ρ

ΙΤ
Η

 Η
Λ

ΙΚ
ΙΑ

 

4 
Αριθµός 
επωφελούµενων 

ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-
ΚΑΜ 

  25           25   

*To "Βοήθεια στο Σπίτι "της ∆.Ε. Σούδας ανήκει διοικητικά στο ∆ΟΚΟΙΠΠ 
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Όσον αφορά τους λοιπούς φορείς/δοµές που παρέχουν υπηρεσίες στον τοµέα της 
κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης στο ∆ήµο Χανίων, αυτοί παρουσιάζονται 
στον ακόλουθο πίνακα. 
 

Α/Α 
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Λοιποί Φορείς / ∆οµές Κοινωνικής Πρόνοιας που 

λειτουργούν στα όρια του ∆ήµου Χανίων 
1 16ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ 

2 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ) & 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ 

3 
2ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ & 2ο ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
(ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ) 

4 3ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΑΥΤΙΣΜΟΣ) 
5 7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΩΦΩΝ 
6 7ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΩΦΩΝ) 
7 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ "ΑΕΤΟΙ" 
8 ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
9 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

10 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
11 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
12 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ-ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΕΞΟΧΗ ΚΑΛΑΘΑ 
13 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
14 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 
15 ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 
16 ∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
17 ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
18 ΕΛ.Ε.Π.Α.Α.Π. 
19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΣΟΥ ΑΛΤΖΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 
20 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
21 ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΕΙΑ∆Α" 
22 ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΒΙΑ ΚΑΤ¶ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
23 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
24 ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ 
25 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-∆ΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ 
27 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ 

28 
ΙΚΑ : Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝΑΣ, 
ΠΑΙ∆ΙΟΥ&ΕΦΗΒΟΥ 

29 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ -ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ALZHEIMER- 
ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ 

30 ΚΑΠΝ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

31 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ "ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΠΑΥΛΟΣ" 

32 Κ∆ΑΥ: ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
33 ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
34 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
35 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
36 ΚΕΣΥΠ: ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
37 ΚΗΦΑΜΕΑ: ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

38 
ΚΗΦΑΠ: ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ "Η 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ" 

39 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
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40 ΜΟΝΑ∆Α ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΟΚΑΝΑ ΧΑΝΙΩΝ 
41 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
42 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 
43 ΣΤ΄ ΚΑΠΗ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
44 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑΣ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" 
45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 

46 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΙ Α∆ΕΛΦΟΙ-ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ" 
ΣΠΛΑΝΤΖΙΑΣ 

47 ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΚΩΦΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
48 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
49 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ" 
50 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ 
51 ΦΙΛΟΠΤΩΧΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ "ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ" ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ 
52 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 
 

1.2.3.2 Παιδεία-Εκπαίδευση  

Στο ∆ήµο Χανίων λειτουργεί µεγάλος αριθµός υποδοµών εκπαίδευσης και των τριών 
εκπαιδευτικών βαθµίδων. Είναι χαρακτηριστικό πως το σύνολο των εκπαιδευτικών 
υποδοµών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευση ανέρχονται σε 165. Στον 
πίνακα 15 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι υποδοµές εκπαίδευσης που 
λειτουργούν στα όρια του ∆ήµου ανά ∆ηµοτική Ενότητα.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Υποδοµές Εκπαίδευσης & ∆ια Βίου Μάθησης ∆ήµου Χανίων 

 Υποδοµές/ 
∆ηµ. Ενότητα 

Σύνολο 
∆.Ε. 

Χανίων 
∆.Ε.  

Ακρωτηρίου 
∆.Ε. Ελ. 

Βενιζέλου 
∆.Ε. 

Σούδας 
∆.Ε. 

Θερίσου 
∆.Ε. Ν. 

Κυδωνίας 
∆.Ε. 

Κεραµιών 

Πρωτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

127 63 18 15 7 12 10 2 

Νηπιαγωγεία 
(όλες οι 
κατηγορίες) 

82 41 11 10 4 8 7 1 

Νηπιαγωγεία 77 39 9 9 4 8 7 1 
Ειδικά 
Νηπιαγωγεία 

3 2   1         

Ιδιωτικά 
Νηπιαγωγεία 

2   2           

∆ηµοτικά 
Σχολεία (όλες οι 
κατηγορίες) 

45 22 7 5 3 4 3 1 

∆ηµοτικά 
Σχολεία 

40 20 5 4 3 4 3 1 

Ειδικά ∆ηµοτικά 
Σχολεία 

3 2   1         

Ιδιωτικά 
∆ηµοτικά 
Σχολεία 

2   2           

∆ευτεροβάθµια 
Εκπαίδευση 

38 19 9 5 2 1 2 0 

Γυµνάσια (όλες 
οι κατηγορίες) 

17 9 3 2 1 1 1 0 

Γυµνάσια  12 7 1 2 1   1   
Ειδικά Γυµνάσια 1 1             
Εσπερινά 1 1             
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Γυµνάσια 

Μουσικά 
Γυµνάσια 

1         1     

Ιδιωτικά 
Γυµνάσια 

2   2           

Λύκεια ( όλες οι 
κατηγορίες) 

21 10 6 3 1 0 1 0 

Γενικά Λύκεια 8 4 1 1 1   1   
Εσπερινά Γενικά 
Λύκεια 

1 1             

ΕΠΑΛ 4 2 1 1         
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ 

1 1             

ΣΕΚ 2 1   1         
Επαγγελµατικές 
Σχολές (ΕΠΑΣ) 

1 1             

Ειδικά Σχολεία 
(ΕΕΕΕΚ) 

1   1           

ΙΕΚ 1   1           
Ιδιωτικά Λύκεια 2   2           
Σχολεία 
∆εύτερης 
Ευκαιρίας 

1 1             

Σχολή Γονέων 1 1             
Σχολή 
Μεταναστών 

1 1             

Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση 

2 1 1           

Πολυτεχνείο 1   1           
ΑΤΕΙ 1 1             

 
1.2.3.2.1 Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου Χανίων 
Στο νέο ∆ήµο Χανίων µετά την εφαρµογή του Ν. 3852/10 (άρθρο 103) λειτουργούν 
πλέον δύο Σχολικές Επιτροπές: 
 
α)  η Σχολική  Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Χανίων  
Οι 63 Σχολικές Επιτροπές της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης που βρίσκονταν και 
λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χανίων, πριν από τις 
31/12/2011, συγχωνεύθηκαν µε το ΦΕΚ 1125/03-06-11, σε µια ίδια και ενιαία 
Σχολική Επιτροπή µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

∆ήµου Χανίων». 
 
β) η Σχολική  Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Χανίων  
Οι 21 Σχολικές Επιτροπές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που βρίσκονταν και 
λειτουργούσαν εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Χανίων, πριν από τις 
31/12/2011, συγχωνεύθηκαν µε το ΦΕΚ 1075/31-05-2011, σε µια ίδια και ενιαία 
Σχολική Επιτροπή µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης 

∆ήµου Χανίων». 
 
Σκοπός των σχολικών επιτροπών Πρωτοβάθµιας  και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
είναι η διαχείριση των πιστώσεων που τους διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών 
λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρµανσης, φωτισµού, ύδρευσης, 
τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιµων υλικών κ.λπ.), η αµοιβή 
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καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων 
σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισµού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες 
διευθύνσεις για τον εφοδιασµό από τον Οργανισµό Σχολικών Κτιρίων των 
αντίστοιχων σχολείων µε έπιπλα και εξοπλιστικά είδη και από το Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευµάτων µε βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η 
διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόµενη εκµετάλλευση των σχολικών κυλικείων, 
καθώς και η λήψη κάθε άλλου µέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της 
διοικητικής λειτουργίας των σχολικών µονάδων.  
 

Οι πόροι των πρωτοβάθµιων και δευτεροβάθµιων σχολικών επιτροπών προέρχονται 
από: α) την ετήσια τακτική επιχορήγηση από τους ΚΑΠ, β) τη τυχόν έκτακτη 
επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαµορφώνεται ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες 
που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης, γ) τους προσόδους της 
σχολικής περιουσίας, δ) τις εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, ε) τις κάθε είδους 
εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες, και στ) κάθε άλλη νόµιµη πηγή. 
 

1.2.3.3 Πολιτισµός 

1.2.3.3.1 Πολιτιστικές Υποδοµές  
Ο ∆ήµος Χανίων χαρακτηρίζεται για την πολιτιστική κληρονοµιά, κουλτούρα και την 
ιστορία του. Είναι ένας ∆ήµος που αναλογικά µε το µέγεθος του διαθέτει  πολύ 
σηµαντικά µνηµεία, αξιόλογες συλλογές αλλά και µία τεράστια ιστορία, η οποία 
κρύβεται σε κάθε γωνιά του, η οποία, δυστυχώς, δεν έχει ακόµα αναδειχθεί και 
αξιοποιηθεί στο έπακρον.  
 
Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει επίσης ένα µεγάλο αριθµό υποδοµών/χώρων αφιερωµένων 
στον πολιτισµό. Βιβλιοθήκες, ∆ηµοτική Πινακοθήκη, θερινός ∆ηµοτικός 
Κινηµατογράφος, πολιτιστικά και εκθεσιακά κέντρα, πολυχώροι πολιτισµοί και 
θέατρα αποτελούν ορισµένες από τις υποδοµές που έχουν καθιερωθεί στον 
πολιτιστικό χάρτη – όχι µόνο της Κρήτης αλλά - της χώρας κεντρίζοντας και 
συµβάλλοντας στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για κάθε είδους τέχνη στο ∆ήµο 
µας. Συνοπτικά στο ∆ήµο Χανίων εντοπίζονται οι παρακάτω πολιτιστικές υποδοµές – 
κρατικές και δηµοτικές - ανά ∆ηµοτική Ενότητα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Πολιτιστικές Υποδοµές ∆ήµου Χανίων 

Υποδοµές - 
Χώροι - ∆οµές 

Πλήθος 
∆.Ε. 

Χανίων 
∆.Ε.  

Ακρωτηρίου 
∆.Ε. Ελ. 

Βενιζέλου 
∆.Ε. 

Σούδας 
∆.Ε. 

Θερίσου 
∆.Ε. Ν. 

Κυδωνίας 
∆.Ε. 

Κεραµιών 
ΣΥΝΟΛΟ

Αρχαιολογικοί 
Χώροι* 

69 7 27 11 6 2 15 1 138 

Μουσεία 17 9 4 2 1 1     34 
∆ηµοτικές 

Βιβλιοθήκες 
2 2             4 

Φιλαρµονική 1 1             2 
∆ΗΠΕΘΕ 1 1             2 

∆ηµοτικοί 
Κινηµατογράφοι 

1 1             2 

Ωδεία 2 2             4 
Πινακοθήκες 1 1             2 
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Συλλογές 6 4 2           12 
Πάρκο 

∆ιάσωσης 
Χλωρίδας & 

Πανίδας 

1   1           2 

ΣΥΝΟΛΟ 101 28 34 13 7 3 15 1 202 
* Οι αρχαιολογικοί χώροι ανά ∆ηµοτική Ενότητα καταγράφονται αναλυτικά στο παράρτηµα. 
 

 Όσον αφορά τα σηµαντικότερα Μουσεία και Συλλογές που εντοπίζονται στο ∆ήµο 
Χανίων, αυτά παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
1.  Αρχαιολογικό Μουσείο οδού Χάληδων. 
2 . Συλλογή Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων στον Τοπανά. 
3.  Ιστορικό Αρχείο Κρήτης µε τις ιστορικές και λαογραφικές συλλογές. 
4.  Ίδρυµα - Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή Χαλέπα. 
5.  Πολεµικό Μουσείο Χανίων  
6.  Μουσείο Τυπογραφίας Χανίων  
7. Ιδιωτικό Λαογραφικό «Κρητικό Σπίτι» στην οδό Χάληδων. 
8.  Λαογραφικό Μουσείο Σούδας (Ν. Φρονιµάκη). 
9.  Μουσείο Χηµείας Χανίων. 
10. Συλλογή Βοτάνων και άλλης χλωρίδας στο Μ.Α.Ι.Χ. 
11. Πάρκο ∆ιάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου Κρήτης.  
12. Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι. Μονής Χρυσοπηγής. 
13. Λαογραφικό Μουσείο Ι. Μονής Χρυσοπηγής. 
14. Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μ. Αγίας Τριάδας Ακρωτηρίου. 
15. Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι.Μ. Γουβερνέτου  
16. ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων στην οδό Χάληδων. 
17. Μουσείο Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου από τον «Γαλανόλευκο Φάρο». 
18. Μουσείο Σχολικής Ζωής στα Χανιά. 
19. Συλλογή Μουσικών Οργάνων από τη γη στο Μον. Καρόλου στα Χανιά. 
20. Εκκλησιαστικό και Λαογραφικό Μουσείο στην Ι.Μ. Κορακιών.  
21. Μουσείο Πρώτου Γυµνασίου Χανίων. 
22. Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στο Θέρισο. 
23. Λαογραφική Συλλογή Ι.Λ.Α.Ε.Κ. Χανιά. 
24. Λαογραφικό Μουσείο στις Στέρνες Ακρωτηρίου. 
25. Ιδιωτική Συλλογή Απολιθωµάτων Ιακώβου Τσουρουνάκη, στον Προφ. Ηλία 
Χανίων. 
 
Για τη δηµιουργία νέων θεµατικών µουσείων, η ∆ηµοτική Αρχή επεξεργάζεται 
διάφορες προτάσεις όπως π.χ. η µετατροπή του πατρικού σπιτιού του Μίκη 
Θεοδωράκη στον Γαλατά σε επισκέψιµο εκθεσιακό/συνεδριακό χώρο-µουσείο, η 
υλοποίηση των οποίων αναµένεται όχι µόνο να εµπλουτίσει το πολιτιστικό προϊόν 
του ∆ήµου Χανίων αλλά και να ενισχύσει το πολιτιστικό απόθεµα αυτού. 
 
1.2.3.3.2 Χώροι Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Συνεδρίων 
Στα όρια του ∆ήµου Χανίων εντοπίζονται επίσης αρκετοί χώροι για τη διενέργεια 
ηµερίδων, συνεδρίων, εκθέσεων καθώς και πολιτιστικών και λοιπών καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται οι σηµαντικότεροι συνεδριακοί-
εκθεσιακοί χώροι και οι λοιποί χώροι διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων ανά 
δηµοτική ενότητα και η χρήση ανά φορέα αυτών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Σηµαντικότεροι συνεδριακοί-εκθεσιακοί χώροι & λοιποί χώροι 
διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων στα όρια του ∆ήµου Χανίων 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗ 

Παλιό Τελωνείο Χανίων  Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ.-Κ.Α.Μ 

Νεώριο Μόρο Χανίων  Ιστιοπλοϊκός Όµιλος Χανίων 

ΚΑΜ-Μεγάλο Αρσενάλι Χανίων  Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ.-Κ.Α.Μ 

Αίθουσα Συνεδριάσεων ∆.Σ. ∆ήµου Χανίων Χανίων ∆ήµος Χανίων 

Αίθουσα τύπου ∆ήµου Χανίων Χανίων ∆ήµος Χανίων 
Αίθουσα Συσκέψεων ΠΕ∆Κ Χανίων Π.Ε.∆. Κρήτης 

Αίθουσα συσκέψεων αποκεντρωµένου 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Σούδας 

Σούδας ∆ήµος Χανίων 

Αίθουσα συσκέψεων αποκεντρωµένου 
∆ηµοτικού Καταστήµατος  Ν. Κυδωνίας 

Ν. Κυδωνίας ∆ήµος Χανίων 

∆ηµοτικός Κήπος Χανίων ∆ήµος Χανίων 
Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας Χανίων ∆ήµος Χανίων 

Γυαλί Τζαµίσί (εκθεσιακός χώρος) Χανίων Νοµαρχιακό Λιµενικό Ταµείο Χανίων 

Ανατολική Τάφρος Χανίων Υπουργείο Πολιτισµού  
∆υτική Τάφρος Χανίων Υπουργείο Πολιτισµού  
Ανοικτό αµφιθέατρο στις εργατικές κατοικίες 
Λενταριανών 

Χανίων ∆ήµος Χανίων 

Φρούριο Φιρκά Χανίων Ναυτικό Μουσείο Χανίων 

Πύλη Sabbionara Χανίων Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ-ΚΑΜ 
Θέατρο Ανατολικής Τάφρου Χανίων Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ-ΚΑΜ 
Θέατρο « ∆ηµήτρης Βλησίδης» Χανίων Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ-ΚΑΜ 
Βίλα Κούνδουρου Χανίων Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ-ΚΑΜ 

Θερινός ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος  Χανίων Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ-ΚΑΜ 

Θέατρο Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας  Χανίων Κ.Ε.Π.Ε.∆.Η.Χ-ΚΑΜ 
Φρούριο Ιτζεδίν  Σούδας Υπουργείο Οικονοµικών 
Φρούριο αρχαίας Απτέρας  Σούδας Υπουργείο Πολιτισµού  

Άγιοι Απόστολοι ( Άλσος και χώρος παρκινγκ) Ν. Κυδωνίας ∆ήµος Χανίων 

Τάφοι Βενιζέλων στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία  Ακρωτηρίου ∆ήµος Χανίων 

Λίµνη Αγυιάς  Θερίσου ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 
Πλατεία όπισθεν Γυαλί Τζαµισί Χανίων Υπουργείο Οικονοµικών 

Άυλιος χώρος Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας στην 
∆ηµοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου   

Ελ.Βενιζέλου ∆ήµος Χανίων 

Πλατεία Κατωχωρίου Κεραµιών  Κεραµιών ∆ήµος Χανίων 
Πλατεία ∆ρακώνας Κεραµιών  Κεραµιών ∆ήµος Χανίων 
Πλατεία Κάµπων Κεραµιών  Κεραµιών ∆ήµος Χανίων 
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1.2.3.3.3 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 
Με σκοπό την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής και πολιτισµικής ταυτότητας του 
τόπου µας, διοργανώνονται από το ∆ήµο Χανίων πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων 
και εκθέσεων, τοπικών εορτών και παγκόσµιων ηµερών, οι οποίες έχουν καθιερωθεί 
και εορτάζονται κάθε χρόνο. Οι κυριότερες εξ αυτών παρουσιάζονται παρακάτω ανά 
κατηγορία: 
 
1. Εκθέσεις 
Αγροτικός Αύγουστος: Η έκθεση του Αγροτικού Αυγούστου – η οποία 
διοργανώνεται τα τελευταία 13 χρόνια - έχει καταστεί πλέον θεσµός στο ∆ήµο 
Χανίων. Πραγµατοποιείται εντός του πρώτου δεκαπενθήµερου του Αυγούστου και 
αποτελεί µία έκθεση κρητικών αγροτικών προϊόντων και ειδών λαϊκής τέχνης µε 
στόχο την προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων, την ανάδειξη των ποιοτικών 
προϊόντων της Κρήτης, την προβολή της τοπικής µας παράδοσης και κληρονοµιας, 
καθώς και την προσέλκυση ενδιαφερόµενων επενδυτών για τη δηµιουργία 
συνεργασιών και τη διενέργεια εξαγωγών. Στην έκθεση συµµετέχουν και φορείς που 
ασχολούνται µε την τουριστική και παραγωγική ανάπτυξη της Κρήτης, προβάλλοντας 
όχι µόνο τα τοπικά προϊόντα αλλά και τις ιδιαίτερες δυνατότητες φιλοξενίας που 
προσφέρει ο τόπος µας.  
 
Ο Αγροτικός Αύγουστος για το 2011 πραγµατοποιήθηκε µε πολύ µεγάλη επιτυχία – 
για πρώτη φορά – στο χώρο της ∆υτικής Τάφρου του Ενετικού Λιµένα Χανίων από 
τις 4 έως τις 9 Αυγούστου 2011 και είχε ως θέµα τη «Συµβολαιακή Γεωργία». Τέλος, 
αξίζει να επισηµανθεί πως για πρώτη φορά το 2011 η έκθεση του Αγροτικού 
Αυγούστου µεταφέρθηκε και εκτός Ν. Χανίων και πιο συγκεκριµένα στην Αθήνα, 
από τις 30 Σεπτεµβρίου έως τις 3 Οκτωβρίου 2011 µε πλήθος πολιτών να την 
επισκέπτονται. 

 
2. Φεστιβάλ 
• Πολιτιστικό Καλοκαίρι ∆ήµου Χανίων: Με πρωτοβουλία του ∆ήµου Χανίων 

διοργανώνεται κάθε χρόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο, από το µήνα Ιούλιο έως 
και τα τέλη Σεπτεµβρίου, το Πολιτιστικό Καλοκαίρι του ∆ήµου Χανίων το οποίο 
περιλαµβάνει πληθώρα πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως θεατρικές και µουσικές 
παραστάσεις, συναυλίες, χορευτικές παραστάσεις κ.α. 

 

3. Θεµατικές εορτές παράδοσης 
• Γιορτή Τσικουδιάς: Κάθε χρόνο το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτεµβρίου 

διοργανώνονται από το ∆ήµο Χανίων γιορτές τσικουδιάς σε συνεργασία µε τους 
πολιτιστικούς συλλόγους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, µε σκοπό την αναβίωση των 
εθίµων του τόπου µας και των παραδοσιακών προϊόντων της Κρήτης, ένα από τα 
οποία είναι και η τσικουδιά. 

• Γιορτή σαρδέλας: Κάθε χρόνο, ο ∆ήµος Χανίων σε συνεργασία µε πολιτιστικούς 
συλλόγους διοργανώνει τη γιορτή της σαρδέλας στις ∆ηµοτικές Ενότητες Χανίων 
και Σούδας, στις οποίες περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων µουσικοχορευτικά 
δρώµενα και παραδοσιακό κέρασµα στους ∆ηµότες.    

• Γιορτή Κλείδωνα: Με πρωτοβουλία του ∆ήµου κάθε χρόνο, στις 24 Ιουνίου, 
διοργανώνονται γιορτές Κλείδωνα σε διάφορες ∆ηµοτικές Ενότητες που 
περιλαµβάνουν µουσικές και χορευτικές παραστάσεις µε θέµα την αναβίωση του 
εν λόγω  εθίµου. 
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4. Εθνικές και Τοπικές Επέτειοι - Ηµέρες Μνήµης  

 

• Εορτασµός εθνικών επετείων 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου: Στα πλαίσια 
των εορτασµών των δύο ιστορικών επετείων διοργανώνονται παρελάσεις στη 
∆ηµοτική Ενότητα Χανίων (και σε επιλεγµένες ∆ηµοτικές Ενότητες), 
επιµνηµόσυνες δεήσεις και καταθέσεις στεφάνων. 

• Μάχη της Κρήτης: Εκδηλώσεις τιµής για τη Μάχη της Κρήτης 
πραγµατοποιούνται περί το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Μαΐου. Κατά τις 
εκδηλώσεις αυτές  τιµάται η ιστορική µάχης της Κρήτης, που κατά πολλούς έκρινε 
σε µεγάλο βαθµό και την έκβαση του Β’ παγκοσµίου πολέµου. Οι εκδηλώσεις για 
τη Μάχη της Κρήτης αποτελούν κάθε χρόνο σηµείο αναφοράς µε υψηλές 
παρουσίες. 

• Επέτειος του Βοµβαρδισµού του Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου: 
Κατά την εκδήλωση αυτή  τιµάται η Επέτειος του Βοµβαρδισµού του 
Επαναστατικού Στρατοπέδου Ακρωτηρίου µε κατάθεση στεφάνων και απόδοση 
τιµών στο άγαλµα του «Καγιαλέ» που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα 
Ακρωτηρίου.     

• Εκδηλώσεις για την επέτειο της Επανάστασης του Θερίσου:  Με αφορµή την 
επέτειο της επανάστασης του Θερίσου, κάθε Μάρτιο διοργανώνονται σε 
συνεργασία µε το Ίδρυµα Ερευνών και Μελετών « Ελευθέριος Βενιζέλος» και την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εκδηλώσεις που περιλαµβάνουν επιµνηµόσυνες 
δεήσεις και επισκέψεις στο Μουσείο Θερίσου.   

• Εκδηλώσεις για την ένωση της Κρήτης µε την Ελλάδα : Με αφορµή την 
επέτειο της ένωσης της νήσου Κρήτης µε την Ελλάδα την 1η ∆εκεµβρίου 1913 
διοργανώνονται σε συνεργασία µε την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων εκδηλώσεις 
που περιλαµβάνουν φωτογραφικές εκθέσεις, οµιλίες και διαλέξεις. 
 

• Ηµέρα Εθνικής Μνήµης των Πεσόντων και των Αγνοούµενων κατά την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο (24 Ιουλίου): Κατά την εκδήλωση αυτή τιµάται η 
µνήµη των Πεσόντων και των Αγνοούµενων που θυσιάστηκαν µαχόµενοι  κατά 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο µε απόδοση τιµών στο Μνηµείο  που βρίσκεται 
στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών.     

• Ηµέρα Εθνικής Μνήµης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικρά Ασίας από 
το Τουρκικό Κράτος (14 Σεπτεµβρίου): Κατά την εκδήλωση αυτή  τιµάται η 
µνήµη των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που εκδιώχθηκαν από το Τουρκικό 
Κράτος µε επιµνηµόσυνη δέηση,  κατάθεση στεφάνων και απόδοση τιµών στο 
Μνηµείο  που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Κισσάµου και Μάρκου 
Μπότσαρη.     

• Εκδήλωση Μνήµης και Τιµής για την Επέτειο της Έναρξης του 
Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ κατά των Άγγλων και την επέτειο 
Απαγχονισµού των Μιχαλάκη Καραολή και Ανδρέα ∆ηµητρίου:  Στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης το µήνα Μάιο διοργανώνεται επιµνηµόσυνη δέηση µε κατάθεση 
στεφάνων και απόδοση τιµών .  

• Εορτασµός της Ηµέρας Ηνωµένων Εθνών (24 Οκτωβρίου): Στο πλαίσιο των 
εορτασµών για την Παγκόσµια Ηµέρα Ηνωµένων Εθνών διοργανώνεται 
επιµνηµόσυνη δέηση µε κατάθεση στεφάνων και απόδοση τιµών στο Ηρώο 
Πεσόντων (Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας)    

• Επιµνηµόσυνη δέηση στο µνηµείο εκτελεσθέντων (29 Αυγούστου 1944) στην 
Αγιά: Στις 13 Αυγούστου 1944 οι Γερµανοί κατακτητές έκαψαν χωριά στα Εννιά 
Χωριά, στη Λίµνη και στο Κουνένι ( Βαθύ). Στις 29 του ίδιου µήνα εκτέλεσαν 
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στον Γολγοθά 25 πατριώτες και γι’ αυτό το λόγο στήθηκε µνηµείο στην Αγιά προς 
τιµή των θυµάτων της ναζιστικής θηριωδίας. Με πρωτοβουλία του ∆ήµου κάθε 
χρόνο γίνεται επιµνηµόσυνη δέηση στο εν λόγω µνηµείο.           

• Εορτασµός της εθνικής εξέγερσης του Πολυτεχνείου: Κάθε χρόνο την τρίτη 
εβδοµάδα του Νοεµβρίου πραγµατοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις 
φωτογραφίας, προβολές κινηµατογραφικών ταινιών, οµιλίες) µε θέµα τα γεγονότα 
που έλαβαν χώρα στο Πολυτεχνείο στις 17 Νοεµβρίου 1973.  

• Ηµέρα Μνήµης για τον Αντιστράτηγο Εµµ. Χατζηδάκη (22 Ιουλίου): Κατά την 
εκδήλωση αυτή τιµάται η µνήµη του ∆ιοικητή της 173 Μοίρας Αντιαρµατικού 
Πυροβολικού Εµµ. Χατζηδάκη µε επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και 
απόδοση τιµών στο Καλάµι.    

• Ηλιάκεια: Κάθε χρόνο, το Μάιο, διοργανώνονται εκδηλώσεις µνήµης και τιµής 
για τον ήρωα Σµηναγό Κώστα Ηλιάκη µαζί µε το τον ∆ήµο Καρπάθου. 

 
5. Εκδηλώσεις 
• Ναυτική Εβδοµάδα: Κάθε δύο χρόνια σε συνεργασία µε το Ναύσταθµο Κρήτης, 

διοργανώνεται η Ναυτική Εβδοµάδα που περιλαµβάνει πλήθος εκδηλώσεων. Η 
Ναυτική Εβδοµάδα, διοργανώνεται παράλληλα και σε άλλα λιµάνια της χώρας µε 
σκοπό να αναδειχθεί η συµβολή του Πολεµικού, του Λιµενικού Σώµατος και του 
Εµπορικού Ναυτικού στην εθνική άµυνα, στην οικονοµική πρόοδο της χώρας και 
στις καθηµερινές κοινωνικές ανάγκες. Πολλές από τις εκδηλώσεις της Ναυτικής 
Εβδοµάδας, πραγµατοποιούνται σε µνηµεία του ∆ήµου (π.χ. Φρούριο Ιτζεδίν, 
Παλαίκαστρο, Νησίδα Σούδας).  

• Εκδήλωση του Φάρου Πολιτισµού: Κάθε χρόνο τον Αύγουστο 
πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις Πολιτισµού, που περιλαµβάνουν εκθέσεις και 
δρώµενα εκφράζοντας την ειρήνη, την συνεργασία και την συναδέλφωση των 
λαών της Μεσογείου. 

 
• Εκδηλώσεις εορτασµού ανάρτησης γαλάζιων σηµαιών: Κάθε χρόνο  

πραγµατοποιούνται τελετές ανάρτησης των Γαλάζιων Σηµαιών στις παραλίες του 
∆ήµου, που πληρούν τις προϋποθέσεις απονοµής γαλάζιων σηµαιών.      

• Εορτασµός της πανσέληνου του Αυγούστου: Με αφορµή το ολόγιοµο φεγγάρι 
του Αυγούστου πραγµατοποιούνται υπαίθριες µουσικές εκδηλώσεις σε διάφορα 
σηµεία και χώρους πολιτισµού του ∆ήµου Χανίων.   

• Εκδήλωση Φιλοτελισµού: Κατά την εκδήλωση αυτή που συνήθως συµπίπτει µε 
την Ηµέρα των Ταχυδροµείων (9 Οκτωβρίου) διοργανώνονται διάφορες εκθέσεις 
σε συνεργασία µε την Ελληνική Φιλοτελική Εταιρεία. 

• Εκδηλώσεις Αποκριάς-Καθαρά ∆ευτέρας: Κατά το τελευταίο τριήµερο της 
Αποκριάς, διοργανώνονται διάφορες αποκριάτικες εκδηλώσεις, παρέλαση οµάδων 
µεταµφιεσµένων και εκδηλώσεις για τον εορτασµό της Καθαρής ∆ευτέρας. 

• Εκδηλώσεις για την ηµέρα της Πρωτοµαγιάς: Την ηµέρα της Πρωτοµαγιάς 
πραγµατοποιούνται εκδηλώσεις µε πρωτοβουλία του ∆ήµου σε διάφορα σηµεία 
των δηµοτικών ενοτήτων µε στόχο τον εορτασµό της άνοιξης και την ηµέρα – 
ορόσηµο των εργατικών αγώνων.    

• Χριστουγεννιάτικες και Πρωτοχρονιάτικες Εκδηλώσεις: Στο πλαίσιο των 
Χριστουγεννιάτικών και Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων οργανώνονται διάφορα 
πολιτιστικά δρώµενα, όπως: αναβίωση εθίµων, κατασκευές χριστουγεννιάτικων 
ειδών, θεατρικές και µουσικές παραστάσεις.  
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• Εβδοµάδα των Παθών: Την εβδοµάδα πριν από το Πάσχα (γνωστή και ως 
Μεγαλοβδόµαδα) πραγµατοποιούνται µουσικές εκδηλώσεις σε πολλά σηµεία του 
∆ήµου σε συνεργασία µε την φιλαρµονική ορχήστρα. 
 

6. Παγκόσµιες και Πανευρωπαϊκές Ηµέρες 
• Εορτασµός της Πανευρωπαϊκής Ηµέρας Χωρίς Αυτοκίνητο: Στο πλαίσιο των 

εορτασµών της Πανευρωπαϊκής Ηµέρας Χωρίς Αυτοκίνητο (22 Σεπτεµβρίου) 
διακόπτεται συµβολικά η κυκλοφορία στους δρόµους µε ταυτόχρονη διοργάνωση 
διαφόρων καλλιτεχνικών δρώµενων µε σκοπό την ανάδειξη της βιώσιµης 
κινητικότητας και της εναλλακτικής µετακίνησης. 

• Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας κατά του AIDS: Στα πλαίσια του 
εορτασµού της παγκόσµιας κατά του AIDS, κάθε χρόνο στις 1 ∆εκεµβρίου, 
πραγµατοποιούνται µε πρωτοβουλία του ∆ήµου διαλέξεις και οµιλίες µε θέµα την 
καταπολέµηση αυτής της ασθένειας. 

• Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας κατά του καρκίνου: Στα πλαίσια του 
εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας κατά του καρκίνου κάθε χρόνο στις 4 
Φεβρουαρίου πραγµατοποιούνται, µε πρωτοβουλία του ∆ήµου, οµιλίες και 
διαλέξεις µε θέµα την µεγαλύτερη µάστιγα της εποχής µας. 

• Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας ποίησης και της ηµέρας κατά του 
ρατσισµού: Στα πλαίσια του εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας ποίησης και της 
ηµέρας κατά του ρατσισµού πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου, µε 
πρωτοβουλία του ∆ήµου, διαλέξεις και ποιητικές βραδιές 

• Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας της γης: Κάθε χρόνο στις 22 Απριλίου 
πραγµατοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις (εκθέσεις φωτογραφίας, προβολές 
κινηµατογραφικών ταινιών, οµιλίες) µε θέµα το περιβάλλον. 

• Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας της µουσικής: Κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου 
διοργανώνονται µουσικές εκδηλώσεις και υπαίθρια φεστιβάλ στα πλαίσια του 
εορτασµού της παγκόσµιας ηµέρας µουσικής. 
 

• Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας της γυναίκας: Στα πλαίσια του εορτασµού 
της παγκόσµιας ηµέρας της γυναίκας κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου µε πρωτοβουλία 
του ∆ήµου πραγµατοποιούνται θεατρικά, µουσικά δρώµενα και οµιλίες µε θέµα 
τον ρόλο της γυναίκας στην σηµερινή κοινωνία. 

• Εορτασµός της παγκόσµιας ηµέρας των ζώων: Στα πλαίσια του εορτασµού της 
παγκόσµιας ηµέρας των ζώων κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου µε πρωτοβουλία του 
∆ήµου πραγµατοποιούνται οµιλίες, διαλέξεις, εκθέσεις φωτογραφίας κ.λ.π. µε 
θέµα τα ζώα. 

 

1.2.3.3.4 Πολιτιστικοί Σύλλογοι 
Στο ∆ήµο Χανίων δραστηριοποιούνται 50 πολιτιστικοί σύλλογοι, οι οποίοι µε τις 
πρωτοβουλίες τους, συµβάλλουν στην προαγωγή δράσεων πολιτισµού και 
διατήρησης της τοπικής παράδοσης. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι ανά ∆ηµοτική Ενότητα 
καταγράφονται στον πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Πολιτιστικοί Σύλλογοι ανά ∆ηµοτική Ενότητα 
A/A ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΩΝΙΟΥ “Η ΟΜΟΝΟΙΑ” 
2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  
3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΩΡ∆ΑΚΙΟΥ “Η ΣΚΛΟΚΑ”  
4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΕΡΝΩΝ “ΜΙΝΩΑ” 
5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΡΑΚΙΩΝ ΚΟΡΑΚΙΕΣ 
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6 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆ΙΑΝΩΝ “Η ΕΛΛΩΤΙΑ” 
8 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΙΑΝΩΝ “ΕΙΡΗΝΗ” 
9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΘΑ 

10 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΖΟΥΡΑ 
11 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΡΙΟΥ 
12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΖΙΝΟΥ “Ο ΓΚΑΛΑΓΚΑ∆ΩΣ” 
13 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙΟΥ 

  
Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ 
2 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΑΡΕΑ “ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ” 
3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ “Η ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ” 
4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙΟΥ “ΠΑΣΑΚΑΚΙ – ΧΑΡΑΚΙΑΣ” 
5 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ “ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ” 
6 ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΟΥΡΝΙΩΝ 

  

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΙΣΟΥ 
1 ΣΥΛ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ “ΧΑΝΙΩΤΙΣΣΑ ΓΥΝΑΙΚΑ" 
2 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
3 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ 
4 ΠΟΛ/ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ 

  

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 
1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ "ΤΑ ΘΟ∆ΩΡΟΥ" 
2 ΠΟΛΙΤΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΑΛΟΥ 
3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΓΑΛΑΤΑ ΓΑΛΑΤΑΣ 
4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΡΟ∆Ο" 

  

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥ∆ΑΣ 
1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΤΕΡΑΣ 
2 ΒΕΡΕΚΥΝΘΟΣ 
3 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥ∆ΑΣ 
4 ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΩΝ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
5 ΒΙΟ.ΠΑ.Χ 
6 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΑΡΟ∆ΑΜΟΣ 
7 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΩΝ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 
8 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ 
9 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ 
10 1ο ΚΑΙ 4ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
  

Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ 
1 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ" 
2 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ" 
3 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΡΙΖΙΤΕΣ" 
4 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ" 
5 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΣΦΑΚΙΑ" 
6 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΜΑ∆ΑΡΕΣ" 
7 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΛΕΒΕΝΤΟΓΕΝΝΑ ΚΡΗΤΗ" 
8 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΜΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 
9 ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΧΩΡΙΤΙΣΣΕΣ 
10 ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
11 ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 
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12 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ" 
13 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΑ "Ο ΦΑΡΟΣ" 
14 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΑΚΟΦΟΡΩΝ 

 
 
1.2.3.4 Αδελφοποιήσεις ∆ήµου Χανίων µε άλλους ∆ήµους  
Ο ∆ήµος Χανίων έχει συνάψει σχέσεις αδελφοποίησης και φιλίας µε αρκετούς 
∆ήµους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλλιεργώντας µε τον τρόπο αυτό 
ισχυρούς δεσµούς αλληλεγγύης και συνεργασίας σε διάφορους τοµείς, όπως π.χ. στον 
πολιτισµό, τουρισµό κλπ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
συνεργασίες αυτές, ενώ αµέσως µετά ακολουθεί µια µικρή αναφορά στις δράσεις 
αδελφοποιήσεις που έχουν διενεργηθεί: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Αδελφοποιήσεις/ ∆ικτυώσεις ∆ήµου Χανίων 

Α/Α ∆ήµος Αριθµός Αποφάσεων ∆.Σ. 

1 Wellington της Νέας Ζηλανδίας 
320/1995,  321/1995, 392/2000, 472/2000, 
350/2004 

2 Έγκωµης Κύπρου 200/2001 

3 Ερµούπολης Σύρου 537/2007, 790/2007, 141/2008 

4 Καρπάθου 419/2007, 791/2007 

5 Αξιούπολης 309/2008, 388/2008, 515/2008, 168/2010 

6 Πάφου Κύπρου 322/2010 

7 Αµµοχώστου Κύπρου 
366/2009, 77/2010, 78/2010,  113/2010, 
321/2010 

8 Πόλης Χρυσοχούς Κύπρου 16/25-1-2010 (Πρώην ∆.Ν. Κυδωνίας),  363/11 

 
• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Wellington της Νέας Ζηλανδίας: Ο ∆ήµος Χανίων 

αδελφοποιήθηκε το 1984 µε το ∆ήµο Ουέλινγκτον της Νέας Ζηλανδίας. Μεταξύ 
των δύο δήµων έχουν αναπτυχθεί ισχυροί δεσµοί φιλίας και συνεργασίας, που 
πηγάζουν από τη ύπαρξη συµµαχικών δυνάµεων στη Μάχη της Κρήτης, την 
αντιστασιακή δράση ενάντια στη Γερµανική εισβολή 1941 που έλαβε χώρα στην 
Κρήτη κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Ο ∆ήµος Ουέλινγκτον 
της Νέας Ζηλανδίας έχει καθιερώσει τον εορτασµό της «Ηµέρα Χανίων» στις 21 
Μαΐου, µε αφορµή την επίσηµη ηµέρα εορτασµού της Μάχης της Κρήτης στα 
Χανιά.   

• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Έγκωµης Κύπρου: Το 2001 µε την υπ’ αριθµ. 
200/2001 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανιών συνυπογράφτηκε µε τον 
∆ήµαρχο Έγκωµης το πρωτόκολλο αδελφοποίησης µεταξύ των δύο δήµων.  

• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Ερµούπολης Σύρου: Με τις υπ’ αριθµ. 537/2007 
και 790/2007 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανιών συνυπογράφτηκε 
µε τον ∆ήµαρχο Ερµούπολης Σύρου πρωτόκολλο αδελφοποίησης µεταξύ των 
δύο δήµων. Με βάση τις παραπάνω αποφάσεις και την Α∆Σ 141/2008 
υπογράφτηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 2008 η β’ φάση της αδελφοποίησης. 

• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Καρπάθου: Ο ∆ήµος Χανίων υπέγραψε 
πρωτόκολλο αδελφοποίησης µε το ∆ήµο Καρπάθου µε τις υπ’ αριθµ. 419/2007 
και 791/2007 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανιών.  
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• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Αξιούπολης: Ο ∆ήµος Χανίων σε συνέχεια των υπ’ 
αριθµ. 309/2008, 388/2008, 515/2008 και 168/2010 αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Χανίων υπέγραψε πρωτόκολλο αδελφοποίησης του ∆ήµου Χανίων 
µε το ∆ήµο Αξιούπολης. 

• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Πάφου Κύπρου: Με τις υπ’ αριθµ. 217/2008 και 
322/2010 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  Χανίων εγκρίθηκε η 
διαδικασία αδελφοποίηση (α’ και β’ φάση) του ∆ήµου Χανίων µε το ∆ήµο 
Πάφου Κύπρου. Απώτερος στόχος της αδελφοποίησης των δύο δήµων είναι η 
αναβάθµιση των διµερών σχέσεων, η περαιτέρω συνεργασία σε θέµατα 
τουρισµού και πολιτισµού και οι δυνατότητες αξιοποίησης Ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων και πόρων. 

• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Αµµοχώστου Κύπρου: Με τις υπ' αριθ. 366/2009, 
77/2010, 78/2010, 113/2010 και 321/2010 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Χανίων, εγκρίθηκε η διαδικασία αδελφοποίησης (α΄ και ΄β φάση) του ∆ήµου 
Χανίων µε το ∆ήµο Αµµοχώστου Κύπρου και υπεγράφησαν τα πρωτόκολλα 
Αδελφοποίησης, Φιλίας και Συνεργασίας. 

• Αδελφοποίηση µε το ∆ήµο Πόλης Χρυσοχούς Κύπρου: Το 2011,  στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Europe For Citizens - Town Twinning», και της 
επικαιροποίησης της αδελφοποίησης µεταξύ του ∆ήµου Πόλης Χρυσοχούς της 
Κύπρου και του νέου ∆ήµου Χανίων, αντιπροσωπεία του ∆ήµου Χανίων µε 
επικεφαλής τον ∆ήµαρχο Χανίων, έγινε δεκτή από τον ∆ήµαρχο της Πόλης 
Χρυσοχούς. Το αρχικό πρωτόκολλο αδελφοποίησης είχε υπογραφεί στις 
14/09/2010 από τον πρώην ∆ήµος Νέας Κυδωνίας, ο οποίος εντάχθηκε στο νέο 
Καλλικρατικό ∆ήµο Χανίων, µε το ∆ήµο Πόλης Χρυσοχούς της Κύπρου, βάσει 
της απόφασης 16/25-1-2010 του πρώην ∆ήµου Νέας Κυδωνίας. Η τελετή Α' 
Φάσης Αδελφοποίησης πραγµατοποιήθηκε στο ∆ηµαρχείο της Πόλης 
Χρυσοχούς, παρουσία της αποστολής του ∆ήµου Χανίων, του ∆ηµάρχου και του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου της Πόλης Χρυσοχούς καθώς και του Επισκόπου 
Αρσινόης. 

 

1.2.3.5 Αθλητισµός 

Ο αθλητισµός αποτελεί κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να προσφέρεται σε 
όλους τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό κάθε προσπάθεια για την αθλητική ανάπτυξη 
και δράση, χαρακτηρίζεται από τη ∆ηµοτική Αρχή ως επένδυση στο αύριο, όχι 
µονάχα για τη νεολαία του τόπου µας αλλά για όλους τους δηµότες, κάθε ηλικίας. 
Γενικός στόχος για τη ∆ηµοτική Αρχή αποτελεί “η αποκέντρωση των αθλητικών 
δραστηριοτήτων σε όλες τις περιοχές του νέου δήµου, η ανάπτυξη του µαζικού-
λαϊκού αθλητισµού, η σύνδεση του αθλητισµού σε τοπικό επίπεδο µε άλλους χώρους 
άσκησης πολιτικής (π.χ. εκπαίδευση, τουρισµός, κ.α.) και η δηµιουργία 
περισσοτέρων και καλύτερων αθλητικών χώρων, ανοιχτών και προσβάσιµων σε 
όλους τους πολίτες”. 
 
Μετά την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτη», ο νέος ∆ήµος Χανίων 
διαθέτει ένα εκτεταµένο δίκτυο σύγχρονων και οργανωµένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων που είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες σωµατικής άσκησης και 
ψυχαγωγίας των κατοίκων, κάθε ηλικίας αυτού. Το δίκτυο αυτό, περιλαµβάνει 
γήπεδα ποδοσφαίρου (Αγ. Αποστόλων, Βαρυπέτρου, Περιβολίων, Νεροκούρου, 
Σούδας, Μοναχής Ελιάς, Καθιανών, Στερνών, Μουρνιών, Γαλατά) και κλειστά 
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στάδια και γυµναστήρια (Κλαδισού, Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, Κλειστό Σούδας, 
Καµπάνι, Αµπεριάς, Παλιάς Ηλεκτρικής και Χρυσοπηγής, κ.α.).  
 
Συγκεντρωτικός πίνακας µε τις αθλητικές υποδοµές ανά δηµοτική ενότητα 
παρουσιάζεται παρακάτω. 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Αθλητικές υποδοµές στο ∆ήµο Χανίων (2011) 

∆ηµοτική Ενότητα 
Αθλητική Υποδοµή ΣΥΝΟΛΟ 

Χανίων Ακρωτηρίου 
Ελ. 

Βενιζέλου 
Σούδας Θερίσου 

Ν. 
Κυδωνίας 

Κεραµιών 

ΓΗΠΕ∆Α 9 1 1 1 1 1 4   
ΚΛΕΙΣΤΑ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ 
8 3 1 1 2   1   

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ 1 1             

ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 1 1             
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
1       1       

ΣΥΝΟΛΟ 20 6 2 2 4 1 5 0 
 
Στις εγκαταστάσεις των ανωτέρω αθλητικών κέντρων φιλοξενούνται και 
προπονούνται καθηµερινά από ∆ευτέρα έως Παρασκευή το σύνολο των αθλητικών 
Σωµατείων του ∆ήµου Χανίων σε όλα τα αθλήµατα (Χαντ-µπολ, Καλαθοσφαίρισης, 
Πετοσφαίρισης, Ενόργανης Γυµναστικής, Ρυθµικής Γυµναστικής, Άρσης Βαρών, 
Ξιφασκίας, κ.α.) ενώ τα Σαββατοκύριακα διεξάγονται σε αυτά οι αγώνες των 
πρωταθληµάτων όλων των κατηγοριών στα οποία τα Σωµατεία συµµετέχουν. Επίσης 
στις εν λόγω αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται µε ευθύνη του ∆ήµου Χανίων 
µια σειρά από Προγράµµατα Μαζικού Αθλητισµού (800 αθλούµενοι) αλλά και 
Εργασιακού Αθλητισµού (450 αθλούµενοι), τα οποία έχουν ως στόχο αφενός την 
προαγωγή της υγείας των πολιτών και αφετέρου την δηµιουργική αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου τους,  αλλά και την ψυχαγωγία και εκτόνωση από το άγχος και την 
καθηµερινότητα. 
 
Αναλυτικά, οι αθλητικές υποδοµές του ∆ήµου Χανίων ανά ∆ηµοτική Ενότητα είναι 
οι εξής: 
[α] ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων 

 
1. ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο Κλαδισού (450 αθλούµενοι) 
Το κλειστό Γυµναστήριο βρίσκεται στην περιοχή του ποταµού Κλαδισού στη Νέα 
Χώρα και σε απόσταση δύο (2) χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. 
Είναι χωρητικότητας 2.500 καθήµενων θεατών και εκπροσώπων του γραπτού και 
ηλεκτρονικού τύπου (2.000 µόνιµες θέσεις και 500 πτυσσόµενες). 
 
Περιλαµβάνει µια κύρια αίθουσα αθλοπαιδιών και γυµναστικής (κεντρική σάλα) 
διαστάσεων 50X30X10µ ύψος. Ο αγωνιστικός χώρος είναι κατασκευασµένος από 
ξύλο (παρκέ), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της Γ.Γ.Α. και πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις. 
 
Τα αθλήµατα που µπορούν να φιλοξενηθούν για προπονήσεις και αγώνες είναι: 

• Καλαθοσφαίριση  
• Πετοσφαίριση  
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• Χειροσφαίριση  
• Άρση βαρών  
• Ρυθµική και Ενόργανη Γυµναστική, κ.α. 
 

Το κλειστό Γυµναστήριο περιλαµβάνει ακόµα:  
• µια (1) βοηθητική αίθουσα προπόνησης αθλοπαιδιών,  
• µια (1) αίθουσα προπόνησης βαρέων αθληµάτων,  
• αποδυτήρια (αθλητών, προπονητών και διαιτητών),  
• δυο (2) ειδικούς χώρους για φυσιοθεραπεία και σάουνα,  
• γραφεία διοίκησης,  
• κυλικεία,  
• WC (κοινού και ΑΜΕΑ) και  
• περιβάλλοντα χώρο 

∆ιαθέτει επίσης: κλιµατισµό (θέρµανση - ψύξη), χώρο σεµιναρίων, αίθουσα VIP 
αίθουσα Τύπου, ιατρείο - πρώτες βοήθειες και άνετο παρκινγκ. 
 
Οι ώρες λειτουργίας του κλειστού Γυµναστηρίου είναι: 08:00 - 23:00 (∆ευτέρα - 
Παρασκευή). 
 
Στο Γυµναστήριο προπονούνται τα κάτωθι Σωµατεία : 

• Καλαθοσφαίριση : Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ , Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ  
• Χειροσφαίριση :Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ, Ε.Α.Χ. ΧΑΝΙΑ 
• Πετοσφαίριση : Σ.Φ.Π. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 
• Άρση Βαρών : Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ 
• Ενόργανη : Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ  
• Ρυθµική : Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ, Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ  

 
2. ∆ηµοτικό Αθλητικό κέντρο Μοναχής Ελιάς (250 αθλούµενοι) 
Το Αθλητικό κέντρο της Μοναχής Ελιάς βρίσκεται σε απόσταση τριών (3) 
χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. Είναι χωρητικότητας 450 
καθήµενων θεατών. Περιλαµβάνει ένα µεγάλο γήπεδο µε συνθετικό χλοοτάπητα, ένα 
γήπεδο προπόνησης µε φυσικό χλοοτάπητα, ένα γήπεδο 8χ8 µε συνθετικό 
χλοοτάπητα και ένα γήπεδο 5χ5 µε συνθετικό χλοοτάπητα. Το Αθλητικό κέντρο της 
Μοναχής Ελιάς διαθέτει αποδυτήρια αθλητών (2), και διαιτητών (1).  
 
Οι ώρες λειτουργίας του Αθλητικού κέντρου της Μοναχής Ελιάς είναι: 15:00 - 20:30 
(∆ευτέρα - Παρασκευή). Στο εν λόγω γήπεδο µπορούν να φιλοξενηθούν προπονήσεις 
και αγώνες Ποδοσφαίρου. 

 
Στο Αθλητικό κέντρο της Μοναχής Ελιάς προπονούνται τα κάτωθι Σωµατεία*: 

� ΙΩΝΙΑ 2000,  
� ∆ΟΞΑ ΠΑΧΙΑΝΩΝ, 
� ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ,  
� ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ,  
� ΝΕΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ,  
� Ε.Π.Σ. ΧΑΝΙΩΝ,  
� Α.Ο. ΧΑΝΙΑ (Άνδρες και Γυναίκες)  

 

* Όλα τα σωµατεία - πλην του Α.Ο. ΧΑΝΙΑ χρησιµοποιούν το Αθλητικό κέντρο της Μοναχής Ελιάς και 

σαν έδρα.  
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3. Αθλητικό κέντρο Παλιάς Ηλεκτρικής (350 αθλούµενοι) 
Το κλειστό Γυµναστήριο της Παλιάς Ηλεκτρικής βρίσκεται σε απόσταση ενός (1) 
χιλιοµέτρου από το κέντρο της πόλης των Χανίων. Περιλαµβάνει µια κύρια αίθουσα 
αθλοπαιδιών και γυµναστικής (κεντρική σάλα). Ο αγωνιστικός χώρος είναι από 
συνθετικό αθλητικό δάπεδο. 
 
Τα αθλήµατα που µπορούν να φιλοξενηθούν για προπονήσεις είναι: 

• Καλαθοσφαίριση  
• Πετοσφαίριση  
 

 Το κλειστό Γυµναστήριο περιλαµβάνει ακόµα:  
� µια (1) βοηθητική αίθουσα προπόνησης, (στην οποία τα τελευταία χρόνια 

δραστηριοποιείται η Αθλητική Λέσχη Ξιφασκίας Χανίων),  
� µια (1) αίθουσα για τα προγράµµατα Μαζικού αθλητισµού που υλοποιεί ο 

∆ήµος Χανίων,  
� µια (1) αίθουσα µε όργανα γυµναστικής,  
� αποδυτήρια αθλητών (2),  
� έναν χώρο γραφείου και στο εσωτερικό πατάρι τρία επιπλέον γραφεία.  
 

Εξωτερικά του Γυµναστηρίου υπάρχουν ένα (1) γήπεδο Μπάσκετ, ένα (1) γήπεδο 
Τένις και ένας χώρος αποδυτηρίων µε προδιαγραφές για ΑµεΑ. Το Γυµναστήριο 
διαθέτει επίσης θέρµανση. 
 
Οι ώρες λειτουργίας του κλειστού Γυµναστηρίου είναι: 08:00 - 23:00 (∆ευτέρα - 
Παρασκευή). 
 
Στο Γυµναστήριο προπονούνται τα κάτωθι Σωµατεία: 

• Καλαθοσφαίριση : Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ, Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ  
• Πετοσφαίριση: Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ, ΑΕΤΟΙ ΧΑΝΙΩΝ, Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΑ, Ο.Φ.Χ.   

ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ 
• Ξιφασκία : ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 
4. Κλειστό Γυµναστήριο Σχολικού Συγκροτήµατος «Αµπεριάς» (200 

αθλούµενοι) 
Το κλειστό Γυµναστήριο του Σχολικού Συγκροτήµατος της Αµπεριάς βρίσκεται σε 
απόσταση δύο (2) χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. Περιλαµβάνει 
µια αίθουσα αθλοπαιδιών. Ο αγωνιστικός χώρος είναι από συνθετικό αθλητικό 
δάπεδο.  
 
Τα αθλήµατα που µπορούν να φιλοξενηθούν για προπονήσεις Ακαδηµιών (καθώς οι 
διαστάσεις του αγωνιστικού χώρου είναι µικρές) είναι: 

• Καλαθοσφαίριση  
• Πετοσφαίριση  
 

 Το κλειστό Γυµναστήριο περιλαµβάνει ακόµα: ένα (1) χώρο γραφείου (των ΚΦΑ 
του Σχολικού Συγκροτήµατος) και δύο (2) αποδυτήρια, ένα στο ισόγειο και ένα στο 
εσωτερικό πατάρι. Εξωτερικά υπάρχουν τρία (3) γήπεδα Μπάσκετ, δύο (2) γήπεδα 
βόλεϊ και ένα (1) γήπεδο χάντµπολ. 
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Οι ώρες λειτουργίας του κλειστού Γυµναστηρίου (για χρήση από τα Σωµατεία) είναι:  
� 16:00 - 22:00 (∆ευτέρα - Παρασκευή)  
� 09.00 – 14.00 (Σάββατο) 

 
Στο Γυµναστήριο προπονούνται τα κάτωθι Σωµατεία : 

• Καλαθοσφαίριση : Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ, Ο.Α. ΧΑΝΙΩΝ  
• Πετοσφαίριση : Α.Ο. ΚΥ∆ΩΝ,  Σ.Φ.Π. ΧΑΝΙΑ, Ο.Φ.Χ. ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ, 

 
[β] ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας 

 
1. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίων Αποστόλων (250 αθλούµενοι) 
Το Γήπεδο των Αγίων Αποστόλων  βρίσκεται στην οµώνυµη περιοχή της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Κυδωνίας και σε απόσταση τεσσάρων (4) περίπου χιλιοµέτρων από 
το κέντρο της πόλης των Χανίων. Το Γήπεδο έχει χωρητικότητα 150 καθήµενων 
θεατών. 
 

∆ιαθέτει µια (1) αίθουσα γυµναστηρίου, αποδυτήρια αθλητών (3) και διαιτητών (1), 
καθώς και κυλικείο. Ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου είναι από συνθετικό 
χλοοτάπητα. Στο εν λόγω γήπεδο µπορούν να φιλοξενηθούν προπονήσεις και αγώνες 
Ποδοσφαίρου. 
 
Οι ώρες λειτουργίας του Γηπέδου είναι:  

� 15:00 - 22:30 (∆ευτέρα – Παρασκευή)  
� 08.00 – 13.00 (Σάββατο). 

 
Στο Γήπεδο των Αγ. Αποστόλων προπονούνται τα κάτωθι Σωµατεία: 

• Ποδόσφαιρο: ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, Ι∆ΟΜΕΝΕΑΣ, ΓΡΑΝΙΤΗΣ, 
Α.Ε.  ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ  

 
2. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Αγίας Μαρίνας 
Το Γήπεδο της Αγίας Μαρίνας βρίσκεται σε απόσταση οκτώ (8) χιλιοµέτρων από το 
κέντρο της πόλης των Χανίων. ∆ιαθέτει µια αίθουσα Γυµναστηρίου, αποδυτήρια 
αθλητών (2) και διαιτητών (1). Ο αγωνιστικός του χώρος είναι από χώµα. Στο εν 
λόγω γήπεδο φιλοξενούνται προπονήσεις και αγώνες Ποδοσφαίρου. 

 
3. ∆ηµοτικό Γυµναστήριο ∆αράτσου (50 αθλούµενοι) 
Το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο ∆αράτσου βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων (4) περίπου 
χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. Ο χώρος των εγκαταστάσεων  του 
περιλαµβάνει µία (1) αίθουσα µε όργανα Γυµναστικής, δύο (2) τουαλέτες  και µια  (1) 
αποθήκη.   
 
4. Γήπεδο Beach Volley Αγίων Αποστόλων  
Το Γήπεδο Beach Volley των Αγίων Αποστόλων  βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων 
(4) χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. Ο χώρος των εγκαταστάσεων  
περιλαµβάνει: 

• Τέσσερα (4) αγωνιστικά γήπεδα περικυκλωµένα µε δίχτυα για να µην 
«φεύγουν» οι µπάλες και ξεχωριστή παροχή νερού σε κάθ’ ένα απ’ αυτά για 
τις ζεστές µέρες του καλοκαιριού. 

• ∆ύο (2) αποδυτήρια µε δύο (2) εσωτερικά ντους και άλλα δύο (2) ντους σε 
ανοικτό (εξωτερικό) χώρο. 
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• Οκτώ (8) κερκίδες οι οποίες φιλοξενούν περίπου 700 άτοµα. Οι έξι (6) απ’ 
αυτές είναι σκεπαστές για προστασία απ’ τον ήλιο. 

• Στερεοφωνική εγκατάσταση. 
• Προβολείς για διεξαγωγή βραδινών αγώνων. 
 

Τα αθλήµατα που µπορούν να φιλοξενηθούν στο γήπεδο για προπονήσεις και αγώνες 
είναι: 

• Beach Volley  
• Ποδοβόλει  

 
5. Γήπεδο Ρακέτας Αγίων Αποστόλων 
Το Γήπεδο για Ρακέτες  των Αγίων Αποστόλων βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων (4) 
χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. ∆ιαθέτει ένα (1) γήπεδο Ρακέτας. 
Στο εν λόγω γήπεδο µπορούν να φιλοξενηθούν προπονήσεις και αγώνες Ρακέτας. 
 
[γ] ∆ηµοτική Ενότητα Ακρωτηρίου 
 
1. Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Καµπάνι Ακρωτηρίου (200 αθλούµενοι) 
Το κλειστό Γυµναστήριο βρίσκεται στην περιοχή Καµπάνι της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ακρωτηρίου, δίπλα από το πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής. Το κλειστό γυµναστήριο 
εξυπηρετεί τις αθλητικές ανάγκες των οµάδων της περιοχής. 
 
 Το συγκρότηµα του Κλειστού Γυµναστηρίου αποτελείται από τρία (3) βασικά 
τµήµατα: 

• Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυµναστικής ο οποίος είναι ένας ενιαίος χώρος 
µε καθαρές διαστάσεις 22,70 Χ 34,00 µ. και απολύτως ελεύθερο ύψος 9.20 µ  

• Το συγκρότηµα των βοηθητικών της αίθουσας χώρων αποτελείται από τους 
χώρους εξυπηρέτησης των αθλούµενων, των προπονητών, διαιτητών κτλ. 
τους χώρους διοικητικής υποστήριξης, την αποθήκη οργάνων και το 
µηχανοστάσιο.  

• Τις κερκίδες οι οποίες έχουν χωρητικότητα 380 θεατών περίπου και τους 
βοηθητικούς χώρους εισόδων των θεατών στις κερκίδες από τον 
περιβάλλοντα χώρο, χώρους υγιεινής (W.C.) για το κοινό, ένα µικρό κυλικείο 
και µια αποθήκη.  

 
2. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Καθιανών (200 αθλούµενοι) 
Το Γήπεδο των Καθιανών  βρίσκεται σε απόσταση δέκα (10) χιλιοµέτρων από το 
κέντρο της πόλης των Χανίων. Είναι χωρητικότητας 525 καθήµενων θεατών. 
∆ιαθέτει αποδυτήρια αθλητών (2), και διαιτητών (1). Ο αγωνιστικός χώρος είναι από 
συνθετικό χλοοτάπητα. Στο εν λόγω γήπεδο µπορούν να φιλοξενηθούν προπονήσεις 
και αγώνες ποδόσφαιρου. 
 
Οι ώρες λειτουργίας του Γηπέδου είναι:  

� 15:00 - 21:00 (∆ευτέρα - Παρασκευή). 
 
Στο Γήπεδο Καθιανών  προπονούνται τα κάτωθι Ποδοσφαιρικά Σωµατεία:  
ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ, ΕΝΩΣΗ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ  
 
[δ] ∆ηµοτική Ενότητα Σούδας 
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1. Κλειστό ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Σούδας (100 αθλούµενοι) 
Το κλειστό Γυµναστήριο βρίσκεται στην περιοχή της άνω Σούδας, δίπλα από το 
περιφερειακό ιατρείο και το Γήπεδο ποδοσφαίρου. Το κλειστό γυµναστήριο 
εξυπηρετεί τις αθλητικές ανάγκες των οµάδων και των σχολείων της περιοχής. 
 Το συγκρότηµα του Κλειστού Γυµναστηρίου αποτελείται από τρία (3) βασικά 
τµήµατα: 

• Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυµναστικής ο οποίος είναι ένας ενιαίος χώρος 
µε καθαρές διαστάσεις 22,70Χ34,00 µ. και απολύτως ελεύθερο ύψος 9.20 µ  

• Το συγκρότηµα των βοηθητικών της αίθουσας χώρων αποτελείται από τους 
χώρους εξυπηρέτησης των αθλούµενων, των προπονητών, διαιτητών κτλ. 
τους χώρους διοικητικής υποστήριξης, την αποθήκη οργάνων και το 
µηχανοστάσιο.  

• Τις κερκίδες οι οποίες έχουν χωρητικότητα 380 θεατών περίπου και τους 
βοηθητικούς χώρους εισόδων των θεατών στις κερκίδες από τον 
περιβάλλοντα χώρο, χώρους υγιεινής (W.C.) για το κοινό, ένα µικρό κυλικείο 
και µια αποθήκη.  

 
2. Ναυταθλητικό κέντρο Σούδας (200 αθλούµενοι) 
Το ∆ηµοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας βρίσκεται στην παραλιµένια περιοχή του 
κόλπου της Σούδας. Απέχει από το λιµάνι της Σούδας 1,2 χλµ. από τον Αερολιµένα 
Χανίων 10 χλµ. και από την Εθνική Οδό Χανίων - Ρεθύµνου 1,5 χλµ. 
Η κατασκευή του ∆ηµοτικού Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας ολοκληρώθηκε το 
1989. Το 2003 πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικές εργασίες συντήρησης, βελτίωσης και 
επέκτασης των εγκαταστάσεων οι οποίες εντάχθηκαν στο πρόγραµµα «Ελλάδα 2004» 
της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, συνολικού προϋπολογισµού 1 εκ. €. Το 
κέντρο έχει ενταχθεί στο δίκτυο προολυµπιακών προπονητήριων και έχει 
συµπεριληφθεί στον προπονητικό οδηγό των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004. 
 
Σήµερα το ∆ηµοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας, που είναι ένα από τα ελάχιστα 
της χώρας και το µοναδικό στη Νότια Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα 
Ναυταθλητικά Κέντρα της Μεσογείου καθώς επίσης συγκαταλέγεται στα καλύτερα 
Ναυταθλητικά Κέντρα των Βαλκανίων. Το υπήνεµο του κόλπου της Σούδας 
προσφέρει ιδανικές συνθήκες για την προπόνηση και την καλλιέργεια 
Ναυταθλητικών Αθληµάτων. Ο θαλάσσιος στίβος που δηµιουργείται από τον όρµο 
της Σούδας, µε ανέµους σταθερής κατεύθυνσης και µέτριας έντασης, µε χαµηλό έως 
ανύπαρκτο κυµατισµό είναι ιδανικός για την προπόνηση όλων των µικρών 
ιστιοπλοϊκών σκαφών. 
 
Η Κωπηλασία, η Ιστιοπλοΐα, το Κανόε - Καγιάκ, το Τένις, η Ποδηλασία, το Tae 
Kwon Do, το Βόλεϊ είναι αθλήµατα που ήδη δραστηριοποιούνται στους χώρους του 
Κέντρου. Παράλληλα υλοποιούνται προγράµµατα µαζικού αθλητισµού για παιδιά και 
γυναίκες στην ειδικά διαµορφωµένη αίθουσα που διαθέτει. Επίσης στο κέντρο 
προπονούνται οι µαθητές των τµηµάτων αθλητικής διευκόλυνσης που λειτουργούν 
στο Γυµνάσιο και στο Ενιαίο Λύκειο Σούδας. 
 

Στο Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας έχουν φιλοξενηθεί σηµαντικές αθλητικές 
διοργανώσεις (∆ιεθνείς Κωπηλατικοί Αγώνες, ∆ιεθνή Τουρνουά Τένις -Sattelite, 
Futures- Πανελλήνια Πρωταθλήµατα Κωπηλασίας και Τένις αγώνες επίδειξης Tae - 
Kwon - Do, διασυλλογικοί αγώνες βόλεϊ και ποδηλασίας, ευρωπαϊκοί αγώνες 
ιστιοπλοΐας. 
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2.1. Κτιριακή υποδοµή 
O βασικός κτιριακός κορµός του Ναυταθλητικού Κέντρου αποτελείται από τέσσερα 
µεγάλα κτίρια. Τα τρία από αυτά ενώνονται µεταξύ τους µε χαµηλότερα κτίρια 
βοηθητικών χώρων και διαδρόµους.  Η συνολική επιφάνεια των στεγασµένων χώρων 
ξεπερνάει τα 2300 τ.µ. και περιλαµβάνει:  
• Κλειστό κωπηλατήριο συνολικού εµβαδού 300 τ.µ.  
• Τέσσερα λεµβαρχεία,  
• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  
• Αίθουσα εκγύµνασης - ενδυνάµωσης µε βάρη και ηλεκτρονικά όργανα.  
• Ειδικά διαµορφωµένους χώρους και όργανα για την προπόνηση των αθλητών 

της κωπηλασίας.  
• Επαρκής χώρους αποδυτηρίων µε λουτρά, σάουνες, τουαλέτες αθλητών - κοινού.  
• Αίθουσα αεροβικής  
• Πλήρως εξοπλισµένο Ιατρείο - Φυσικοθεραπευτήριο  
• Γραφείο ∆ιοίκησης  
• Ειδικά διαµορφωµένο χώρο σεµιναρίων µε σύγχρονα οπτικοακουστκά µέσα.  
• Σύγχρονους ηλεκτρονικούς υπολογιστές µε πρόσβαση στο internet.  
• Κυλικείο  
• Αίθουσα αναµονής για αθλητές και επισκέπτες.  
 
Η επιφάνεια των µη στεγασµένων χώρων περιλαµβάνει : 
• Τέσσερα γήπεδα τένις - hard courts  
• Χώρους στάθµευσης για 300 οχήµατα ιδιωτικής χρήσης.  
• Μεγάλους αύλειους χώρους και χώρους πρασίνου. 
 
2.2. Λειτουργία ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου Σούδας 
Τέλος σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας λειτουργεί 
το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο Σούδας προσφέροντας στους κατοίκους της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σούδας - και όχι µόνο - ποιοτική και σύγχρονη εκγύµναση η οποία 
προσφέρεται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό ενώ διαθέτει από τα πλέον 
σύγχρονα όργανα ( κωπηλατοεργόµετρα - διάδροµοι - σάουνα κ.α).  
Οι ώρες λειτουργίας του Γυµναστηρίου είναι:  
• 17:00 - 21:00 καθηµερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής.  

 
3. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σούδας (250 αθλούµενοι) 
Το ∆ηµοτικό Γήπεδο ποδοσφαίρου βρίσκεται στην περιοχή της Άνω Σούδας και 
γειτνιάζει µε το κλειστό Γυµναστήριο. Ο χώρος που καταλαµβάνουν οι 
εγκαταστάσεις του είναι περίπου 8 στρέµµατα. Το 2003 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 
χλοοτάπητα. Το γήπεδο διαθέτει κερκίδες 250 θέσεων. Στο χώρο του Γηπέδου 
αθλούνται τα ποδοσφαιρικά Σωµατεία «ΑΡΗΣ ΣΟΥ∆ΑΣ» και «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» καθώς 
και οι Ακαδηµίες τους. Επίσης προπονούνται οι µαθητές των τµηµάτων αθλητικής 
διευκόλυνσης που λειτουργούν στο Γυµνάσιο και στο Ενιαίο Λύκειο Σούδας 
 
[ε] ∆ηµοτική Ενότητα Ελ. Βενιζέλου 

 
1. Κλειστό Γυµναστήριο Γυµνασίου Χρυσοπηγής (100 αθλούµενοι) 
Το κλειστό Γυµναστήριο του σχολικού συγκροτήµατος της Χρυσοπηγής βρίσκεται  
σε απόσταση τριών (3) χιλιοµέτρων από το κέντρο της πόλης των Χανίων. 
Περιλαµβάνει µια αίθουσα αθλοπαιδιών. Ο αγωνιστικός χώρος είναι από συνθετικό 
αθλητικό δάπεδο.  
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Τα αθλήµατα που µπορούν να φιλοξενηθούν για προπονήσεις είναι: 
• Καλαθοσφαίριση  
• Πετοσφαίριση  
Οι ώρες λειτουργίας του κλειστού Γυµναστηρίου για χρήση από τα Σωµατεία είναι:  
• 16:00 - 22:00 (∆ευτέρα - Παρασκευή)  
• 09.00 – 14.00 (Σάββατο). 
 

Στο Γυµναστήριο προπονούνται τα κάτωθι Σωµατεία : 
Καλαθοσφαίριση : Α.Ο.ΚΥ∆ΩΝ , ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ  
Πετοσφαίριση : ΑΟ ΚΥ∆ΩΝ, ΟΦΧ ΠΑΓΧΑΝΙΑΚΟΣ 
 
2. Γήπεδο Νεροκούρου (150 αθλούµενοι) 
Το Γήπεδο στα Νεροκούρου βρίσκεται σε απόσταση πέντε (5) χιλιοµέτρων από το 
κέντρο της πόλης των Χανίων. Είναι χωρητικότητας 150-200 καθήµενων θεατών.  
∆ιαθέτει αποδυτήρια αθλητών (2), και διαιτητών (1). Ο αγωνιστικός του χώρος είναι 
από συνθετικό χλοοτάπητα. Στο γήπεδο µπορούν να φιλοξενηθούν προπονήσεις και 
αγώνες Ποδοσφαίρου. 
Οι ώρες λειτουργίας του γηπέδου είναι: 
•  15:00 - 21:00 (∆ευτέρα - Παρασκευή). 
 

Στο Γήπεδο στα Νεροκούρου  προπονούνται τα κάτωθι Ποδοσφαιρικά Σωµατεία : 
ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ, ΙΚΑΡΟΣ ΧΑΝΙΩΝ, ΚΕΡΑΜΕΙΑ, ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΓ.ΣΑΡΑΝΤΟΥ, 
ΙΝΚΑ ΧΑΝΙΩΝ. 
 
[στ] ∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου 

 
1. Γήπεδο Περιβολίων (100 αθλούµενοι) 
Το Γήπεδο των Περιβολίων βρίσκεται σε απόσταση τριών (3) χιλιοµέτρων από το 
κέντρο της πόλης των Χανίων. Είναι χωρητικότητας 2.500 καθήµενων θεατών και 
εκπροσώπων του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου.  
∆ιαθέτει µια (1) αίθουσα Γυµναστηρίου, αποδυτήρια αθλητών (2) και διαιτητών(1), 
ιατρείο, χώρο φυσιοθεραπείας, σάουνα και κυλικείο. Ο αγωνιστικός του χώρος είναι 
από φυσικό χλοοτάπητα. Στο εν λόγω γήπεδο µπορούν να φιλοξενηθούν προπονήσεις 
και αγώνες ποδόσφαιρου και στίβου. 
 
Οι ώρες λειτουργίας του Γηπέδου είναι:  
• 08:00 - 23:00 (∆ευτέρα - Παρασκευή). 
 
Στο Γήπεδο των Περιβολίων  προπονούνται τα κάτωθι Σωµατεία : 
Ποδόσφαιρο: Α.Ο. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ  
Στίβος: Γ.Σ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 

 
 

1.2.3.5.1 Αθλητικές διοργανώσεις 

Ο ∆ήµος Χανίων για την προαγωγή δράσεων αθλητισµού και την καλλιέργεια 
οµαδικού-αθλητικού πνεύµατος διοργανώνει κάθε χρόνο µια σειρά αθλητικών 
προγραµµάτων και εκδηλώσεων για τους δηµότες, οι σηµαντικότερες των οποίων 
καταγράφονται στον πίνακα 21. 
 
 



Σ
ελ

ίδ
α

 8
0
 

 

Π
ΙΝ

Α
Κ

Α
Σ

 2
1:

 Σ
η

µ
α

ντ
ικ

ότ
ερ

ες
 α

θλ
η

τι
κ

ές
 δ

ιο
ργ

α
νώ

σ
ει

ς 
∆

ή
µ

ου
 Χ

α
νί

ω
ν 

Α
/Α

 
Τ

ίτ
λο

ς 
∆

ιο
ργ

ά
νω

σ
η

ς 
Χ

ρη
µ

α
το

δό
τη

σ
η

 
Σ

ύν
το

µ
η

 Π
ερ

ιγ
ρα

φ
ή

 
Χ

ώ
ρο

ς(
οι

) 
δι

εξ
α

γω
γή

ς 
Έ

τη
 π

ου
 

υλ
οπ

οι
εί

τα
ι 

Σ
υµ

µ
ετ

οχ
ή

 
α

θλ
η

τώ
ν/

οµ
ά

δω
ν 

το
 τ

ελ
ευ

τα
ίο

 
έτ

ος
 

∆
ιά

ρκ
ει

α
 (

σ
ε 

εβ
δο

µ
ά

δε
ς)

 

1 
Ε

Ρ
Γ

Α
Σ

ΙΑ
Κ

Ο
 

Π
Ρ

Ω
Τ

Α
Θ

Λ
Η

Μ
Α

 
Κ

Α
Λ

Α
Θ

Ο
Σ

Φ
Α

ΙΡ
ΙΣ

Η
Σ

 
Ίδ

ιο
ι Π

όρ
οι

 

Σ
τό

χο
ς 

τω
ν 

ερ
γα

σ
ια

κώ
ν 

πρ
ογ

ρα
µ

µ
άτ

ω
ν 

εί
να

ι η
 

κα
λλ

ιέ
ργ

ει
α 

το
υ 

αθ
λη

τι
κο

ύ 
πν

εύ
µ

ατ
ος

 µ
ε 

σ
κο

πό
 

τη
ν 

µ
ετ

άδ
οσ

ή 
το

υ 
σ

ε 
ευ

ρύ
τε

ρο
υς

 χ
ώ

ρο
υς

 η
 

δη
µ

ιο
υρ

γι
κή

 α
ξι

οπ
οί

ησ
η 

το
υ 

ελ
εύ

θε
ρο

υ 
χρ

όν
ου

, η
 

ψ
υχ

αγ
ω

γί
α 

κα
ι η

 α
νά

πτ
υξ

η 
δι

απ
ρο

σ
ω

πι
κώ

ν 
σ

χέ
σ

εω
ν.

 Ε
πί

σ
ης

,  
δί

νε
ι τ

ην
 ε

υκ
αι

ρί
α 

σ
ε 

κά
θε

 
εί

δο
υς

 ε
ργ

αζ
όµ

εν
ο,

 ν
α 

ξε
φ

ύγ
ει

 α
πό

 τ
ο 

άγ
χο

ς 
κα

ι 
απ

ό 
το

ν 
αν

τα
γω

νι
σµ

ό 
πο

υ 
το

υ 
δη

µ
ιο

υρ
γε

ί τ
ο 

πε
ρι

βά
λλ

ον
 τ

ης
 ε

ργ
ασ

ία
ς 

το
υ,

 π
ρο

σ
φ

έρ
ον

τα
ς 

το
υ 

εκ
τό

νω
σ

η,
 ψ

υχ
αγ

ω
γί

α 
κα

ι β
ελ

τί
ω

σ
η 

τη
ς 

σ
ω

µα
τι

κή
ς 

κα
ι α

θλ
ητ

ικ
ής

 τ
ου

 α
πό

δο
σ

ης
. 

Γ
Υ

Μ
Ν

Α
Σ

Τ
Η

Ρ
ΙO

 Π
Α

Λ
ΙΑ

Σ
 

Η
Λ

Ε
Κ

Τ
Ρ

ΙΚ
Η

Σ
-Κ

Λ
Ε

ΙΣ
Τ

Ο
 

Γ
Υ

Μ
Ν

Α
Σ

Τ
Η

Ρ
ΙΟ

 Σ
Ο

Υ
∆

Α
Σ

 
- 

Κ
Λ

Ε
ΙΣ

Τ
Ο

 
Γ

Υ
Μ

Ν
Α

Σ
Τ

Η
Ρ

ΙΟ
 

Α
Κ

Ρ
Ω

Τ
Η

Ρ
ΙΟ

Υ
 

10
 

32
0 

36
 

2 
Ε

Ρ
Γ

Α
Σ

ΙΑ
Κ

Ο
 

Π
Ρ

Ω
Τ

Α
Θ

Λ
Η

Μ
Α

 
Π

Ο
∆

Ο
Σ

Φ
Α

ΙΡ
Ο

Υ
 

Ίδ
ιο

ι Π
όρ

οι
 

Σ
τό

χο
ς 

τω
ν 

ερ
γα

σ
ια

κώ
ν 

πρ
ογ

ρα
µ

µ
άτ

ω
ν 

εί
να

ι η
 

κα
λλ

ιέ
ργ

ει
α 

το
υ 

αθ
λη

τι
κο

ύ 
πν

εύ
µ

ατ
ος

 µ
ε 

σ
κο

πό
 

τη
ν 

µ
ετ

άδ
οσ

ή 
το

υ 
σ

ε 
ευ

ρύ
τε

ρο
υς

 χ
ώ

ρο
υς

 η
 

δη
µ

ιο
υρ

γι
κή

 α
ξι

οπ
οί

ησ
η 

το
υ 

ελ
εύ

θε
ρο

υ 
χρ

όν
ου

, η
 

ψ
υχ

αγ
ω

γί
α 

κα
ι η

 α
νά

πτ
υξ

η 
δι

απ
ρο

σ
ω

πι
κώ

ν 
σ

χέ
σ

εω
ν.

 Ε
πί

σ
ης

 δ
ίν

ει
 τ

ην
 ε

υκ
αι

ρί
α 

σε
 κ

άθ
ε 

εί
δο

υς
 

ερ
γα

ζό
µ

εν
ο,

 ν
α 

ξε
φ

ύγ
ει

 α
πό

 τ
ο 

άγ
χο

ς 
κα

ι α
πό

 τ
ον

 
αν

τα
γω

νι
σ

µ
ό 

πο
υ 

το
υ 

δη
µ

ιο
υρ

γε
ί τ

ο 
πε

ρι
βά

λλ
ον

 
τη

ς 
ερ

γα
σ

ία
ς 

το
υ,

 π
ρο

σ
φ

έρ
ον

τα
ς 

το
υ 

εκ
τό

νω
σ

η,
 

ψ
υχ

αγ
ω

γί
α 

κα
ι β

ελ
τί

ω
ση

 τ
ης

 σ
ω

µ
ατ

ικ
ής

 κ
αι

 
αθ

λη
τι

κή
ς 

το
υ 

απ
όδ

οσ
ης

. 

Μ
Ο

Ν
Α

Χ
Η

 Ε
Λ

ΙΑ
 -

 
Ε

Γ
Κ

Α
Τ

Α
Σ

Τ
Α

Σ
Ε

ΙΣ
: 

Α
) 

Γ
Η

Π
Ε

∆
Ο

 Μ
Ε

 Π
Λ

Α
Σ

Τ
ΙΚ

Ο
 

Χ
Λ

Ο
Ο

Τ
Α

Π
Η

Τ
Α

, Β
) 

Γ
Η

Π
Ε

∆
Ο

 Μ
Ε

 Φ
Υ

Σ
ΙΚ

Ο
 

Χ
Λ

Ο
Ο

Τ
Α

Π
Η

Τ
Α

, 
Γ

)Γ
Η

Π
Ε

∆
Ο

 5
X

5,
 ∆

) 
Γ

Η
Π

Ε
∆

Ο
 8

X
8 

Γ
ΙΑ

 Τ
Η

 
∆

ΙΕ
Ξ

Α
Γ

Ω
Γ

Η
 

Π
Ο

∆
Ο

Σ
Φ

Α
ΙΡ

ΙΚ
Ω

Ν
 

Α
Γ

Ω
Ν

Ω
Ν

 

6 
  

  

3 

Α
Σ

Κ
Η

Σ
Η

 Σ
Τ

Η
Ν

 
Π

Ρ
Ο

Σ
Χ

Ο
Λ

ΙΚ
Η

 
Η

Λ
ΙΚ

ΙΑ
 (

Μ
Α

Ζ
ΙΚ

Α
 

Π
Ρ

Ο
Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Α
Τ

Α
) 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
Κ

Α
Ι 

(Γ
.Γ

.Α
.)

  
Υ

Π
Ο

Υ
Ρ

Γ
Ε

ΙΟ
 Υ

Γ
Ε

ΙΑ
Σ

 

Ε
φ

αρ
µ

όζ
ετ

αι
 τ

α 
τέ

σσ
ερ

α 
τε

λε
υτ

αί
α 

χρ
όν

ια
 σ

το
υς

 
πα

ιδ
ικ

ού
ς 

σ
τα

θµ
ού

ς 
το

υ 
∆

ήµ
ου

 Χ
αν

ίω
ν 

µ
ε 

τη
 

σ
υµ

µ
ετ

οχ
ή 

όλ
ω

ν 
τω

ν 
πα

ιδ
ιώ

ν 
κα

ι α
πο

βλ
έπ

ει
 σ

τη
 

«µ
ύη

σ
η

» 
τω

ν 
πα

ιδ
ιώ

ν 
σ

το
ν 

αθ
λη

τι
σ

µό
 

σ
υµ

βά
λλ

ον
τα

ς 
να

 α
να

πτ
υχ

θο
ύν

 ο
ι β

ασ
ικ

ές
 

κι
νη

τι
κέ

ς 
ικ

αν
ότ

ητ
ες

 τ
ω

ν 
πα

ιδ
ιώ

ν.
 

1ο
ς,

 2
ος

, 3
ος

, 4
ος

, 5
ος

, 6
ος

 
Π

Α
Ι∆

ΙΚ
Ο

Σ
 Σ

Τ
Α

Θ
Μ

Ο
Σ

 
19

 
12

0 
32

 

4 
Α

Θ
Λ

Η
Σ

Η
 Κ

Α
Ι 

Γ
Υ

Ν
Α

ΙΚ
Α

 (
Μ

Α
Ζ

ΙΚ
Α

 
Π

Ρ
Ο

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

Τ
Α

) 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
Κ

Α
Ι 

 (
Γ

.Γ
.Α

.)
  

Υ
Π

Ο
Υ

Ρ
Γ

Ε
ΙΟ

 Υ
Γ

Ε
ΙΑ

Σ
 

Μ
έσ

ω
 τ

ω
ν 

εν
 λ

όγ
ω

 π
ρο

γρ
αµ

µ
άτ

ω
ν 

δί
νε

τα
ι η

 
δυ

να
τό

τη
τα

 σ
χε

δι
ασ

µ
ού

 κ
αι

 ε
φ

αρ
µ

ογ
ής

 δ
ρά

σ
εω

ν 
φ

υσ
ικ

ώ
ν 

κα
ι α

θλ
ητ

ικ
ώ

ν 
δρ

ασ
τη

ρι
οτ

ήτ
ω

ν,
 ό

πω
ς 

δρ
όµ

ω
ν 

υγ
εί

ας
, ο

ρε
ιβ

ασ
ία

ς,
 π

εζ
οπ

ορ
ία

ς,
 α

γώ
νω

ν 
µ

ετ
αξ

ύ 
αν

εξ
άρ

τη
τω

ν 
οµ

άδ
ω

ν,
 χ

ορ
ώ

ν,
 ρ

υθ
µ

ικ
ής

 
κι

νη
τι

κή
ς 

αγ
ω

γή
ς 

κα
ι α

ερ
οβ

ικ
ής

 γ
υµ

να
σ

τι
κή

ς.
 µ

ε 
σ

κο
πό

 τ
ην

 φ
υσ

ικ
ή 

άσ
κη

σ
η 

κα
ι τ

ην
 κ

ιν
ητ

ικ
ή 

αν
αψ

υχ
ή.

 

Ε
Α

Κ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

-
Γ

Υ
Μ

Ν
Α

Σ
Τ

Η
Ρ

ΙΟ
 Π

Α
Λ

ΙΑ
Σ

 
Η

Λ
Ε

Κ
Τ

Ρ
ΙΚ

Η
-Κ

Λ
Ε

ΙΣ
Τ

Ο
 

Γ
Υ

Μ
Ν

Α
Σ

Τ
Η

Ρ
ΙΟ

 
Κ

Λ
Α

∆
ΙΣ

Ο
Υ

, 
Α

Κ
Ρ

Ω
Τ

Η
Ρ

ΙΟ
Υ

,∆
Α

Ρ
Α

Τ
Σ

Ο
Υ

 
Σ

Ο
Υ

∆
Α

Σ
) 

19
 

17
0 

32
 



Σ
ελ

ίδ
α

 8
1
 

 

 ∆
ίν

ετ
αι

 η
 δ

υν
ατ

ότ
ητ

α 
πρ

ογ
ρα

µ
µ

ατ
ισ

µ
ού

 κ
αι

 
εφ

αρ
µ

ογ
ής

 π
ρο

γρ
αµ

µ
άτ

ω
ν 

φ
υσ

ικ
ώ

ν 
κα

ι κ
ιν

ητ
ικ

ώ
ν 

δρ
ασ

τη
ρι

οτ
ήτ

ω
ν 

µ
ε 

κα
τά

λλ
ηλ

ες
 α

σ
κή

σ
ει

ς 
γι

α 
τη

ν 
τρ

ίτ
η 

ηλ
ικ

ία
. Ε

φ
αρ

µ
όζ

ετ
αι

 τ
α 

τέ
σ

σ
ερ

α 
τε

λε
υτ

αί
α 

χρ
όν

ια
 σ

τα
 Κ

.Α
.Π

.Η
. κ

αι
 σ

το
 Γ

ηρ
οκ

οµ
εί

ο 
το

υ 
∆

ήµ
ου

 Χ
αν

ίω
ν 

µ
ε 

ικ
αν

οπ
οι

ητ
ικ

ή 
σ

υµ
µ

ετ
οχ

ή 
κα

ι 
απ

οβ
λέ

πε
ι σ

τη
ν 

βε
λτ

ίω
σ

η 
τη

ς 
φ

υσ
ικ

ής
 κ

ατ
άσ

τα
σ

ης
 

κα
ι τ

ης
 ψ

υχ
ολ

ογ
ία

ς 
τω

ν 
αθ

λο
ύµ

εν
ω

ν 
µ

έσ
α 

απ
ό 

τη
ν 

δη
µ

ιο
υρ

γι
κή

 α
ξι

οπ
οί

ησ
η 

το
υ 

ελ
εύ

θε
ρο

υ 
χρ

όν
ου

 
το

υς
 µ

ε 
µ

ια
 σ

ει
ρά

 α
πό

 δ
ρα

σ
τη

ρι
ότ

 

5 

Α
Σ

Κ
Η

Σ
Η

 Σ
Τ

Η
Ν

 
Τ

Ρ
ΙΤ

Η
 

Η
Λ

ΙΚ
ΙΑ

(Μ
Α

Ζ
ΙΚ

Α
 

Π
Ρ

Ο
Γ

Ρ
Α

Μ
Μ

Α
Τ

Α
) 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
Κ

Α
Ι 

 (
Γ

.Γ
.Α

.)
  

Υ
Π

Ο
Υ

Ρ
Γ

Ε
ΙΟ

 Υ
Γ

Ε
ΙΑ

Σ
 

∆
ίν

ετ
αι

 η
 δ

υν
ατ

ότ
ητ

α 
πρ

ογ
ρα

µ
µ

ατ
ισ

µο
ύ 

κα
ι 

εφ
αρ

µ
ογ

ής
 π

ρο
γρ

αµ
µ

άτ
ω

ν 
φ

υσ
ικ

ώ
ν 

κα
ι κ

ιν
ητ

ικ
ώ

ν 
δρ

ασ
τη

ρι
οτ

ήτ
ω

ν 
µ

ε 
κα

τά
λλ

ηλ
ες

 α
σ

κή
σ

ει
ς 

γι
α 

τη
ν 

τρ
ίτ

η 
ηλ

ικ
ία

. Ε
φ

αρ
µ

όζ
ετ

αι
 τ

α 
τέ

σ
σ

ερ
α 

τε
λε

υτ
αί

α 
χρ

όν
ια

 σ
τα

 Κ
.Α

.Π
.Η

. κ
αι

 σ
το

 Γ
ηρ

οκ
οµ

εί
ο 

το
υ 

∆
ήµ

ου
 Χ

αν
ίω

ν 
µ

ε 
ικ

αν
οπ

οι
ητ

ικ
ή 

σ
υµ

µ
ετ

οχ
ή 

κα
ι 

απ
οβ

λέ
πε

ι σ
τη

ν 
βε

λτ
ίω

σ
η 

τη
ς 

φ
υσ

ικ
ής

 κ
ατ

άσ
τα

σ
ης

 
κα

ι τ
ης

 ψ
υχ

ολ
ογ

ία
ς 

τω
ν 

αθ
λο

ύµ
εν

ω
ν 

µ
έσ

α 
απ

ό 
τη

ν 
δη

µ
ιο

υρ
γι

κή
 α

ξι
οπ

οί
ησ

η 
το

υ 
ελ

εύ
θε

ρο
υ 

χρ
όν

ου
 

το
υς

 µ
ε 

µ
ια

 σ
ει

ρά
 α

πό
 δ

ρα
σ

τη
ρι

ότ
ητ

ες
. 

Α
΄-

Β
΄-

Γ
΄∆

Η
Μ

Ο
Τ

ΙΚ
Ο

 
Κ

Α
Π

Η
-∆

΄-
Ε

΄-
Σ

Τ
΄ 

Κ
Α

Π
Η

 
19

 
84

 
32

 

6 

Α
Σ

Κ
Η

Σ
Η

 Σ
Τ

Η
Ν

 
Π

Α
Ι∆

ΙΚ
Η

 Η
Λ

ΙΚ
ΙΑ

 
(Μ

Α
Ζ

ΙΚ
Α

 
Π

Ρ
Ο

Γ
Ρ

Α
Μ

Μ
Α

Τ
Α

) 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
Κ

Α
Ι 

 (
Γ

.Γ
.Α

.)
  

Υ
Π

Ο
Υ

Ρ
Γ

Ε
ΙΟ

 Υ
Γ

Ε
ΙΑ

Σ
 

Α
πε

υθ
ύν

ετ
αι

 σ
ε 

πα
ιδ

ιά
 η

λι
κί

ας
 6

-1
2 

ετ
ώ

ν 
(ε

κτ
ός

 
ω

ρα
ρί

ου
 σ

χο
λε

ίο
υ)

, µ
ε 

σ
κο

πό
 τ

ην
 µ

ύη
σ

η 
κα

ι 
εξ

άσ
κη

σ
η 

σ
ε 

σ
υγ

κε
κρ

ιµ
έν

α 
αθ

λή
µ

ατ
α.

 Σ
τό

χο
ς 

εί
να

ι 
η 

σ
ω

σ
τή

 κ
ιν

ητ
ικ

ή 
κα

ι φ
υσ

ικ
ή 

αν
άπ

τυ
ξη

 τ
ω

ν 
πα

ιδ
ιώ

ν.
 

8ο
 Γ

Υ
Μ

Ν
Α

Σ
ΙΟ

 Α
Μ

Π
Ε

Ρ
ΙΑ

Σ
  

19
 

50
 

32
 

7 

Ο
Λ

Ο
Η

Μ
Ε

Ρ
Ο

 
Ο

ΙΚ
Ο

Λ
Ο

Γ
ΙΚ

Ο
 

Σ
Χ

Ο
Λ

Ε
ΙΟ

 (
Κ

Α
Θ

Ε
 

Κ
Α

Λ
Ο

Κ
Α

ΙΡ
Ι)

 

Ίδ
ιο

ι Π
όρ

οι
 

Τ
ην

 κ
αλ

οκ
αι

ρι
νή

 π
ερ

ίο
δο

 δ
ιο

ργ
αν

ώ
νε

τα
ι Ο

λο
ήµ

ερ
ο 

Ο
ικ

ολ
ογ

ικ
ό 

Σ
χο

λε
ίο

 τ
ο 

οπ
οί

ο 
έχ

ει
 σ

αν
 σ

τό
χο

 τ
ην

 
αξ

ιο
πο

ίη
σ

η 
το

υ 
ελ

εύ
θε

ρο
υ 

χρ
όν

ου
 τ

ω
ν 

πα
ιδ

ιώ
ν,

 τ
ην

 
αν

άπ
τυ

ξη
 τ

ω
ν 

σ
ω

µ
ατ

ικ
ώ

ν 
ικ

αν
οτ

ήτ
ω

ν 
κα

ι 
δε

ξι
οτ

ήτ
ω

ν 
το

υς
, τ

ην
 ε

υα
ισ

θη
το

πο
ίη

ση
 κ

αι
 τ

ην
 

εν
ηµ

έρ
ω

σ
ή 

το
υς

 γ
ια

 τ
α 

πρ
οβ

λή
µ

ατ
α 

πο
υ 

αν
τι

µ
ετ

ω
πί

ζε
ι σ

ήµ
ερ

α 
το

 π
ερ

ιβ
άλ

λο
ν,

 µ
έσ

α 
απ

ό 
τη

ν 
επ

αφ
ή 

κα
ι τ

ην
 γ

νω
ρι

µ
ία

 µ
ε 

τη
ν 

πα
νί

δα
 κ

αι
 χ

λω
ρί

δα
 

το
υ 

τό
πο

υ 
µ

ας
. Τ

ο 
πρ

όγ
ρα

µ
µ

α 
πε

ρι
λα

µ
βά

νε
ι τ

ρε
ις

 
θε

µ
ατ

ικ
ές

 ε
νό

τη
τε

ς.
 Η

 π
ρώ

τη
 ε

νό
τη

τα
 π

ερ
ιέ

χε
ι 

θε
ω

ρη
τι

κά
 µ

αθ
ήµ

ατ
α 

γι
α 

τη
ν 

χλ
ω

ρί
δα

, τ
ην

 π
αν

ίδ
α 

το
υ 

τό
πο

υ 
µ

ας
, τ

ην
 υ

γι
ει

νή
 δ

ια
τρ

οφ
ή,

 τ
ην

 
αν

ακ
ύκ

λω
σ

η,
 τ

ην
 π

ρο
σ

τα
σ

ία
 τ

ου
 θ

αλ
άσ

σ
ιο

υ 
πε

ρι
βά

λλ
ον

το
ς 

κα
ι τ

ου
ς 

βι
ότ

οπ
ου

ς.
 Η

 δ
εύ

τε
ρη

 
εν

ότ
ητ

α 
πε

ρι
λα

µ
βά

νε
ι µ

αθ
ήµ

ατ
α 

ερ
γα

σ
τη

ρί
ου

 ό
πω

ς 
ζω

γρ
αφ

ικ
ή,

 γ
λυ

πτ
ικ

ή 
κα

ι κ
ατ

ασ
κε

υέ
ς.

 Τ
έλ

ος
 η

 
τρ

ίτ
η 

εν
ότ

ητ
α 

απ
αρ

τί
ζε

τα
ι µ

ε 
µ

αθ
ήµ

ατ
α 

φ
υσ

ικ
ής

 
αγ

ω
γή

ς 
όπ

ω
ς 

κο
λύ

µ
πι

, υ
δα

το
σφ

αί
ρι

ση
, β

όλ
εϊ

, 
πο

δό
σ

φ
αι

ρο
, µ

πά
σ

κε
τ,

 χ
άν

τµ
πο

λ,
 κ

ιν
ητ

ικ
ά 

πα
ιχ

νί
δι

α 
κα

ι π
αρ

αδ
οσ

ια
κο

ύς
 χ

ορ
ού

ς.
   

Γ
Υ

Μ
Ν

Α
Σ

Τ
Η

Ρ
ΙΟ

 
Κ

Λ
Α

∆
ΙΣ

Σ
Ο

Υ
 

15
 

 3
 Π

Ε
Ρ

ΙΟ
∆

Ο
Ι 

Α
Π

Ό
 

15
0 

Π
Α

Ι∆
ΙΑ

 

∆
ΙΑ

Ρ
Κ

Ε
ΙΑ

 
Π

Ε
Ρ

ΙΟ
∆

Ο
Υ

 4
 

Ε
Β

∆
Ο

Μ
Α

∆
Ε

Σ
 



Σ
ελ

ίδ
α

 8
2
 

 

8 
 Τ

Ο
Υ

Ρ
Ν

Ο
Υ

Α
 

Π
Ο

∆
Ο

Β
Ο

Λ
Ε

Υ
 

Ίδ
ιο

ι Π
όρ

οι
 

Τ
ο 

εν
 λ

όγ
ω

 τ
ου

ρν
ου

ά 
δι

ορ
γα

νώ
νε

τα
ι α

πο
 τ

ο 
20

05
 

µ
ε 

µ
εγ

άλ
η 

σ
υµ

µ
ετ

οχ
ή 

κα
ι υ

πέ
ρο

χο
 θ

έα
µ

α 
έχ

ον
τα

ς 
ω

ς 
σ

τό
χο

 µ
ε 

σ
τό

χο
 τ

ην
 κ

αλ
λι

έρ
γε

ια
 κ

αι
 τ

ην
 

εξ
άπ

λω
σ

η 
το

υ 
δη

µ
οφ

ιλ
ού

ς 
αυ

το
ύ 

αθ
λή

µ
ατ

ος
 

Α
Γ

. Α
Π

Ο
Σ

Τ
Ο

Λ
Ο

Υ
Σ

 
11

 
 Τ

Ο
Υ

Λ
Α

Χ
ΙΣ

Τ
Ο

Ν
 1

0 
Ο

Μ
Α

∆
Ε

Σ
  

2 
Μ

Ε
Ρ

Ε
Σ
 

9 
B

E
A

C
H

 V
O

L
L

E
Y

 
Ίδ

ιο
ι Π

όρ
οι

 

H
 δ

ιο
ργ

άν
ω

σ
η 

αυ
τή

 δ
ιε

ξά
γε

τα
ι α

πό
 τ

ο 
19

93
 σ

τα
 

Χ
αν

ιά
, ε

νώ
 σ

υµ
πε

ρι
λή

φ
θη

κε
 γ

ια
 π

ρώ
τη

 φ
ορ

ά 
σ

το
 

Π
αν

ελ
λή

νι
ο 

Π
ρω

τά
θλ

ηµ
α 

το
 1

99
6.

 Η
 σ

υγ
κε

κρ
ιµ

έν
η 

δι
ορ

γά
νω

σ
η 

γν
ω

ρί
ζε

ι κ
άθ

ε 
χρ

όν
ο 

τη
ν 

απ
όλ

υτ
η 

επ
ιτ

υχ
ία

 µ
ε 

πο
λύ

 µ
εγ

άλ
η 

σ
υµ

µ
ετ

οχ
ή 

αθ
λη

τώ
ν 

κα
ι 

µ
ε 

υψ
ηλ

ό 
αγ

ω
νι

στ
ικ

ό 
επ

ίπ
εδ

ο.
 

Α
Γ

. Α
Π

Ο
Σ

Τ
Ο

Λ
Ο

Υ
Σ

 
15

 
 Τ

Ο
Υ

Λ
Α

Χ
ΙΣ

Τ
Ο

Ν
 1

0 
Ο

Μ
Α

∆
Ε

Σ
  

2 
Μ

Ε
Ρ

Ε
Σ
 

10
 

Μ
Π

Α
Σ

Κ
Ε

Τ
 "

3 
on

 3
" 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
Κ

Α
Ι 

Ο
Μ

Ο
Σ

Π
Ο

Ν
∆

ΙΑ
 

Κ
Α

Λ
Α

Θ
Ο

Σ
Φ

Α
ΙΡ

ΙΣ
Η

Σ
  

Τ
ο 

κα
θι

ερ
ω

µ
έν

ο,
 γ

νω
σ

τό
 κ

αι
 κ

ατ
αξ

ιω
µ

έν
ο 

πλ
έο

ν 
το

υρ
νο

υά
 µ

πά
σ

κε
τ 

«3
 µ

ε 
3»

, π
ερ

ιλ
αµ

βά
νε

ι τ
ο 

κλ
ασ

σ
ικ

ό,
 π

αρ
αδ

οσ
ια

κό
 µ

ον
ό 

το
υ 

µπ
άσ

κε
τ,

 σ
το

 
οπ

οί
ο 

έχ
ου

ν 
δι

κα
ίω

µ
α 

σ
υµ

µ
ετ

οχ
ής

 π
αι

δι
ά 

πο
υ 

πη
γα

ίν
ου

ν 
σ

ε 
δη

µ
οτ

ικ
ά,

 γ
υµ

νά
σ

ια
, λ

ύκ
ει

α 
κα

ι 
χω

ρί
ζο

ντ
αι

 µ
ε 

βά
σ

η 
τι

ς 
ηλ

ικ
ίε

ς 
το

υς
 σ

ε 
κα

τη
γο

ρί
ες

. 
Η

 Ε
λλ

ην
ικ

ή 
Ο

µ
οσ

πο
νδ

ία
 Κ

αλ
αθ

οσ
φ

αί
ρι

σ
ης

 σ
ε 

σ
υν

ερ
γα

σ
ία

 µ
ε 

το
 ∆

ήµ
ο 

Χ
αν

ίω
ν 

 δ
ιο

ργ
άν

ω
σ

αν
 γ

ια
 

πρ
ώ

τη
 φ

ορ
ά 

σ
τα

 Χ
αν

ιά
 τ

ο 
«3

 µ
ε 

3»
 σ

τη
ν 

οδ
ό 

Κ
υδ

ω
νί

ας
 µ

πρ
οσ

τά
 α

πό
 τ

ο 
∆

ηµ
αρ

χε
ίο

 Χ
αν

ίω
ν,

 τ
ο 

Σ
αβ

βα
το

κύ
ρι

ακ
ο 

24
-2

4 
Σ

επ
τε

µ
βρ

ίο
υ 

20
11

. 

Π
Ο

Λ
Η

 Χ
Α

Ν
ΙΩ

Ν
 (

Ο
∆

Ο
Σ

 
Κ

Υ
∆

Ω
Ν

ΙΑ
Σ

) 
2 

25
0 

2 
Μ

Ε
Ρ

Ε
Σ
 

11
 

Σ
Χ

Ο
Λ

ΙΚ
Α

 
Π

Ρ
Ω

Τ
Α

Θ
Λ

Η
Μ

Α
Τ

Α
 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
Κ

Α
Ι 

Π
Ρ

Ω
Τ

Ο
Β

Α
Θ

Μ
ΙΑ

 
Κ

Α
Ι 

∆
Ε

Υ
Τ

Ε
Ρ

Ο
Β

Α
Θ

Μ
ΙΑ

 
Ε

Κ
Π

Α
Ι∆

Ε
Υ

Σ
Η

 

Σ
το

 π
ρω

τά
θλ

ηµ
α 

αυ
τό

 σ
υµ

µ
ετ

έχ
ου

ν 
µα

θη
τέ

ς 
απ

ο 
τη

ν 
α'

βά
θµ

ια
 ε

κπ
αί

δε
υσ

η 
µ

ε 
κύ

ρι
ο 

στ
όχ

ο 
τη

ν 
κα

λλ
ιέ

ργ
ει

α 
το

υ 
αθ

λη
τι

κο
ύ 

πν
εύ

µ
ατ

ος
 κ

αι
 τ

ης
 

ευ
γε

νο
ύς

 ά
µ

ιλ
λα

ς 
απ

ό 
τη

ν 
πα

ιδ
ικ

ή 
ηλ

ικ
ία

, τ
ην

 
πα

ρα
κί

νη
σ

η 
όλ

ο 
κα

ι π
ερ

ισ
σ

ότ
ερ

ω
ν 

πα
ιδ

ιώ
ν 

να
 

ασ
χο

λη
θο

ύν
 µ

ε 
το

ν 
αθ

λη
τι

σ
µ

ό,
 τ

η 
ψ

υχ
αγ

ω
γί

α 
κα

ι 
τη

ν 
κο

ιν
ω

νι
κο

πο
ίη

σ
η 

το
υς

 π
ου

 ε
πι

τυ
γχ

άν
ετ

αι
 µ

ε 
τη

ν 
σ

υµ
µ

ετ
οχ

ή 
το

υς
 σ

το
υς

 α
γώ

νε
ς.

 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
10

 
  

1 
Μ

Ε
Ρ

Α
 

12
 

 Γ
Υ

Ρ
Ο

Σ
 Τ

Η
Σ

 Π
Ο

Λ
Η

Σ
 

Τ
Ω

Ν
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 

∆
Η

Μ
Ο

Σ
 Χ

Α
Ν

ΙΩ
Ν

 
Κ

Α
Ι 

Σ
Υ

Λ
Λ

Ο
Γ

Ο
Σ

 
∆

Ρ
Ο

Μ
Ε

Ω
Ν

 Υ
Γ

Ε
ΙΑ

Σ
 

Χ
Α

Ν
ΙΩ

Ν
 

Μ
ε 

σ
τό

χο
, µ

ικ
ρο

ί κ
αι

 µ
εγ

άλ
οι

 ν
α 

έρ
θο

υν
 κ

ον
τά

 
σ

το
ν 

αθ
λη

τι
σ

µ
ό 

δι
ορ

γα
νώ

νε
τα

ι ο
 Γ

ύρ
ος

 τ
ης

 Π
όλ

ης
 

τω
ν 

Χ
αν

ίω
ν.

 Η
 ε

ν 
λό

γω
 δ

ιο
ργ

άν
ω

σ
η 

σ
υµ

βά
λε

ι σ
τη

 
δι

άδ
οσ

η 
το

υ 
αθ

λη
τι

σ
µ

ού
 σ

ε 
όλ

ες
 τ

ις
 η

λι
κί

ες
, 

πρ
οσ

φ
έρ

ει
 µ

ον
αδ

ικ
ές

 σ
τι

γµ
ές

 ψ
υχ

αγ
ω

γί
ας

 σ
το

υς
 

πο
λί

τε
ς 

τω
ν 

Χ
αν

ίω
ν 

κα
ι α

να
δε

ικ
νύ

ει
 µ

ια
 ά

λλ
η 

δι
άσ

τα
σ

η 
το

υ 
αθ

λη
τι

σ
µ

ού
 σ

υµ
βά

λλ
ον

τα
ς 

σ
τη

ν 
πρ

οώ
θη

σ
η 

το
υ 

σ
τό

χο
υ 

αθ
λη

τι
σµ

ός
 κ

αι
  ά

σ
κη

ση
  ν

α 
γί

νο
υν

 α
να

πό
σ

πα
σ

το
 κ

οµ
µ

άτ
ι τ

ης
 κ

αθ
ηµ

ερ
ιν

ής
 µ

ας
 

ζω
ής

. 

 Π
Ο

Λ
Η

 Χ
Α

Ν
ΙΩ

Ν
 4

 
Χ

ΙΛ
ΙΟ

Μ
Ε

Τ
Ρ

Α
 

1 
 

50
0 

1Μ
Ε

Ρ
Α

  



Σελίδα 83 
 

 

 

1.2.3.6 Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης του Τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, 
Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός» 

Στο θεµατικό τοµέα «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός» 
εντοπίστηκαν τα κυριότερα προβλήµατα, περιορισµοί, δυνατότητες και ευκαιρίες που 
επηρεάζουν την ανάπτυξη του ∆ήµου και η ανάλυσή τους θα συνεισφέρει στον 
εντοπισµό των κρίσιµων ζητηµάτων και στο σχεδιασµό νέων πολιτικών δράσης.  
Τα θέµατα που αναλύονται στους παρακάτω πίνακες swot αναφέρονται στους 
επιµέρους τοµείς: α) της Κοινωνικής Πολιτικής, β) της Παιδείας, γ) του Πολιτισµού 
και δ) του Αθλητισµού. 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 

 

• Ικανοποιητικό και εκτεταµένο δίκτυο 
υποδοµών του ∆ήµου για τη κάλυψη των 
κοινωνικών αναγκών. 

• Εξειδικευµένη και συνεχής παροχή 
κοινωνικών υπηρεσιών ανά τοµέα 
κοινωνικών αναγκών (προσχολική ηλικία, 
παιδική ηλικία,  Τρίτη Ηλικία, Ευπαθείς 
Κοινωνικά Οµάδες, ΑµεΑ, κλπ). 

• Σηµαντικές πρωτοβουλίες και 
ευαισθητοποίηση του ∆ήµου σε σχέση µε 
τη κοινωνική ενσωµάτωση ευπαθών 
κοινωνικά οµάδων (Παλιννοστούντες, 
µετανάστες, ΑΜΕΑ, µονογονεϊκές 
οικογένειες, µακροχρόνια άνεργοι, 
αναλφάβητοι κλπ). 

• Ύπαρξη υποδοµής, εµπειρίας και 
τεχνογνωσίας αξιοποίησης αναπτυξιακών 
προγραµµάτων στον κοινωνικό τοµέα, σε 
περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό 
επίπεδο. 

• Αποτελεσµατική συνεργασία του ∆ήµου 
µε φορείς και οργανώσεις που 
δραστηριοποιούνται στα όρια του ∆ήµου 
στο τοµέα της προώθησης της κοινωνικής 
ενσωµάτωσης και αντιµετώπισης των 
κοινωνικών αναγκών ευπαθών κοινωνικά 
οµάδων αλλά και στο τοµέα της 
πρόληψης. 

• Ανάπτυξη εθελοντισµού. 

Προβλήµατα 

 

• Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο 
εξωτερικό περιβάλλον 

• Έλλειψη επαρκών και διασφαλισµένων 
πόρων για κοινωνικά προγράµµατα  

• Ελλιπής στελέχωση τόσο των κοινωνικών 
υπηρεσιών /δοµών όσο και των 
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

• Αβεβαιότητα ως προς το µέλλον των 
χρηµατοδοτούµενων δοµών (µετά τις 
31/12/11) 

• Συνεχείς µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο  
• Μεταφορά νέων αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο 

µε ελλιπές θεσµικό πλαίσιο  
• Ανάγκη επέκτασης των υποδοµών και 

αύξησης του εξοπλισµού των κοινωνικών 
υπηρεσιών 

• Κατάτµηση παρερχόµενων κοινωνικών  
υπηρεσιών από τρεις φορείς του ∆ήµου  
(∆ήµο/∆ΟΚΟΙΠΠ / ΚΕΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ) 
µε συνέπεια:   
o τη δυσκολία στο συντονισµό, 

παρακολούθηση και αποτίµηση των  
παρερχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών 

o τις αλληλοεπικαλύψεις µεταξύ των 
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου 

• Περιορισµένη κάλυψη αναγκών ειδικών 
κοινωνικών οµάδων, όπως είναι οι 
άστεγοι, άποροι. 

• Η συνεχής επιδεινούµενη οικονοµική 
κατάσταση  προκαλεί παράλληλη ένταση 
υφιστάµενων κοινωνικών προβληµάτων, 
όπως είναι η ανεργία και η αύξηση των 
άπορων/άστεγων πολιτών γεγονός  που 
δηµιουργεί επιπλέον ανάγκες σε 
κοινωνικές υποδοµές 

• Έλλειψη ιδιόκτητων κτιριακών υποδοµών 
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για τη λειτουργία των κοινωνικών δόµων 

Ευκαιρίες 

 

•  Ύπαρξη  πληθυσµού µε έντονη κοινωνική 
ευαισθητοποίηση για τα προβλήµατα και 
τις ανάγκες των «ευπαθών οµάδων» και 
την υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής 
πολιτικής /ανάπτυξη δράσεων 
εθελοντισµού. 

• Σηµαντική και έντονη δραστηριοποίηση 
ΜΚΟ και άλλων τοπικών και υπερτοπικών 
δοµών κοινωνικής υποστήριξης και 
αλληλεγγύης 

• Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για 
δράσεις /δοµές πρόνοιας  

Περιορισµοί 

 

• Μείωση κρατικών 
επιχορηγήσεων/χρηµατοδοτήσεων  

• Αναστολή /περιορισµός προσλήψεων 
προσωπικού 

• Θεσµικό πλαίσιο  
 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

 
• ∆ιασφάλιση συνέχισης λειτουργίας κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών 

(χρηµατοδοτούµενων και µη) και αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών αυτου. 
• Ανάγκη επέκτασης κοινωνικών προγραµµάτων σε όλες τις ∆ηµοτικές Ενότητες.  
• Βελτιστοποίηση λειτουργίας υφιστάµενων κοινωνικών δοµών µε αξιοποίηση του 

συνόλου του ανθρώπινου δυναµικού και εξορθολογισµού των δαπανών αυτών.  
• Ανάπτυξη και ενεργοποίηση  εθελοντισµού  
• Συστηµατικότερη διεξαγωγή  κοινωνικών ερευνών, έγκαιρο σχεδιασµό και 

τεκµηριωµένη  εφαρµογή κοινωνικών πολιτικών. 
• Βελτίωση των διαδικασιών συντονισµού, παρακολούθησης και αποτίµησης της 

λειτουργίας των κοινωνικών υποδοµών σε σχέση µε τις ανάγκες. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
ΘΕΜΑ: ΠΑΙ∆ΕΙΑ 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 

 

• Σηµαντικός αριθµός εκαπιδευτικών 
υποδοµών. 

• Ύπαρξη σηµαντικών εκπαιδευτικών 
δράσεων και θεσµών. 

• Ικανοποιητική κάλυψη των αναγκών 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

• Κατασκευή νέων σχολικών 
συγκροτηµάτων πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την 
κάλυψη των αναγκών της αναµενόµενης 
πληθυσµιακής αύξησης. 

• Ικανοποιητικός αριθµός εκπαιδευτικών 
αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και 
ύπαρξη σχεδιασµού για την αντιµετώπιση 
σχετικών ελλείψεων. 

• Βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής 
σχολικών συγκροτηµάτων. 

• Περαιτέρω συνεργασία του ∆ήµου µε τα 
Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα και τους 
ερευνητικούς φορείς για την προώθηση 
δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής 
ανάπτυξης και καινοτοµίας στα όρια του 
∆ήµου. 

   Προβλήµατα 

 

• Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο 
εξωτερικό περιβάλλον 

• Περικοπή κρατικών πόρων 
• Σηµαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό 

προσωπικό και µειωµένη χρηµατοδότηση 
για λειτουργικές δαπάνες  

• Καταλληλότητα σχολικών κτιρίων 
(ασφάλεια, λειτουργικότητα κ.λ.π) 

• Μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις-Στέγαση 
της πλειοψηφίας των νηπιαγωγείων σε 
µισθωµένες εγκαταστάσεις  

• Ανάγκη κατασκευής νέων σχολικών 
συγκροτηµάτων για την αντιµετώπιση των 
αναγκών και την εξάλειψη της 
λειτουργίας των σχολείων µε διπλοβάρδια 

• Ανάγκη προσθήκης αιθουσών σε 
υφιστάµενα σχολικά συγκροτήµατα. 

• Μέτρια κάλυψη των σύγχρονων 
εκπαιδευτικών αναγκών (εργαστήρια, 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων) από τις 
υφιστάµενες κτιριακές εγκαταστάσεις των 
σχολικών συγκροτηµάτων. 

Ευκαιρίες 
• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών/εθνικών 

χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (ΕΣΠΑ 
κλπ)  

 

Περιορισµοί 
• Έλλειψη οικονοµικών πόρων  
 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Βελτίωση της σχολικής στέγης 
• Αξιοποίηση χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (δια βίου µάθησης κ.λ.π) 

• Οργάνωση δικτύου  εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 
• Ύπαρξη σηµαντικών πολιτιστικών 

υποδοµών υπερτοπικής σηµασίας (πχ 
ΚΑΜ, ∆ηµοτική Πινακοθήκη, κ.α.) 

• ∆ιοργάνωση µεγάλου αριθµού 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. 

• ∆ιασφάλιση – µε τα αναγκαία µέσα και 
πόρους - της οµαλής λειτουργίας, σωστής 
συντήρησης και διαχείρισης αλλά και 
ανάδειξης όλων των υπαρχουσών 
πολιτιστικών υποδοµών του νέου ∆ήµου  

• Υψηλό επίπεδο ανταπόκρισης και 
συµµετοχής των πολιτών στις 
πολιτιστικές δραστηριότητες του ∆ήµου. 

• Αποτελεσµατική συνεργασία του ∆ήµου 
µε τους πολιτιστικούς φορείς και 
συλλόγους των Χανίων. 

• Ενθάρρυνση-ενίσχυση της ερασιτεχνικής 
θεατρικής έκφρασης και δηµιουργίας.  

• Περαιτέρω ενίσχυση της λειτουργίας 
δοµών όπως το Κέντρο Αρχιτεκτονικής 
της Μεσογείου (Κ.Α.Μ.) µε απώτερο 
σκοπό την ανάδειξη τους σε δυναµικούς 
πόλους πολιτιστικών δραστηριοτήτων 
εκδηλώσεων. 

Προβλήµατα 
• Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι για την 

υλοποίηση πολιτιστικών δράσεων. 
• Έλλειψη επαρκούς εξειδικευµένου 

προσωπικού για την υποστήριξη των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων (τεχνικοί ήχου, 
κ.α.)  

• Ελλιπής σύνδεση των δράσεων 
καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και ιστορικής 
παράδοσης µε τις δοµές εκπαίδευσης 

• Ανάγκη σηµαντικών παρεµβάσεων για τη 
βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό των  
υπαρχουσών πολιτιστικών υποδοµών  

 

Ευκαιρίες 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων 

• ∆ιοργάνωση πολιτιστικών γεγονότων και 
εκδηλώσεων που προάγουν το πολιτισµό 
και τη καλλιτεχνική δηµιουργία του τόπου 
µας αλλά και τη φιλία µεταξύ των λαών 
(π.χ. «Φεστιβάλ των Εθνών»). 

• Υλοποίηση προγράµµατος επισκέψεων 
και ξενάγησης µαθητών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης – σε 
συνεργασία µε τη ∆/νση Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Ν. Χανίων – σε ιστορικούς 
και αρχαιολογικούς χώρους 

Περιορισµοί 

• Έλλειψη οικονοµικών πόρων  
 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

• ∆ιασφάλιση – µε τα αναγκαία µέσα και πόρους - της οµαλής λειτουργίας, σωστής 
συντήρησης και διαχείρισης αλλά και ανάδειξης όλων των υπαρχουσών πολιτιστικών 
υποδοµών του νέου ∆ήµου  

• Ενίσχυση ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου για την καλύτερη υποστήριξης-
διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων  

• Πραγµατοποίηση παρεµβάσεων στις  υποδοµές πολιτισµού και εκσυγχρονισµό  του 
εξοπλισµού  

• Ανάπτυξη νέων συνεργασιών µε τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. 
• Ενθάρρυνση-ενίσχυση της ερασιτεχνικής θεατρικής έκφρασης και δηµιουργίας 

• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -ΠΑΙ∆ΕΙΑ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  
ΘΕΜΑ: ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 
∆υνατότητες 

 

• Μεγάλος αριθµός αθλητικών υποδοµών. 
• Ύπαρξη ικανοποιητικού εξοπλισµού για 

την εξυπηρέτηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων. 

• Σηµαντική δραστηριοποίηση πολλών 
αθλητικών συλλόγων και αξιοποίηση των 
υποδοµών. 

• Θετική και αποτελεσµατική συνεργασία 
µε τους Αθλητικούς Συλλόγους. 

• Υψηλή ικανοποίηση κατοίκων από την 
παροχή υπηρεσιών αθλητικού χαρακτήρα. 

• Ικανοποιητικός αριθµός και ποικιλία 
αθλητικών δραστηριοτήτων. 

• Ύπαρξη τµηµάτων µαζικού αθλητισµού. 
• Σύνταξη νέου κανονισµού λειτουργίας 

αθλητικών εγκαταστάσεων 
• Ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση των 

κατοίκων της περιοχής σε σχέση µε τα 
οφέλη του αθλητισµού για την 
εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής 
συµµετοχής τους, στο σύνολο των 
παρεχόµενων αθλητικών δραστηριοτήτων 

• Καταγραφή όλων των αθλητικών χώρων 
που βρίσκονται στα όρια του νέου δήµου 
και διαµόρφωση ενός «χάρτη» αθλητικών 
υποδοµών και εγκαταστάσεων, 

• Ενίσχυση και αναβάθµιση του θεσµού του 
εργασιακού αθλητισµού, αξιοποιώντας 
όλες τις υπάρχουσες αθλητικές 
εγκαταστάσεις. 

• Ανάπτυξη ειδικών προγραµµάτων για την 
άθληση των ατόµων µε αναπηρία 

Προβλήµατα 

 

• Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο 
εξωτερικό περιβάλλον 

• Έλλειψη επαρκών οικονοµικών πόρων  σε 
συνδυασµό µε το υψηλό κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης των 
αθλητικών εγκαταστάσεων    

• Ελλιπής στελέχωση αθλητικών υποδοµών  
και υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

• Αβεβαιότητα ως προς το µέλλον των 
χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων (π.χ. 
µαζικής άθλησης)  

• Ελλιπής εξοπλισµός σε αθλητικές 
υποδοµές που εδρεύουν στις δηµοτικές 
ενότητες. 

• Μη καταβολή µισθώµατος από 
σωµατεία/συλλόγους που κάνουν χρήση 
των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

 

 

Ευκαιρίες 

 

• Ολοκλήρωση κατασκευής και λειτουργία 
εκκρεµών αθλητικών έργων, όπως το 
κλειστό Κολυµβητήριο και το 
Ποδηλατοδρόµιο Ακρωτηρίου 

• Χωροθέτηση συµπληρωµατικών 
αθλητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων 

• Αξιοποίηση ηλιακών συστηµάτων στη 
λειτουργία των δηµοτικών αθλητικών 
εγκαταστάσεων για εξοικονόµηση 
ενέργειας και πόρων 

• Εξεύρεση χορηγιών για την υλοποίηση 
αθλητικών δράσεων 

• Προγράµµατα µαζικού αθλητισµού 

Περιορισµοί 

 

• Η µείωση των χρηµατοδοτήσεων από τη 
ΓΓΑ για τη συντήρηση/λειτουργία 
αθλητικών υποδοµών 

• Αναστολή /περιορισµός προσλήψεων 
• Η οικιστική ανάπτυξη - ολοκλήρωση 

επέκτασης του ∆ήµου και η πληθυσµιακή 
αύξηση της περιοχής αναµένεται σύντοµα 
να δηµιουργήσει επιπλέον ανάγκες σε 
επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων 
(κλειστά γυµναστήρια, γήπεδο 
ποδοσφαίρου και στάδιο στίβου) και 
αθλητικών δραστηριοτήτων. 
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Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

 

• Επανεξέταση τρόπου λειτουργίας υπαρχουσών αθλητικών υποδοµών και ορθή αξιοποίηση 
των υφισταµένων διαθέσιµων πόρων  (ανθρώπινο δυναµικό, εξοπλισµός κ.λ.π.) ώστε να 
µεγιστοποιηθούν οι παρερχόµενες υπηρεσίες στο πολίτη µε προσανατολισµό στο µαζικό 
αθλητισµό  

• Η ολοκλήρωση και λειτουργία νέων υποδοµών, όπως το κολυµβητήριο και 
ποδηλατοδρόµιο στο Ακρωτήρι. 

• Αξιοποίηση και βελτίωση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων για την άθληση-εκγύµναση 
όλων των δηµοτών (π.χ. κλειστό Κλαδισού, κολυµβητήριο ΝΟΧ, ναυταθλητικό κέντρο 
Σούδας-γήπεδα αντισφαίρισης, αθλητικών κέντρων «Μοναχής Ελιάς» και «Παλαιάς 
Ηλεκτρικής» κ.α.). 

• Συνεργασία µε όλους τους αθλητικούς φορείς του νέου ∆ήµου (σωµατεία-ενώσεις κλπ) 
για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των 
επίπεδων. 

• Στήριξη των αθλητικών σωµατείων του νέου ∆ήµου, µε κύρια έµφαση στην υλικοτεχνική 
ενίσχυση των τµηµάτων υποδοµής αυτών. 

• Λειτουργία των αθλητικών υποδοµών, σε καθηµερινή βάση, ώστε οι πολίτες των Χανίων 
να ενσωµατώσουν την άθληση στην καθηµερινότητά τους, για µια καλύτερη ποιότητα 
ζωής και υγείας και για την αρµονική ανάπτυξη του σώµατος και της ψυχής. 

• Συνέχιση χρηµατοδότησης  υλοποίησης προγραµµάτων µαζικού αθλητισµού, που θα 
απευθύνονται σε όλες τις οµάδες του πληθυσµού (γυναίκες, ηλικιωµένοι, νέοι και παιδιά, 
σχολικής και προσχολικής ηλικίας).  

 

1.2.4. Τοπική οικονοµία και απασχόληση στο ∆ήµο Χανίων 

 
Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα βασικότερα χαρακτηριστικά της τοπικής 
οικονοµίας του ∆ήµου Χανίων. Η τοπική οικονοµία περιλαµβάνει όλα εκείνα τα 
“εξωγενή χαρακτηριστικά” που επηρεάζουν αλλά και διαµορφώνουν το πλαίσιο 
δράσης της ∆ηµοτικής Αρχής για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής προοπτικής. 
Στόχος είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων 
µε τον ταυτόχρονο περιορισµός των αδυναµιών και επίλυση των κρίσιµων ζητηµάτων 
που σχετίζονται µε τον παραγωγικό τοµέα. Ανάµεσα σε άλλα, παραθέτουµε 
χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε την δραστηριότητα του παραγωγικού τοµέα µε 
αναφορές στον όγκο παραγωγής, στο µέγεθος και τη σύνθεση του παραγωγικά 
«ενεργού» πληθυσµού, στην ανεργία και τις αναπτυξιακές υποδοµές τόσο του ∆ήµου 
όσο και της ευρύτερης περιοχής των Χανίων.  
 

1.2.4.1  Η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του ∆είκτη ∆ραστηριότητας του ∆ήµου 
Χανίων (Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός) 

Στοιχεία, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, για την αγορά εργασίας - εργατικό 
δυναµικό, απασχόληση και κατ' επέκταση ανεργία - προκύπτουν σε επίπεδο 
πρωτοβαθµίων ΟΤΑ µόνο από την Απογραφή Πληθυσµού. 
 

Ο δείκτης ∆ραστηριότητας του ∆ήµου Χανίων διαχρονικά αυξάνει γεγονός που 
αναδεικνύει τον αναπτυξιακό δυναµισµό της περιοχής (Πίνακας 22). Συγκεκριµένα 
και σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής (1991), ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός 
(Ο.Ε.Π.)2 του ∆ήµου (όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων), ανερχόταν σε 30.870 άτοµα, 

                                                 
2

  Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός χαρακτηρίζεται για την απογραφή πληθυσµού: 
1.  απασχολούµενοι που διακρίνονται σε δύο κατηγορίες α) οι απασχολούµενοι 10 ετών και άνω 
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αριθµός που ισοδυναµούσε µε το 60,7% του Ο.Ε.Π. του συνόλου του Νοµού Χανίων. 
Το 2001, ο Ο.Ε.Π στο ∆ήµο Χανίων ανήλθε στα 42.478 άτοµα, αντιπροσωπεύοντας 
το 66,3% του Ο.Ε.Π. του συνόλου του Νοµού Χανίων, παρουσιάζοντας µία 
αξιοσηµείωτη αύξηση της τάξης των 11.608 ατόµων ή 37,6 εκατοστιαίων µονάδων 
σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 22:  Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός στο ∆ήµο Χανίων (1991-2001) 

1991 2001 
Μεταβολή % 

1991-2001 
1991 2001 

Μεταβολή % 
1991-2001 

Περιγραφή 

Οικονοµικά ενεργός πληθυσµός                       Οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός                       

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΩΡΑΣ 

3.886.157 4.621.848 18,9 5.048.005 5.265.889 4,3 

ΝΟΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ                         

50.834 64.060 26,0 63.677 69.857 9,7 

∆ΗΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

30.870 42.478 37,6 39.130 43.798 11,9 

Πηγή: ΕΣΥΕ (1991, 2001) 

 
Από την άλλη, το 1991, ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ήταν 39.130 άτοµα 
αντιπροσωπεύοντας το 61,4% του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού του Νοµού 
Χανίων, ενώ το 2001 ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός του ∆ήµου έφτανε τα 
43.798 άτοµα ή το 62,6% του οικονοµικά µη ενεργού πληθυσµού του Νοµού Χανίων, 
παρουσιάζοντας αύξηση 4.668 ατόµων ή 11,9 εκατοστιαίων µονάδων. 
 
Είναι φανερό από τα παραπάνω ότι ο Ο.Ε.Π. του ∆ήµου παρουσιάζει αύξηση έναντι 
του µη οικονοµικά ενεργού πληθυσµού - ο οποίος αυξάνεται αλλά µε πολύ 
χαµηλότερους ρυθµούς από τον Ο.Ε.Π – και µάλιστα σε ποσοστό διπλάσιο από το 
αντίστοιχο που καταγράφεται σε επίπεδο χώρας.  Το γεγονός αυτό της αύξησης του 
Ο.Ε.Π. προέρχεται κυρίως από την θετική µεταβολή του πληθυσµού του ∆ήµου 
Χανίων και από την εισαγωγή µη οικονοµικά ενεργών ατόµων στο εργατικό 
δυναµικό. 
 
Η περαιτέρω ανάλυση της κατά φύλο σύνθεσης του Ο.Ε.Π. του ∆ήµου Χανίων στα 
έτη 1991 - 2001 αναδεικνύει την υπεροχή του ανδρικού φύλου στη σύνθεση του 
Ο.Ε.Π. Ο ανδρικός πληθυσµός µε ποσοστό 62,4% εξακολουθεί να αποτελεί το 
µεγαλύτερο ποσοστό του Ο.Ε.Π. του ∆ήµου ενώ ο γυναικείος πληθυσµός υπολείπεται 
σε ποσοστό 37,6% το 2001. Ωστόσο, η διαχρονική εξέλιξη του γυναικείου 
πληθυσµού ως ποσοστού του ΟΕΠ παρουσιάζει θετική αύξηση κατά 7,4 ποσοστιαίες 
µονάδες σε αντίθεση µε τον ανδρικό πληθυσµό που µεταβάλλεται αντιστρόφως 
ανάλογα. 
 

                                                                                                                                            
που δήλωσαν ότι εργάζονται µε σκοπό το κέρδος ή την αµοιβή ή ακόµη ως άµισθοι βοηθοί 
στην οικογενειακή επιχείρηση εφόσον εργάζονται σε αυτήν τουλάχιστον το 1/3 του κανονικού 
ωραρίου ή περισσότερο από 90 µέρες το χρόνο και εποµένως εργάστηκαν πάνω από 15 ώρες 
την προηγουµένη εβδοµάδα από την απογραφή και β) άτοµα που απάντησαν ότι  εργάζονται 
αλλά την προηγουµένη εβδοµάδα εργάστηκαν λιγότερο από 15 ώρες ή καθόλου (άρα στο ΟΕΠ 
εντάσσονται και οι µερικώς απασχολούµενοι και οι εποχικός απασχολούµενοι). 

2.  Οι άνεργοι : άτοµα ηλικίας 10 ετών και πάνω που δηλώνουν ότι ζητούν εργασία 
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ΑΝ∆ΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
 
1.2.4.2 Η διάρθρωση του ΟΕΠ κατά τοµέα και κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας 
Η οικονοµική  διάρθρωση του Νοµού  και κατ’ επέκταση του ∆ήµου Χανίων 
χαρακτηρίζεται από σταδιακό περιορισµό του τοµέα της µεταποίησης και από 
διόγκωση συγκεκριµένων κλάδων του τριτογενούς τοµέα (κατά βάση του τουρισµού). 
Βέβαια, δυναµική συµµετοχή εµφανίζει και ο πρωτογενής τοµέας, µε την 
παραδοσιακή γεωργική παραγωγή αγροτικών προϊόντων ποιότητας. Βασικό 
πρόβληµα αποτελεί η έντονη κυκλικότητα και εποχικότητα των δραστηριοτήτων της 
τοπικής οικονοµίας. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Οικονοµικά Ενεργός και µη Πληθυσµός,  
Απασχολούµενοι κατά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας και άνεργοι 

 Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

  Απασχολούµενοι     Α ν ε ρ γ ο ι  

Γεωγραφική 
Ενότητα 

Σύνολο        
Σύνολο 

Πρωτογενής 
Τοµέας          

∆ευτερογενής 
Τοµέας        

Τριτογενής 
Τοµέας        

∆ε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονοµικής 
δραστηριότητας 

Σύνολο               

Οικονο- 
µικώς 
µη 
ενεργοί                       

∆ΗΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

42.924 38.148 2.184 7.259 26.506 2.199 4.776 43.898 

ΝΟΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                            

63.098 56.419 11.069 9.658 32.946 2.746 6.679 68.964 

ΚΡΗΤΗ 259.041 231.333 54.170 37.213 128.542 11.408 27.708 268.671 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Μόνιµος Πληθυσµός, Οικονοµικά Στοιχεία, ΠΙΝΑΚΑΣ 32  

 
Σύµφωνα µε στοιχεία που προέκυψαν από την απογραφή του 2001 η κατανοµή του 
οικονοµικώς ενεργού πληθυσµού (µόνιµου πληθυσµού του ∆ήµου Χανίων, του 
Νοµού και της Περιφέρειας), στους τρεις τοµείς παραγωγής Πρωτογενή – 
∆ευτερογενή – Τριτογενή παρουσιάζεται στον παραπάνω πίνακα. Στον τριτογενή 
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τοµέα απασχολείται το 61,75% του ενεργού πληθυσµού του ∆ήµου και συγκεκριµένα 
26.506 εργαζόµενοι. Ακολουθεί ο ∆ευτερογενής Τοµέας µε 7.259, ποσοστό 16,91% 
του εργατικού ενεργού δυναµικού, και τέλος ο πρωτογενής τοµέας µε 2.184 
εργαζοµένους και ποσοστό 5,09%. ∆ε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
2.199 εργαζόµενοι, ποσοστό 5,12% και άνεργοι ήταν το 11,13% του ενεργού 
πληθυσµού, συνολικά 4.776.   
 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

5%

17%

62%

5%

11%

 
 
Ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός του ∆ήµου Χανίων αποτελεί το 68% του 
οικονοµικά ενεργού προσωπικού του Νοµού, ενώ παράλληλα αποτελεί το 16,57% 
του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού που µόνιµα κατοικεί σε περιφερειακό επίπεδο. 
Κατά την απογραφή του µόνιµα οικονοµικά ενεργού πληθυσµού στις εκάστοτε 
∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Χανίων το 2001 προέκυψε ότι περίπου το 57% 
απασχολείται στη ∆ηµοτική Ενότητα Χανίων. Γενικά µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 
υπάρχει πληθυσµιακή συγκέντρωση γύρω από το κέντρο των Χανίων. Επίσης το 
µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά ενεργά πληθυσµού απασχολείται στον τριτογενή 
τοµέα, τοµέα των υπηρεσιών.  Αναλυτικότερα η διάρθρωση του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας παρουσιάζεται στον παρακάτω 
πίνακα: 
    

ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Οικονοµικά Ενεργός Πληθυσµός -ανάλυση ανά ∆ηµοτική Ενότητα 

Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί 

Απασχολούµενοι     Α ν ε ρ γ ο ι  

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ Σύνολο        

Σύνολο 
Πρωτογενής 

Τοµέας          
∆ευτερογενής 

Τοµέας        
Τριτογενής 

Τοµέας       

∆ε δήλωσαν 
κλάδο 

οικονοµικής 
δραστηριότητας 

Σύνολο               

Οικονο
µικώς 

µη 
ενεργοί                       

∆.Ε ΧΑΝΙΩΝ                                                                                                        24.414 21.860 698 4.156 15.817 1.189 2.554 25.356
∆.Ε 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ                                                                                                        

4.607 4.159 260 619 3.052 228 448 4.036

∆.Ε ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ                                

4.595 3.983 242 956 2.515 270 612 4.692

∆.Ε ΘΕΡΙΣΟΥ                                                                                                           2.870 2.557 424 582 1.488 63 313 2.796
∆.Ε ΚΕΡΑΜΙΩΝ                                                                                                          465 459 266 53 132 8 6 708
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∆.Ε  Ν. 
ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 

3.505 2.962 183 521 1.998 260 543 2.909

∆.Ε.  ΣΟΥ∆ΑΣ                                2.468 2.168 111 372 1.504 181 300 3.401

ΣΥΝΟΛΟ 42.924 38.148 2.184 7.259 26.506 2.199 4.776 43.898
Πηγή: Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Μόνιµος Πληθυσµός, Οικονοµικά Στοιχεία, ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

   
Η κατανοµή του (µόνιµου) οικονοµικά ενεργού πληθυσµός στο Νοµό Χανίων, 
σύµφωνα µε την απογραφή του 2001, ανά κλάδο και επαγγελµατική δραστηριότητα 
παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Από την  κατανοµή του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού το 2001 σε επίπεδο Νοµού, 
θέτοντας ως  κριτήριο παρατήρησης το φύλο σε σχέση µε την απασχόληση κατά τοµέα 
και την επαγγελµατική δραστηριότητα προκύπτει ότι η συµµετοχή του γυναικείου 
φύλου στην αγορά εργασίας ήταν σε χαµηλά επίπεδα τόσο σε αριθµό όσο και σε 
ποσοστό. Σε σύνολο 64.060 καταγεγραµµένου οικονοµικώς ενεργά πληθυσµού στα 
Χανιά  το  36,70% (23.454) αποτελεί γυναικείο πληθυσµό ενώ το 63,30% (40.606)  
αποτελεί ενεργό οικονοµικώς πληθυσµό ανδρικού φύλου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Ο.Ε.Π. κατά φύλο, τοµέα και επαγγελµατική δραστηριότητα στο 
Ν. Χανίων 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΡΕΝΕΣ ΘΗΛΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία  7162 4176 11338 
Αλιεία 187 70 257 
Ορυχεία, λατοµεία 41 1 42 
Μεταποιητικές  βιοµηχανίες 2819 768 3587 
Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, νερού 433 74 507 
Κατασκευές 6001 112 6113 
Εµπόριο, επισκευές  4594 3173 7767 
Ξενοδοχεία, εστιατόρια 2823 3032 5855 
Μεταφορές, αποθήκευση, επικοινωνίες 2818 583 3401 
Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 501 481 982 
∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας εκµισθώσεις, επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες 1290 1426 2716 
∆ηµόσια διοίκηση, άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 5012 1497 6509 
Εκπαίδευση 1346 2334 3680 
Υγεία, κοινωνική µέριµνα  967 1824 2791 
Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 942 775 1717 
Ιδρωτικά νοικοκυριά που απασχολούν προσωπικό 28 721 749 
Εταιρόδικοι οργανισµοί και όργανα 17 20 37 
Νέοι 1628 1311 2939 
∆ήλωσαν ασαφώς ή δε δήλωσαν κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας 1997 1076 3073 
Σύνολο 40606 23454 64060 
Πηγή: ΕΣΥΕ (2001), Μόνιµος Πληθυσµός, Οικονοµικά Στοιχεία, ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

  
 
1.2.4.3 Ο ∆είκτης Ανεργίας και η εξέλιξη του 
Την περίοδο 2004-2008 το ποσοστό ανεργίας3 στο Νοµό Χανίων κυµάνθηκε σε 
χαµηλότερα  επίπεδα συγκριτικά µε  εκείνο που διαµορφώθηκε σε περιφερειακό και 
εθνικό επίπεδο.  
 
Η εικόνα αυτή άλλαξε το 2008 µε την ανεργία να βρίσκεται οριακά σε υψηλότερα 
επίπεδα σε σχέση µε το αντίστοιχο ποσοστό στη χώρα. Το χαµηλότερο επίπεδο 
ανεργίας διαµορφώθηκε το 2007 µε ποσοστό 4,2% και το υψηλότερο το 2004 µε 
ποσοστό 5,3%.   

                                                 
3

   Ως ποσοστό ανεργίας ορίζεται η αναλογία επί της  % των ανέργων στο σύνολο του 
εργατικού δυναµικού. Το εργατικό δυναµικό αποτελεί το άθροισµα ανέργων και απασχολουµένων. Ο 
αριθµός των ανέργων προκύπτει ως άθροισµα των καταχωρηµένων ανέργων στα µητρώα του ΟΑΕ∆.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Ποσοστό Ανεργίας  

 2004 2005 2006 2007 2008 
Ν. ΧΑΝΙΩΝ 5,3% 6,6% 6,9% 4,2% 4,6% 

ΚΡΗΤΗΣ 7,4% 8,0% 7,2% 5,3% 8,2% 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ 10,5% 9,9% 8,9% 8,3% 7,6% 

Πηγή: ΕΣΥΕ (2009), Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού,  ∆ Τρίµηνο 2008  

Σηµειώνεται ότι κατά την περίοδο 2004-2006 υπήρξε συγκρατηµένα καθοδική τάση 
στον αριθµό των ανέργων µε τη µεγαλύτερη µείωση, της τάξης του 1,9%, να 
σηµειώνεται την περίοδο 2006-2007. Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, προερχόµενα 
από ∆ελτία Τύπου της Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, ο αριθµός των ανέργων µετά 
το 2009 σηµειώνει ανοδική τάση τόσο σε περιφερειακό όσο και εθνικό επίπεδο. 
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της στατιστικής υπηρεσίας το τέταρτο 
τρίµηνο του 2009 και του 2010 η ανεργία σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο 
διαµορφώθηκε: για το 2009 10,1%  στην περιφέρεια Κρήτης και 10,3% σε εθνικό 
επίπεδο, για το 2010: 13% σε περιφερειακό επίπεδο και 14,2% σε εθνικό. Σε κάθε 
περίπτωση, η ανεργία στην Κρήτη κυµαίνεται σε χαµηλότερα επίπεδο σε σχέση µε 
τον εθνικό µέσο όρο.  Αναφορικά η τάση στο ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο Νοµού, 
Περιφέρειας και χώρας παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα:  

ΜΕΣΟ ΣΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
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Γενικότερα τα κρίσιµα ζητήµατα που αφορούν τον τοµέα της Απασχόλησης καθώς 
και τις δυνατότητες/ευκαιρίες για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο 
συνοψίζονται παρακάτω.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΘΕΜΑ:  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 
• Χαµηλότερος δείκτης ανεργίας του 

Νοµού Χανίων σε σχέση µε το σύνολο 
της Χώρας  

• Ικανοποιητικό Επίπεδο Κατάρτισης 
Εργαζοµένων 

• Εξειδίκευση σε Παραγωγή και Ανάπτυξη 
Τοπικών Προϊόντων  

• Υψηλό Μορφωτικό Επίπεδο, µεγάλο 
ποσοστό αποφοίτων πανεπιστηµιακής 
εκπαίδευσης, επιστηµονικής κατάρτισης 

• Σηµαντική κινητικότητα εξειδικευµένου 
προσωπικού το οποίο συνεισφέρει στην 
ανταλλαγή επιστηµονικού προσωπικού 
στην παραγωγή, στην προσφορά 
γνώσεων και  στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών. 

 

Προβλήµατα 

• Βαθµιαία Αύξηση του Ποσοστού 
Ανεργίας στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας 

• Άνιση κατανοµή του εισοδήµατος και 
της απασχόλησης µεταξύ των  
∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου 
Χανίων µε έντονη συγκέντρωση των 
θέσεων εργασίας και της παραγωγικής 
υποδοµής στο κέντρο της πόλης 

• Μειωµένη συµµετοχή των γυναικών στο 
εργατικό δυναµικό και δυσκολία εισόδου 
των ανέργων γυναικών στην αγορά 
εργασίας 

• Ύπαρξη κυκλικής ανεργίας (ή αλλιώς η 
ανεργίας ανεπαρκούς ζήτησης), η οποία 
οφείλεται στην µειωµένη ζήτηση 
προϊόντων και υπηρεσιών λόγω της 
οικονοµικής κρίσης. 
 

Ευκαιρίες 
•  Βελτίωση ∆εξιοτήτων Ανθρωπίνου 

∆υναµικού µε προώθηση δράσεων που 
στοχεύουν στη δια βίου µάθηση και την 
πολύ-ειδίκευση 

• Βελτίωση των υποδοµών εκπαίδευσης µε 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  

• Προώθηση των τοπικών παραδοσιακών 
επαγγελµάτων και ενίσχυση της τοπικής 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Προώθηση της εθελοντικής εργασίας και 
της κοινωνικής προσφοράς. 

• Λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου 
Προώθησης της Απασχόλησης στο ∆ήµο 
Χανίων 

 

Περιορισµοί 

• Απαξίωση δεξιοτήτων των 
απασχολουµένων και γενικότερα της 
δυνατότητας  για έναρξη 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Ένταση φαινοµένου κοινωνικού 
αποκλεισµού οµάδων µε µειωµένες 
δυνατότητες εύρεσης εργασίας,  όπως τα 
ΑΜΕΑ 

• Η απαισιοδοξία για τη βιωσιµότητα της 
τοπικής αγοράς – οικονοµίας, λόγω της 
παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης 
διευρύνει το πρόβληµα της ανεργίας και 
µειώνει την πιθανότητα εύρεσης 
εργασίας. 

• Εποχιακή εργασία κυκλικότητα  
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Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

• Βελτίωση ∆εξιοτήτων του Ανθρωπίνου ∆υναµικού µέσα από µέριµνα του ∆ήµου για 
οργάνωση δράσεων «∆ια-βίου Μάθησης» 

• Αξιοποίηση Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ που στοχεύουν στην «Κοινωνία της γνώσης» 
• Αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού µέσα από αναπτυξιακά έργα στην περιοχή 
• Στήριξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας µε δηµιουργία δηµοτικών συλλόγων 

εκπαίδευσης και προώθησης  “παραδοσιακών” επαγγελµάτων 
• Προώθηση πολιτικών ένταξης µειονοτικών οµάδων στην αγορά εργασίας µέσα από 

προγράµµατα κατάρτισης -κοινωνικής ένταξης µε συνεργασία του ∆ήµου τοπικών 
φορέων και κέντρων εκπαίδευσης 

• Ενίσχυση της τοπικής οικονοµίας και της απασχόλησης µέσα από συνεργασίες 
του ∆ήµου µε ερευνητικούς φορείς για την προώθηση της τυποποίησης, βελτίωση 
της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων και σύναψη εµπορικών δραστηριοτήτων 
σε εθνικό και  διεθνές επίπεδο 

• Οργάνωση «κέντρου οικονοµικής ενηµέρωσης» από το ∆ήµο Χανίων, ως παρατηρητήριο 
της τοπικής αγοράς µε παροχή  υπηρεσιών πληροφόρησης για θέµατα χρηµατοδοτικών 
προτάσεων – επιχορηγήσεων νέων επιχειρηµατικών  δραστηριοτήτων στην περιοχή, 
ανάλυσης των τάσεων της αγοράς των Χανίων, διενέργεια επαφών µε συλλογικούς 
φορείς για βελτίωση της παραγωγικότητας και ενίσχυση της απασχόλησης 

 
1.2.4.4 Οικονοµική ∆ιάρθρωση – Αναπτυξιακή ∆οµή 
Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Εγχ.Π.), για το Νοµό Χανίων4 για 
τα έτη 2000, 2005 και 2008,  διαµορφώθηκε σε 12.226€, 15.803€ και 19.681€ 
αντίστοιχα. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του Νοµού Χανίων, συγκρινόµενο µε το 
αντίστοιχο µέγεθος της επικράτειας την περίοδο αναφοράς, διαµορφώνεται περίπου 
στο 90% του εθνικού επιπέδου.  Συνολικά υπήρξε αύξηση στο Εγχώριο Προϊόν κατά 
58% την περίοδο 2001-2008. Σχετική παράθεση των στοιχείων παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Ποσοστιαία µεταβολή κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Χανίων (σε Ευρώ) 

 
 

Έτος Ποσοστιαία Μεταβολή 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

2001 2005 2008 
2001-
2005 

2005-2008 
2001-
2008 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 12.226€ 15.803€ 19.681€ 29% 25% 61% 
ΚΡΗΤΗ 13.095€ 17.494€ 21.157€ 34% 21% 62% 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ 13.372€ 17.545€ 21.084€ 31% 20% 58% 
Επίπεδο ΑΕΠ Νοµού 

Χανίων / Σύνολο 
Ελλάδος 

91% 90% 93%    

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΚΕΤΑ 

Σηµαντικός τοµέας  οικονοµικής συνεισφοράς στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν του 
Νοµού Χανίων είναι ο τριτογενής τοµέας ο οποίος περιλαµβάνει εισοδήµατα που 
προέρχονται από κλάδους υπηρεσιών, εµπορίου και λοιπών δραστηριοτήτων. Από 
την ανάλυση της συνεισφοράς ανά κλάδο στην τοπική οικονοµία παρατηρείται ότι το 
έτος 2008 το 71,61% (1.322.000.000€) των εισοδηµάτων του Νοµού προήλθε από τον 

                                                 
4

   Ακαθάριστο κατά κεφαλήν Εγχώριο Προϊόν (Α.εγχ.Π): δείκτης οικονοµικής ανάπτυξης ο 
οποίος προκύπτει από το συνολικά παραγόµενο εισόδηµα του ενεργά εργασιακά πληθυσµού που  
δραστηριοποιείται στο Νοµό προς το σύνολο του πραγµατικού πληθυσµού. 
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τριτογενή τοµέα παραγωγής, το 20,53% (379.000.000€) από το δευτερογενή και το 
7,85% (145.000.000€) από τον πρωτογενή.  Παραθέτοντας διαθέσιµα από τη 
Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος στοιχεία για τη συνεισφορά κάθε επαγγελµατικού 
κλάδου στην οικονοµική δραστηριότητα παρατηρείται  µερική συρρίκνωση του 
πρωτογενή τοµέα, σηµαντική συρρίκνωση του δευτερογενή και σηµαντική αύξηση 
των εισοδηµάτων που προέρχονται από τον τριτογενή τοµέα. Τέλος, ο Νοµός Χανίων 
συνεισφέρει το 25% των συνολικών εισοδηµάτων της περιφέρειας, ενώ η κατανοµή 
των εισοδηµάτων ανά τοµέα παραγωγής σε επίπεδο Νοµού Χανίων ακολουθεί  την 
ίδια κατανοµή που προκύπτει σε περιφερειακό επίπεδο. 

 Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία σχετικά µε την οικονοµική 
δραστηριότητα ανά κλάδο:    

ΠΙΝΑΚΑΣ 29: Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά Κλάδο Οικονοµικής ∆ραστηριότητας 
 

Γεωργία, δασοκοµία, αλιεία 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 
Νοµός 
Χανίων 

155.000.000 167.000.000 178.000.000 159.000.000 145.000.000 

Κρήτη 650.000.000 780.000.000 713.000.000 682.000.000 626.000.000 

Π
ρω

τογενή
ς 

Τ
οµ

έα
ς 

Βιοµηχανία Συµπεριλαµβανοµένης και της ενέργειας 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 
Νοµός 
Χανίων 

57.000.000 126.000.000 153.000.000 160.000.000 176.000.000 

Κρήτη 626.000.000 545.000.000 582.000.000 760.000.000 851.000.000 

Κατασκευές 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 
Νοµός 
Χανίων 

129.000.000 185.000.000 190.000.000 214.000.000 203.000.000 

Κρήτη 474.000.000 619.000.000 712.000.000 738.000.000 723.000.000 

∆
ευτερογενή

ς Τ
οµ

έα
ς 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευές οχηµάτων και ειδών οικιακής χρήσης, ξενοδοχεία και εστιατόρια, 
µεταφορές και επικοινωνίες 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Νοµός 
Χανίων 

489.000.000 126.000.000 153.000.000 160.000.000 176.000.000 

Κρήτη 2.418.000.000 545.000.000 582.000.000 760.000.000 851.000.000 

Χρηµατοπιστωτική ∆ιαµεσολάβηση, διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµίσθωση και επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Νοµός 
Χανίων 

281.000.000 375.000.000 412.000.000 455.000.000 478.000.000 

Κρήτη 1.069.000.000 1.434.000.000 1.569.000.000 1.713.000.000 1.798.000.000 

Άλλες Υπηρεσίες 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Νοµός 
Χανίων 

367.000.000 528.000.000 582.000.000 625.000.000 668.000.000 

Κρήτη 1.480.000.000 2.146.000.000 2.355.000.000 2.540.000.000 2.788.000.000 

Τ
ριτογενή

ς Τ
οµ

έα
ς 

* Εκτιµήσεις Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 
Πηγή: ΕΣΥΕ, Ακαθάριστη Προστιθέµενη Αξία κατά Κλάδο (Α6) 

Τα χαρακτηριστικά του ∆ήµου Χανίων ανά τοµέα παραγωγής η αναπτυξιακή δοµή 
καθώς και οι υποδοµές που συνεισφέρουν στον τοµέα παραγωγικής δραστηριότητας 
παρουσιάζονται παρακάτω:   
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- ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 
Η παραγωγή του αγροτικού τοµέα καλύπτει ένα µεγάλο εύρος των µεσογειακών 
προϊόντων, ωστόσο επικεντρώνεται περισσότερο στις ελαιοκαλλιέργειες, στα 
παράγωγα του αµπελιού, στα πρώιµα οπωροκηπευτικά, στα εσπεριδοειδή και στην 
τυροκοµία. Όσον αφορά τις καλλιέργειες στο ∆ήµο Χανίων αναδεικνύεται η 
εξειδίκευση σε παραδοσιακές καλλιέργειες, όπως η ελαιοκαλλιέργεια και η 
αµπελουργία.  

Παρά την ουσιαστική του συνεισφορά στα µακροοικονοµικά µεγέθη (Α.Ε.Π. κλπ.), ο 
πρωτογενής τοµέας χαρακτηρίζεται από µακροχρόνια αδυναµία υποδοµών λόγω του 
µικρού και  πολυτεµαχισµένου γεωργικού κλήρου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Κρήτη 
υπολείπεται αρκετά του µέσου όρου της χώρας σε αρδευόµενες εκτάσεις. Επίσης, το 
ποσοστό της καλλιεργήσιµης γης είναι χαµηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό του 
εθνικού µέσου όρου. Οι καλλιεργήσιµες εκτάσεις στο ∆ήµο Χανίων ανά ∆ηµοτική 
Ενότητα, σύµφωνα µε επεξεργασία στοιχείων της απογραφής του 2001, 
διαµορφώνονται  σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ 30: Καλλιεργήσιµες Εκτάσεις στο ∆ήµο Χανίων ανά ∆ηµοτ. Ενότητα 

∆ηµοτική Ενότητα Εκτάσεις σε στρέµµατα 
∆.Ε. Χανίων 2.400 
∆.Ε. Ακρωτηρίου 51.300 
∆.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 8.700 
∆.Ε. Σούδας  9.800 
∆.Ε. Θερίσου 24.900 
∆.Ε. Νέας Κυδωνίας 17.100 
∆.Ε. Κεραµιών 26.400 
ΣΥΝΟΛΟ 140.600 
Πηγή: ΕΣΥΕ (2001) 

Συνολικά το 25% των καλλιεργήσιµων εκτάσεων του ∆ήµου Χανίων βρίσκονται στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ακρωτηρίου, ενώ έπεται η ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιών µε 
ποσοστό 19% και ακολουθεί η ∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου. Η ∆ηµοτική Ενότητα 
Χανίων κατέχει τη µικρότερη έκταση καλλιεργειών, καθώς χαρακτηρίζεται ως αστική 
περιοχή µε έντονα αναπτυγµένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τριτογενή τοµέα 
παραγωγής. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις σε επίπεδο Νοµού Χανίων η γεωργική παραγωγή 
µπορεί να αναλυθεί ως εξής:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 31: Αγροτική Παραγωγή στο Ν. Χανίων ανά είδος (2010) 

Είδος Καλλιέργειας Ποσότητα Παραγωγής  
(σε τόνους) 

Νωπά Κηπευτικά 65.338 
Κονδυλώδη (Πατάτες, Σακχαρότευτλα) 9.400 
Οπώρες (Μηλοειδή,  Πυρηνόκαρπα,  Ακρόδρυα, 
Εσπεριδοειδή, ∆ιάφορα) 

88.323 

Αµπέλια (Σταφύλια για κρασί, επιτραπέζια, σταφίδα) 1.980 
Ελαιόδεντρα (Ελιές Βρώσυµες, Ελιές για παραγωγή 
Ελαιολάδου) 

25.150 

Πηγή: ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Χανίων (2011) 
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Στο ∆ήµο Χανίων την περίοδο 2010-2011 παρήχθησαν 5.249.274 κιλά ελαιολάδου εκ 
των οποίων το 73,48% (3.856.938) ήταν έξτρα παρθένο, το 9,56% (502.031) παρθένο 
και το 19,96%  (502.031) λαµπάντε.  

Ειδικά όσον αφορά την παραγωγή ελαιολάδου, ιδιαίτερη 
αναφορά αξίζει να γίνει στην πρωτοβουλία του ∆ήµου Χανίων ο 
οποίος προχώρησε στην κυκλοφορία του πρώτου ελαιόλαδου 
συµβολαιακής γεωργίας µε την ονοµασία "Της Κρήτης το 
οµαδικό". Το εν λόγω ελαιόλαδο είναι έξτρα παρθένο µε 
πιστοποιητικό γνησιότητας και ποιότητας και στη διαδικασία 
παραγωγής εµπλέκονται πιστοποιηµένοι παραγωγοί που 

απευθύνονται σε ελαιουργεία, τα οποία στη συνέχεια έρχονται σε συµφωνία µε τον 
τυποποιητή που από την πλευρά του έρχεται σε συµφωνία µε τον διακινητή που 
προωθεί το προϊόν στην αγορά (Πλαίσιο 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΙΣΙΟ 1 
 

“Της Κρήτης το Οµαδικό”: Από το ∆ήµο Χανίων το πρώτο λάδι 
συµβολαιακής γεωργίας 

 
«Με πρωτοβουλία του ∆ήµου Χανίων κυκλοφόρησε το πρώτο ελαιόλαδο 

συµβολαιακής γεωργίας µε την ονοµασία "Της Κρήτης το Οµαδικό" και µε 

συµµετοχή 25 παραγωγών ελαιόλαδου. Ο ∆ήµος Χανίων ήταν αυτός που 

ξεκίνησε τις διαδικασίες για να "βγει" στην αγορά έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 

µε πιστοποιητικό γνησιότητας και ποιότητας. Στη διαδικασία παραγωγής του 

εµπλέκονται πιστοποιηµένοι παραγωγοί που απευθύνονται στα συνεργαζόµενα 

ελαιουργεία. Στη συνέχεια τα ελαιουργεία έρχονται σε συµφωνία µε τον 

τυποποιητή που από την πλευρά του έρχεται σε συµφωνία µε τον διακινητή 

που προωθεί το προϊόν στην αγορά.  

 
Όλοι οι συµβαλλόµενοι είναι πιστοποιηµένοι, ενώ το προϊόν που παράγεται 

είναι προστατευµένης γεωγραφικής προέλευσης. Η αναγνώριση του 

ελαιόλαδου γίνεται µε εργαστηριακή ανάλυση πριν και µετά τη συσκευασία 

του. Πριν τη συσκευασία το λάδι σφραγίζεται σε ειδικές ανοξείδωτες 

δεξαµενές, ενώ το πιστοποιητικό γνησιότητας και ποιότητας δίνεται από 

εργαστήριο του Μεσογειακού Αγρονοµικού Ινστιτούτου Χανίων. Όλες οι 

συσκευασίες είναι αριθµηµένες και πάνω σε αυτές αναγράφεται η πιστοποίηση 

του προϊόντος και κάθε συσκευασία φέρει το πιστοποιητικό γνησιότητας και 

ποιότητας. Το προϊόν πωλείται σε αριθµηµένα µεταλλικά δοχεία του ενός και 

των πέντε λίτρων, πάνω στα οποία αναγράφεται ηµεροµηνία λήξης.  

 
Οι πρώτες ποσότητες που παρήχθησαν αφορούσαν 30 τόνους λάδι µε τον 

παραγωγό να εισπράττει 2,5 ευρώ το λίτρο, σταθερή τιµή για το διάστηµα των 

3 ετών που ισχύει η συµφωνία. Η τιµή για τον καταναλωτή είναι 3,95 το λίτρο 

συν 13% ΦΠΑ. Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το ότι για το συγκεκριµένο προϊόν 

υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την αµερικανική αγορά» 
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Όσον αφορά το ζωικό πληθυσµό ανά ∆ηµοτική Ενότητα του ∆ήµου Χανίων, αυτός 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

ΠΙΝΑΚΑΣ 32: Ζωικός Πληθυσµός ανά ∆ηµοτική Ενότητα του 
∆ήµου Χανίων 

∆ηµοτική Ενότητα Αριθµός* 
∆.Ε. Χανίων 6.460 
∆.Ε. Ακρωτηρίου 88.854 
∆.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 15.184 
∆.Ε. Σούδας  5.408 
∆.Ε. Θερίσου 33.890 
∆.Ε. Νέας Κυδωνίας 7.910 
∆.Ε. Κεραµιών 59.926 
Σύνολο 217.632 
* Περιλαµβάνει αθροιστικά ζώα, πτηνά και κυψέλες µελισσών  
Πηγή: ΕΣΥΕ (2005), Επεξεργασία Στοιχείων ανά ∆ήµο 

 
 
Από αυτόν προκύπτει ότι το 40,83% του ζωικού πληθυσµού βρίσκεται στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Ακρωτηρίου, µε 27,53% ακολουθεί η ∆ηµοτική Ενότητα Κεραµιών και η 
∆ηµοτική Ενότητα Θερίσου µε ποσοστό 15,58%. Το µικρότερο ποσοστό κατέχει η 
∆ηµοτική Ενότητα Σούδας. 
 
Σχετικά µε την αλιευτική δραστηριότητα στο ∆ήµο Χανίων αυτή µπορεί να 
αποτυπωθεί παραθέτοντας τα κιλά αλίευσης αλιευµάτων και τα αλιευτικά σκάφη, που 
χρησιµοποιούνται από επαγγελµατίες αλιείς ανά ∆ηµοτική Ενότητα. Συγκεκριµένα η 
παραγωγή που προκύπτει από την αλιευτική δραστηριότητα παρουσιάζεται στον 
παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33: Αλιευτική δραστηριότητα στο ∆ήµο Χανίων ανά ∆ηµοτική 
Ενότητα (Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργειες*) 

∆ηµοτική Ενότητα Κιλά Σκάφη 

∆.Ε. Χανίων 1.320.000 17 

∆.Ε. Ακρωτηρίου 282.000 43 

∆.Ε. Ελευθερίου Βενιζέλου 2.000 6 

∆.Ε. Σούδας 137.100 43 

∆.Ε. Θερίσου - - 

∆.Ε. Νέας Κυδωνίας 17.385 34 

∆.Ε. Κεραµιών -  

Σύνολο 217.632 143 
* Περιλαµβάνει ποσότητες Αλιευµάτων που Εκφορτώθηκαν. Αθροιστικά περιλαµβάνει ιχθύες, µαλάκια, 
κεφαλόποδα, οστρακοειδή 
Πηγή: ΕΣΥΕ (2005), Επεξεργασία Στοιχείων ανά ∆ήµο 

 
Γενικότερα τα κρίσιµα ζητήµατα, τα προβλήµατα και οι προοπτικές ανάπτυξης  που 
αφορούν τον πρωτογενή τοµέα του ∆ήµου Χανίων είναι τα εξής: 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΘΕΜΑ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 
• Παραγωγή τοπικών προϊόντων υψηλής 

ποιότητας και βιολογικής αξίας (π.χ. 
παρθένο ελαιόλαδο). 

• Σύνδεση πρωτογενή τοµέα µε τους 
κλάδους  µεταποίησης και  υπηρεσιών.   

• ∆υνατότητα διαφοροποίησης της 
αγροτικής παραγωγής µε εισαγωγή νέων 
ποικιλιών και υβριδίων από το 
εξωτερικό. 

• Αξιοποίηση  της τεχνογνωσίας που 
προέρχεται από µελέτες και ερευνητικές 
δραστηριότητες. 

Προβλήµατα 

• Μικρό µέγεθος (κατακερµατισµός) 
γεωργικού κλήρου 

• Αδυναµία αξιοποίησης νέων 
τεχνολογιών καθώς το κόστος 
εφαρµογής τους είναι δυσανάλογα 
µεγάλο σε σχέση µε το µέγεθος της 
παραγόµενου προϊόντος 

• Υψηλό κόστος διάθεσης Αγροτικών 
Προϊόντων λόγω ανελαστικών δαπανών-  
υψηλού µεταφορικού κόστους 

• Υψηλό Κόστος Πρώτων Υλών 
(Λιπασµάτων, Καυσίµων κλπ.) 

• Έλλειψη τυποποίησης και οργανωµένης 
προβολής των παραγόµενων αγροτικών 
προϊόντων. 

• Πολλές µικρές µονάδες τυποποίησης µε 
πενιχρούς πόρους για την προώθηση των 
παραγόµενων προϊόντων.   

• Αδυναµία συντονισµού για την 
οργανωµένη προώθηση των  προϊόντων  
στη  διεθνή αγορά.  

• Αδυναµία καθιέρωσης αγροτικών 
προϊόντων σε επίπεδο Κρήτης ως 
προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ) και Γεωγραφικής 
Ένδειξης (ΠΓΕ). 

Ευκαιρίες 
• Παγκόσµια αναγνώριση του «Κρητικού 

Μοντέλου ∆ιατροφής» 
• Προώθηση των εξαγωγών προς 

«µεγάλες αγορές» όπως η Κίνα, η 
Γερµανία, η Αµερική κ.α. 

• Παγκόσµιο “brand name”αποτελεί το 
Κρητικό ελαιόλαδο.   

• Προώθηση του «Αγροτουριστικού» 
µοντέλου ως καινοτόµο µοντέλο 
σύνδεσης του τουρισµού µε την 
αγροτική παραγωγή. 

• Παγκοσµιοποίηση - Άνοιγµα της αγοράς 
της Κίνας. 

• Ζήτηση τυποποιηµένου ελληνικού 
ελαιολάδου ονοµασίας προέλευσης.  

• Ίδρυση Λαϊκής Αγορών µόνο τοπικών 
αγροτικών προϊόντων και βιολογικών. 

• ∆ιοργάνωση εκθέσεων (π.χ. Αγροτικός 
Αύγουστος) και ανάπτυξη δράσεων 
προώθησης και προβολής µε στόχο την  

Περιορισµοί 
• Ισχυρός ανταγωνισµός σε διεθνές 

επίπεδο  
• Εγκατάλειψη της υπαίθρου και 

συγκέντρωση σε κέντρα τουριστικής 
ανάπτυξης  

• Συρρίκνωση του αγροτικού τοµέα 
• ∆ιόγκωση κλάδου των υπηρεσιών 
• Υποβάθµιση του φυσικού 

περιβάλλοντος 
• Απουσία ευέλικτων χρηµατοδοτικών  

προγραµµάτων ενίσχυσης των 
αγροτικών  επενδύσεων 

• Έλλειψη κινήτρων για ανάπτυξη του 
πρωτογενή τοµέα  

• Ανάγκη για εξειδικευµένη εκπαίδευση-
επιµόρφωση σε θέµατα αγροτικής 
παραγωγής. 
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υποστήριξη της εξαγωγικής 
δραστηριότητας και την προώθηση των 
τοπικών αγροτικών προϊόντων. 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 

 
• Παροχή κινήτρων για ανάπτυξη διαµεσολαβητικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων  
• Αναδιάρθρωση καλλιεργειών 
• Ποιοτική Βελτίωση των παραγόµενων προϊόντων 
• Τυποποίηση και συσκευασία προϊόντων, κατοχύρωση σηµάτων ποιότητας, ονοµασίας 

προέλευσης κλπ. 
• ∆ιαχείριση, συντήρηση, τυποποίηση, συσκευασία και µεταποίηση αγροτικών προϊόντων 
• Ίδρυση Λαϊκής Αγορών µόνο τοπικών αγροτικών προϊόντων και βιολογικών 
• ∆ιοργάνωση εκθέσεων (π.χ. Αγροτικός Αύγουστος) και ανάπτυξη δράσεων προώθησης 

και διαφήµισης µε στόχο την  υποστήριξη της εξαγωγικής δραστηριότητας και την 
προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων.  

 
 
- ∆ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Ο δευτερογενής τοµέας στο ∆ήµο Χανίων δεν είναι ικανοποιητικά ανεπτυγµένος σε 
σχέση µε την υπόλοιπη περιφέρεια, ενώ βασίζεται κυρίως στην επεξεργασία των 
προϊόντων του πρωτογενή τοµέα. Οι κατασκευαστικές εταιρείες είναι σχετικά µικρού 
µεγέθους µε εξαίρεση κάποιες συνεταιριστικές. ∆ιαπιστώνονται δυσκολίες στην 
ανάπτυξη εµπορικών δικτύων για την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε διεθνείς 
αγορές. Υπάρχουν επίσης προβλήµατα διασύνδεσης µεταξύ του τοµέα της παραγωγής 
και των ερευνητικών κέντρων.  
 
Σηµαντικότερος κλάδος του δευτερογενή τοµέα είναι η µεταποίηση η οποία 
συνδέεται κύρια µε την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τοµέα, αλλά και µε 
τους κλάδους των δοµικών υλικών και των πλαστικών. Στην έκταση του ∆ήµου 
συναντάται πλήθος κυρίως µικρών (εκτός των συνεταιριστικών) µεταποιητικών 
επιχειρήσεων που επεξεργάζονται αγροτικά προϊόντα (παραγωγή σταφίδας, τυριού 
κλπ).  Το 47% των µεταποιητικών επιχειρήσεων, 42 σε αριθµό, δραστηριοποιούνται 
στο κλάδο των Τροφίµων και Ποτών. ∆ραστηριοποιούνται κυρίως στην επεξεργασία 
αγροτικών προϊόντων και στην παραγωγή προϊόντων κρέατος. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
ανά κλάδο στο ∆ευτερογενή τοµέα και εδρεύουν στο ∆. Χανίων 

α/α Κλάδος Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Αρ. Επιχ/ων 
1 Βιοµηχανία Τροφίµων, Ποτών και καπνοβιοµηχανία 42 

2 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων 5 

3 Βιοµηχανία ∆έρµατος και ∆ερµατίνων ειδών 2 

4 Βιοµηχανία Ξύλου και Προϊόντων Ξύλου 3 

5 
Παραγωγή Χαρτοπολτού, παραγωγή χαρτιού και προϊόντων από χαρτί, 
εκδοτικές και εκτυπωτικές δραστηριότητες 

6 

6 Παραγωγή Χηµικών  ουσιών, χηµικών προϊόντων και συνθετικών ινών 4 
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7 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες 4 

8 Κατασκευή άλλων προϊόντων από µη µεταλλικά ορυκτά 8 

9 Παραγωγή βασικών µετάλλων και κατασκευή µεταλλικών προϊόντων 10 

10 Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισµού και οπτικών συσκευών 4 

11 Κατασκευή εξοπλισµού κατασκευών 1 

12 Λοιπές Βιοµηχανίες (µ.α.κ) 3 

 Σύνολο επιχειρήσεων µεταποιητικού κλάδου 92 

13 Κατασκευές 61 

14 Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύµατος, Φυσικού Αερίου και Νερού 3 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 156 

Πηγή: EBE (2011) 
 
Συνοπτικά, η εικόνα της τοπικής οικονοµίας όσον αφορά την ανάπτυξη των 
µεταποιητικών επιχειρήσεων παρουσιάζεται παρακάτω:  
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΘΕΜΑ: ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 
• Μείωση του κόστους µε την εφαρµογή 

νέων τεχνολογιών στον τοµέα της 
µεταποίηση. 

• ∆ηµιουργία νέου ΒΙΟΠΑ µε στόχο τη 
συγκέντρωση όλων των µεταποιητικών  
επιχειρήσεων σε µια περιοχή µε στόχο  
την ενθάρρυνση της 
επιχειρηµατικότητας 

• Μεταποίηση και εξαγωγή Κρητικών 
προϊόντων. 

Προβλήµατα 

• Μικρό µέγεθος επιχειρήσεων 
οικογενειακού χαρακτήρα, που κάνει 
δύσκολη την ανάπτυξη του 
µεταποιητικού κλάδου 

• Υψηλό µεταφορικό κόστος λόγω του 
νησιωτικού χαρακτήρα της περιοχής 

• Υψηλή εποχικότητα στη ζήτηση των 
µεταποιητικών προϊόντων λόγω του 
τουριστικού χαρακτήρα της περιοχής και 
της έντονης αλληλεξάρτησης  του µε την 
παραγωγικότητα  των λοιπών κλάδων 
παραγωγής της τοπικής οικονοµίας. 

Ευκαιρίες 
• Προώθηση των προϊόντων µε τη  

διενέργεια εξαγωγικών εκθέσεων  
• Μείωση του κόστους παραγωγής µε 

ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών 
• Πραγµατοποίηση σεµιναρίων για την 

επιµόρφωση των επιχειρηµατιών σε 
θέµατα µεταποίησης και καινοτοµίας 

Περιορισµοί 
• Ασταθές οικονοµικό περιβάλλον και 

φορολογικό καθεστώς για τις 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

• Έντονος Ανταγωνισµός σε Εθνικό και 
∆ιεθνές Επίπεδο 

• Μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες,  
οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για την 
έναρξη, επέκταση, αλλαγή κάθε 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

• Συνεχής µείωση επιδοτούµενων 
προγραµµάτων χρηµατοδότησης µε 
αποτέλεσµα να µην υπάρχουν κίνητρα ή 
πόροι για την ενίσχυση µεταποιητικών 
επιχειρήσεων. 

• Ασταθής οικονοµική συγκυρία για την 
προώθηση καινοτόµων επιχειρηµατικών 
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δράσεων 

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης 
 

• ∆ιοργάνωση διεθνών εµπορικών εκθέσεων και προγραµµάτων προώθησης της 
µεταποίησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων 

•  Ενηµέρωση και  υποστήριξη επιχειρηµατιών από το Τµήµα εµπορίου 

• Μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών  για την  έναρξη επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. 

 

- ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
Οι υπηρεσίες αποτελούν τον µεγαλύτερο και δυναµικότερο τοµέα της τοπικής 
οικονοµίας και συµβάλλουν στο Ακαθάριστο Προϊόν του Νοµού κατά περίπου 70%. 
Κινητήριος µοχλός είναι φυσικά ο τουρισµός και οι συνδεόµενες µε αυτόν υπηρεσίες. 
Οι διοικητικές, εκπαιδευτικές και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, καθώς και οι 
υπηρεσίες µεταφορών είναι συγκεντρωµένες κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα. 
Λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της τοπικής οικονοµίας και του εξαγωγικού 
προσανατολισµού της, έχουν αναπτυχθεί ισχυρότατες εταιρίες µεταφορών και 
ναυτιλιακές εταιρείες. 
 

∆ιακρίνοντας µερικά εκ των σηµαντικότερων χαρακτηριστικών του τριτογενούς 
τοµέα, µπορούν να αναφερθούν:  
• Η υψηλή θέση του εµπορίου και των υπηρεσιών στην οικονοµική 

δραστηριότητα.  
• Η υψηλή συµµετοχή και απασχόληση στον κλάδο των τουριστικών 

επιχειρήσεων.  
• Η έντονη εποχικότητα της τουριστικής  δραστηριότητας.  
• Η µεγάλη συγκέντρωση ξενοδοχειακού δυναµικού.  

 

Στο ∆ήµο Χανίων,  η παραγωγική δραστηριότητα του τριτογενή τοµέα,  ανά κλάδο 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:   
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35: Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
ανά κλάδο στον Τριτογενή τοµέα και εδρεύουν στο ∆. Χανίων 

Α/Α Κλάδος Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Αρ. Επιχ/ων 

1 
Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο, επισκευή αυτοκινήτων οχηµάτων, 
µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης 

239 

2 Ξενοδοχεία και Εστιατόρια 182 

3 Μεταφορές, Αποθήκευση και Επικοινωνία 24 

4 Ενδιάµεση Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 7 

5 
∆ιαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, εκµισθώσεις και επιχειρηµατικές 
∆ραστηριότητες 

51 

6 Ιδιωτική Εκπαίδευση (Εκπαιδευτήρια, Σχολές Οδηγών) 6 

7 Υγεία και Κοινωνική Μέριµνα 7 

8 
Άλλες ∆ραστηριότητες Παροχής υπηρεσιών υπέρ του Κοινωνικού 
Συνόλου και άλλων Υπηρεσιών κοινωνικού ή ατοµικού Χαρακτήρα 

24 

 
 
Η ανάπτυξη του τουρισµού αποτελεί δοµικό χαρακτηριστικό επικράτησης του 
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τριτογενή τοµέα στο ∆ήµο Χανίων. Στον τοµέα αυτό, µεταξύ άλλων, συνεισφέρουν 
το φυσικό περιβάλλον και ο παραθαλάσσιος χαρακτήρας του ∆ήµου. Υπάρχουν και 
διατηρούνται οργανωµένες ακτές, µε τις περισσότερες, έντεκα στο σύνολο των 
δηµοτικών διαµερισµάτων, να βραβεύονται κάθε χρόνο για την ασφάλεια και 
καταλληλότητα τους µε τη «Γαλάζια Σηµαία».  
 
Στο ∆ήµο Χανίων υπάρχουν οργανωµένα τουριστικά καταλύµατα κάθε κατηγορίας.  
Συγκεκριµένα η ξενοδοχειακή υποδοµή µπορεί συνοπτικά να αποδοθεί παραθέτοντας 
τον αριθµό των καταλυµάτων που υπάρχουν σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα (Πίνακας 
36).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 36: Καταλύµατα ανά κατηγορία ξενοδοχειακής µονάδας στο ∆ήµο Χανίων 

5***** 4**** 3*** 2** ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες Κλίνες Μονάδες

∆.Ε Χανίων - - 1 147 7 596 22 1327 5 

∆.Ε Ακρωτηρίου 1 264 - - 10 719 8 364 - 

∆.Ε Ελ.Βενιζέλου - - - - - - 1 56 - 

∆.Ε Σούδας - - - - - - 2 77 1 

∆.Ε Νέας Κυδωνίας 6 1257 8 1821 24 2167 116 7493 21 

ΣΥΝΟΛΟ 7 1521 9 1968 41 3482 149 9317 27 

 
Συνολικά στο ∆ήµο Χανίων υπάρχουν 233 τουριστικές µονάδες  µε 17.472 κλίνες. 
Επίσης λειτουργούν διαφόρων κατηγοριών ξενοδοχειακές µονάδες. Ο µεγαλύτερος 
αριθµός ξενοδοχειακών µονάδων δραστηριοποιείται στη δηµοτική ενότητα Νέας 
Κυδωνίας, η οποία κατέχει την πρωτιά στα «πεντάστερα» ξενοδοχειακά 
συγκροτήµατα σε επίπεδο ∆ήµου. Συνολικά στην ∆ηµοτική Ενότητα Νέας Κυδωνίας 
δραστηριοποιούνται 6 ξενοδοχειακές µονάδες πέντε αστέρων και οκτώ τεσσάρων µε 
διαθεσιµότητα 1.257 και 1.821 κλινών αντίστοιχα. Στο κέντρο της πόλης και 
ειδικότερα στη δηµοτική ενότητα Χανίων το µεγαλύτερο µέρος των ξενοδοχειακών 
µονάδων είναι τριών και δύο αστέρων µε διαθέσιµες 596 και 1.327 κλίνες αντίστοιχα. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 37: Παρουσίαση Ξενοδοχειακής Υποδοµής σε επίπεδο ∆ήµου Χανίων – 
Περιφέρειας Κρήτης – Σύνολο Χώρας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗΣ 
ΜΟΝΑ∆ΑΣ 5***** 4**** 3*** 2** 1* ΣΥΝΟΛΟ 

Μονάδες 7 9 41 149 27 233 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Κλίνες 1521 1968 3482 9317 1184 17.472 
Μονάδες 48 216 306 711 228 1.509 

ΚΡΗΤΗ 
Κλίνες 22.290 42.572 28.956 43.082 10.055 146.955 

Μονάδες 199 1.048 1.900 4.403 1.657 9.207 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 

Κλίνες 69.634 160.888 55.150 193.532 47.351 526.555 
ΚΛΙΝΕΣ: ∆ΗΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ/ΚΡΗΤΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 6,82% 4,62% 12,03% 21,63% 11,78% 11,89% 

ΚΛΙΝΕΣ: ∆ΗΜΟΣ 
ΧΑΝΙΩΝ/ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 2,18% 1,22% 6,31% 4,81% 2,50% 3,32% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, ΚΕΤΑ (2008), Μελέτη για την Αναπτυξιακή Φυσιογνωµία της Κρήτης. 
 
Ο ∆ήµος Χανίων κατέχει το 6,82% των διαθέσιµων ξενοδοχειακών κλινών 
κατηγορίας πέντε αστέρων της Περιφέρειας και το 2,18% των κλινών πέντε αστέρων 
σε επίπεδο χώρας. Συνολικά, το 11,89% των ξενοδοχειακών υποδοµών του νησιού 
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βρίσκονται εντός ορίων του ∆ήµου. Αντίστοιχα ο ∆ήµος Χανίων φιλοξενεί το 3,32% 
των ξενοδοχειακών υποδοµών της Ελλάδος.  Συνολικά οι ξενοδοχειακές υποδοµές 
βάσει των διαθέσιµων κλινών ανά κατηγορία αξιολόγησης των υπηρεσιών που 
προσφέρουν στο φιλοξενούµενο, παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραµµα: 
 

 
 
 
Συνοπτικά, περιγράφοντας τον αριθµό των διαθέσιµων κλινών µε κριτήριο την 
αξιολόγηση της ποιοτικής διαβάθµισης των παρεχόµενων υπηρεσιών τους ως 
ποσοστό στο σύνολο των κλινών σε δηµοτικό επίπεδο µπορούµε να συµπεράνουµε 
ότι το 53% του συνόλου των διαθέσιµων κλινών στο ∆ήµο Χανίων είναι κατηγορίας 
δυο αστέρων, ενώ ακολουθεί µε 20% ο αριθµός των κλινών κατηγορίας τριών 
αστέρων, έπεται, µε 11%, η διαθεσιµότητα των κλινών τεσσάρων αστέρων, 9% του 
συνόλου αποτελούν οι κλίνες πέντε αστέρων και 7% οι κλίνες ενός αστεριού.   
 
Επιπλέον όσον αφορά τον τοµέα του τουρισµού αξίζει να επισηµανθούν οι 
σηµαντικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε από την αρχή του 2011 ο ∆ήµος Χανίων, 
όσον αφορά το τουρισµό κρουαζιέρας για την προσέλκυση εταιρειών και επισκεπτών 
στα Χανιά. Η νέα ∆ηµοτική Αρχή των Χανίων, µε την ανάληψη των καθηκόντων της 
- και αναγνωρίζοντας τις σηµαντικές προοπτικές που διανοίγονται για την τοπική 
οικονοµία και ανάπτυξη από τη νέα αυτή τουριστική αγορά - ανέλαβε συγκεκριµένες 
πρωτοβουλίες για τη διαµόρφωση ενός συγκεκριµένου επιχειρησιακού σχεδιασµού 
για τον τουρισµό κρουαζιέρας µε απώτερο στόχο την καθιέρωση του λιµανιού της 
Σούδας σε σηµαντικό προορισµό κρουαζιέρας στη βάση ποιοτικών υπηρεσιών 
και υποδοµών και την περαιτέρω ανάδειξη των τουριστικών, πολιτισµικών και 
περιβαλλοντικών πλεονεκτηµάτων του τόπου µας. 
 
Όσον αφορά τις οργανωµένες αφίξεις κρουαζιερόπλοιων στα Χανιά, τη φετινή 
τουριστική περίοδο, αυτές αναµένεται να ξεπεράσουν τις 100 έως το τέλος του έτους, 
γεγονός που συνεπάγεται σηµαντικά έσοδα για την τοπική οικονοµία και τόνωση της 
τοπικής αγοράς, οι δε συνολικές αφίξεις αλλοδαπών τουριστών µε κρουαζιερόπλοια 
στα Χανιά, κατά το πρώτο εξάµηνο του 2011 και συγκεκριµένα την περίοδο 
Μαρτίου-Ιουνίου έφτασαν τις 45.084, από 113 διαφορετικές εθνικότητες.  

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 

9% 

11% 

20% 
53% 

7% 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 38: Αφίξεις Αλλοδαπών µε Κρουαζιερόπλοια  

στο Λιµάνι Σούδας ανά Εθνικότητα (Α Εξάµηνο 2011) 
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2011 

ΗΠΑ 12892 
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 6693 

ΙΤΑΛΙΑ 4756 
ΚΑΝΑ∆ΑΣ 3637 

ΙΣΡΑΗΛ 2236 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1614 
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 1544 
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1174 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 10538 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΩΝ 45084 

       Πηγή: Λιµεναρχείο Χανίων, Ιούλιος 2011 
 

Από αυτούς τους τουρίστες που έχουν έρθει µε κρουαζιερόπλοιο στο Νοµό Χανίων, 
το µεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τις ΗΠΑ µε 28,6% και ακολουθούν οι 
Άγγλοι και Ιταλοί µε 14,9% και 10,6%, αντίστοιχα. Σχετικά µε τις υπόλοιπες 
εθνικότητες, αξίζει να σηµειώσουµε το ποσοστό των αφίξεων των Καναδών κατά 
8,1% και των Ισραηλινών κατά 5%. ∆ιακρίνοντας τις αφίξεις αλλοδαπών ανά µήνα, 
παρατηρούµε ότι ο µήνας που εµφάνισε τις περισσότερες αφίξεις ήταν ο Ιούνιος µε 
24.818 και έπεται ο Μάϊος µε 11.660 και ο Απρίλιος µε 8.319.  
 

 
Πηγή: Λιµεναρχείο Χανίων, Ιούλιος 2011 

  
 
Συνοψίζοντας, η εικόνα του τριτογενή τοµέα µε έµφαση στην αναπτυξιακή προοπτική 
που προσδίδει ο τοµέας του Τουρισµού στην περιοχή παρουσιάζεται παρακάτω.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΘΕΜΑ: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες   Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 
• Υψηλό επίπεδο τουριστικών υπηρεσιών 
• Ισχυρή γεωγραφική θέση  
• Επαρκείς  υποστηρικτικές υποδοµές - 

υπηρεσίες 
• Υψηλή τουριστική ζήτηση 
• Ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού 

(συνεδριακού, τουρισµού υγείας, 
αγροτουρισµού κ.α.) 

• Ανάπτυξη χειµερινού τουρισµού 
• Ανάδειξη και αξιοποίηση φυσικού 

περιβάλλοντος 
 

Προβλήµατα 

• Συγκέντρωση υποδοµών τουρισµού και 
δυσκολία διάχυσης στην ενδοχώρα  

• Εποχική ζήτηση 
• Έλλειψη ενιαίου στρατηγικού σχεδιασµού 

τουριστικής προβολής και ανάπτυξης  
• Έντονη εξάρτηση από αποφάσεις, επιλογές 

και πολιτικές µεγάλων τουριστικών 
πρακτορείων του εξωτερικού  

• Αποσπασµατικές και µεµονωµένες 
πρωτοβουλίες τουριστικής ανάπτυξης  

• Κίνδυνος µαζικοποίησης τουριστικού 
προϊόντος χωρίς διαφοροποιήσεις-έλλειψη 
καινοτοµίας 

• Έλλειψη θεσµικού πλαισίου ρύθµισης των 
χρήσεων γης και προστασίας χρήσεων 
προστατευόµενων περιοχών φυσικού κάλλους  

• Ανεπάρκεια υποδοµών υποδοχής επισκεπτών 
• Υστέρηση στην αξιοποίηση απορρόφησης 

χρηµατοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη 
τουριστικών δραστηριοτήτων  

Ευκαιρίες 
• Ανάπτυξη γαστρονοµικού τουρισµού -

Προώθηση Κρητικής διατροφής  
• Προσέλκυση εγχώριου τουρισµού  
• Κατασκευή και λειτουργία µαρίνας σκαφών 

αναψυχής  
• Περαιτέρω ανάπτυξη τουρισµού κρουαζιέρας 
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τουρισµό  
• Ανάδειξη προστατευόµενων περιοχών 

φυσικού κάλλους 
• ∆ηµιουργία θεµατικών µουσείων 
• Επέκταση Αεροδροµίου Χανίων 
• Βελτίωση υποδοµών Λιµένα Σούδας 

Περιορισµοί 
• Ισχυρός ανταγωνισµός σε διεθνές επίπεδο  
• Έλλειψη υποδοµών ανάπτυξης θεµατικού 

τουρισµού 
• Εγκατάλειψη της υπαίθρου και συγκέντρωση 

σε κέντρα τουριστικής ανάπτυξης  
• Συρρίκνωση της µεταποίησης και του 

αγροτικού τοµέα 
• Αλλοίωση της οικιστικής δοµής  
• Υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος  
• Έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου 

δυναµικού στον τοµέα του τουρισµού.  

Κρίσιµα Ζητήµατα Τοπικής Ανάπτυξης  
• Αναβάθµιση - ολοκλήρωση βασικών υποδοµών υποδοχής (αεροδρόµια λιµάνια, µαρίνα) 
• Ενίσχυση δροµολογίων αεροπορικών και ακτοπλοϊκών εσωτερικού και εξωτερικού  
• Ανάδειξη πολιτιστικής ταυτότητας και λοιπόν παραδοσιακών τουριστικών χαρακτηριστικών 

της περιοχής  
• ∆ιοργάνωση εκθέσεων τουρισµού για την ενίσχυση της τουριστικής  προβολής του ∆ήµου 
• Επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου  
• Ανάπτυξη θεµατικού τουρισµού 
• Άµεση απορρόφηση χρηµατοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων. 
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1.2.4.5 Βασικές υποδοµές συνδεµένες µε την τοπική ανάπτυξη 
Τέλος, για την ολοκληρωµένη παρουσίαση της υφιστάµενης κατάστασης στον τοµέα της 
τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης κρίνεται σκόπιµο όπως παρουσιαστούν οι κυριότερες 
αναπτυξιακές υποδοµές που βρίσκονται τόσο εντός των δηµοτικών ορίων. Οι συγκεκριµένες 
υποδοµές συνεπικουρούν στην αναπτυξιακή προοπτική της τοπικής οικονοµίας του ∆ήµου 
Χανίων, στην προοπτική ενίσχυσης της παραγωγικής δυναµικότητας και διείσδυσης σε 
νέους παραγωγικούς τοµείς. Οι παρακάτω υποδοµές συνδέονται άµεσα µε τον τουρισµό, την 
εξαγωγική δυνατότητα των αγροτικών προϊόντων, την οργάνωση του παραγωγικού ιστού 
στο πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνοπτικά οι 
κυριότερες υποδοµές είναι οι εξής: 
 
[α] Λιµάνι Σούδας  
Στο ∆ήµο Χανίων εντοπίζονται σηµαντικές λιµενικές υποδοµές από τις οποίες ξεχωρίζει το 
λιµάνι της Σούδας, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση επτά χιλιόµετρων από την πόλη των 
Χανίων. Το λιµάνι της Σούδας χαρακτηρίζεται ως λιµάνι (επιβατικά και εµπορικά) διεθνούς 
εµβέλειας και µαζί µε αυτό του Ηρακλείου αποτελούν τις κύριες πύλες εισόδου του νησιού 
της Κρήτης από τη θάλασσα. Το λιµάνι της Σούδας – το µεγαλύτερο και ασφαλέστερο 
φυσικό λιµάνι της Μεσογείου – πολλαπλών χρήσεων (επιβατική, τουριστική, ναυταθλητική, 
εκπαιδευτική και αλιευτική), είναι σε µεγάλο βαθµό προστατευµένο από τους κυµατισµούς, 
καθώς βρίσκεται στον µυχό του όρµου της Σούδας ο οποίος είναι ανοιχτός µόνο προς τα 
Ανατολικά.  
 

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται διαρκώς αποτελώντας σταυροδρόµι των σηµαντικότερων 
θαλάσσιων οδών, και συµβάλλοντας καθοριστικά στην εµπορική, τουριστική και οικονοµική 
ανάπτυξη του ∆ήµου αλλά και του Νοµού Χανίων. Καθηµερινά µέσω αυτού διακινούνται 
χιλιάδες επιβάτες, οχήµατα, καθώς και εµπορεύµατα πάσης φύσεως (αγροτικά, 
κτηνοτροφικά, κ.α.). Ενδεικτικό είναι πως στη διάρκεια της δεκαετίας 1995-2005 
καταγράφηκε ετήσια αύξηση του αριθµού των διακινηθέντων επιβατών κατά 54-55%.  
 
Επίσης την τελευταία περίοδο, το λιµάνι της Σούδας – µε τις σηµαντικές προσπάθειες που 
έχει καταβάλλει και ο ∆ήµος Χανίων - έχει ενταχθεί δυναµικά στα δροµολόγια διεθνών 
εταιριών κρουαζιέρας ως προορισµός ενώ πολύ σηµαντική χαρακτηρίζεται και η ένταξη του 
λιµένα της Σούδας στη «Medcruise», την Ένωση των Μεσογειακών Λιµένων – Προορισµών 
Κρουαζιέρας, γεγονός που αυξάνει την δυναµική που έχει αποκτήσει η Σούδα ως 
προορισµός. Είναι χαρακτηριστικό πως µόνο το 2011 αφίχθησαν στο λιµάνι της Σούδας 
πάνω από 130 κρουαζιερόπλοια τα οποία µετέφεραν περί τους 200.000 επιβάτες. 
 

Στο λιµάνι Σούδας διακρίνονται τρεις βασικές περιοχές/τοµείς: α) η περιοχή του Επιβατικού 
Λιµένα, β) η περιοχή του Εµπορικού Λιµένα και γ) η περιοχή Αναψυχής – Αλιείας – 
Ναυταθλητισµού. Η σηµερινή µέγιστη ετήσια χωρητικότητα του υφιστάµενου Λιµενικού 
Τµήµατος Ακτοπλοΐας ανέρχεται σε περίπου 1.700.000 επιβάτες.  
 
Ο επιβατικός λιµένας 
Ο επιβατικός λιµένας είναι εγκατεστηµένος στην προβλήτα «Α∆ΡΙΑΣ» όπου βρίσκονται τα 
κτίρια Λιµεναρχείου και Τελωνείου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις περιλαµβάνουν χώρο 
αναµονής, ισόγειο λιµενικό υπόστεγο, εµβαδού 3.000m2, γραφεία, parking αυτοκινήτων και 
συνεργείο.  
 
Ο εµπορικός λιµένας  
Ο εµπορικός λιµένας εξυπηρετεί τη διακίνηση δηµητριακών και άλλων προϊόντων (άλευρα, 
ζωοτροφές) των Κυλινδρόµυλων Κρήτης και της Κεντρικής Ένωσης Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε. 
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(πρώην ΚΥ∆ΕΠ), καθώς επίσης και τη διακίνηση Γενικών και Ξηρών Χύδην και 
επικίνδυνων φορτίων. Περιλαµβάνει υπαίθριους χώρους αποθέσεως εµπορευµατοκιβωτίων 
και αποθέσεως εµπορευµάτων και υπαίθριους ταινιόδροµους µεταφοράς τους. Στο χερσαίο 
χώρο, εκτός των σιλό της πρώην ΚΥ∆ΕΠ λειτουργούν δύο ισόγειες λιµενικές αποθήκες 
Γενικών Φορτίων 787m2 η βόρεια και 765m2 η νότια (µε περιφραγµένο χώρο µεταξύ τους) 
και το κτίριο λιµενεργατών ανατολικά του οποίο προβλέπονταν η δηµιουργία Πάρκου 
1.300m2.  
 
Ο λιµενίσκος µικρών Σκαφών και ερασιτεχνών αλιέων 
Ο λιµενίσκος µικρών σκαφών και ερασιτεχνών αλιέων εξυπηρετεί τα επαγγελµατικά 
αλιευτικά σκάφη ανοικτής θάλασσας και στο τµήµα αυτό βρίσκονται η ιχθυόσκαλα 
δηµοσίου Χανίων και τα Γραφεία του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Σούδας «Ναυτίλος». 
Συνορεύει από τα δυτικά µε τις εγκαταστάσεις του Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας.  
 
[β] Αεροδρόµιο Χανίων 
Το αεροδρόµιο Χανίων βρίσκεται στη χερσόνησο του Ακρωτηρίου, περίπου δεκατέσσερα 
χιλιόµετρα από τα Χανιά σε µια έκταση περίπου 15 στρεµµάτων. Το 2005 έγινε η 
ολοκλήρωση επέκτασης του αεροδροµίου που έλαβε επίσηµα την ονοµασία Κρατικός 
Αερολιµένας Χανίων "Ιωάννης ∆ασκαλογιάννης". Στο αεροδρόµιο των Χανίων 
πραγµατοποιούνται πτήσεις εσωτερικού από και προς το αεροδρόµιο Αθηνών, το 
αεροδρόµιο Θεσσαλονίκης και άλλα αεροδρόµια στην Ελλάδα. Από τον Απρίλιο µέχρι τις 
αρχές Νοεµβρίου κάθε χρόνου, γίνονται επίσης πολλές απευθείας πτήσεις chαrter για το 
αεροδρόµιο των Χανίων από τη Βρετανία, τη Γερµανία, τη Σκανδιναβία και άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η κίνηση στο αεροδρόµιο Χανίων είναι περίπου της τάξης των 1.500.000 
επιβατών το χρόνο.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 39: Κίνηση επιβατών στο αεροδρόµιο Χανίων (2008-2010) 

Έτος 2008 2009 2010 
Μεταβολή 
2008-2009 

Μεταβολή 
2009-2010 

Μεταβολή 
2008-2010 

Σύνολο Πτήσεων 15.206 16.014 13.852 5,31% -13,50% -8,90% 
Σύνολο Επιβατών 
(Αφίξεις-
Αναχωρήσεις) 

1.866.581 1.795.466 1.654.864 -3,81% -7,83% -11,34% 

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (2011) 

 
Εξετάζοντας την επιβατική κίνηση κατά την περίοδο 2008-2010 παρατηρούµε ότι ενώ ο 
αριθµός  πτήσεων αυξήθηκε κατά 5,31% από το 2008-2009, ο αριθµός αθροιστικά των 
επιβατών των πτήσεων άφιξης και αναχώρησης από τα Χανιά µειώθηκε κατά 3,81%. 
Μεγαλύτερη µεταβολή σηµειώθηκε την περίοδο 2009-2010 σε επίπεδο πτήσεων, αφίξεως 
και αναχωρήσεων κατά 13,50%.  
Αντίστοιχα σε επιβατική κίνηση υπήρξε µείωση της τάξεως του 7,83%, 25% αυξηµένο 
ποσοστό συγκριτικά µε τη µεταβολή της προηγούµενης περιόδου. Συνολικά την περίοδο 
2008-2010 παρατηρήθηκε µείωση της επιβατικής κίνησης και των πτήσεων, -11,34% και -
8,90%  αντίστοιχα.  
 
Ενθαρρυντικό στοιχείο αποτελεί ωστόσο η αντιστροφή αυτής της τάσης για το έτος 2011. 
Είναι χαρακτηριστικό πως οι αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών για το πρώτο εξάµηνο του 
2011 στο αεροδρόµιο Χανίων έχουν φτάσει τις 225.792, σηµειώνοντας µια αύξηση σε σχέση 
µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2010 (213.076 αφίξεις) της τάξης του 5,97%. Βλέποντας τα 
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ποσοστά αφίξεων των αλλοδαπών επισκεπτών για την περίοδο αυτή, διαπιστώνουµε ότι το 
74,44% προέρχεται από τις Σκανδιναβικές Χώρες, όπως είναι η Νορβηγία (22,99%), 
Σουηδία (19,78%), ∆ανία (16,64%), Φινλανδία (15,03%) και ακολουθούν αλλοδαποί 
επισκέπτες από την Αγγλία (6,51%), Γερµανία (4,50%) και Πολωνία (3,03%). 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40: Αφίξεις Αλλοδαπών Με Charters  
στο Αεροδρόµιο Χανίων ανά Εθνικότητα (Α’ Εξαµηνο 2011 - 2010) 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 2011 2010 (2011-2010)% 
ΝΟΡΒΗΓΙΑ 51917 52446 -1,01% 
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 44671 44639 0,07% 

∆ΑΝΙΑ 37578 35020 7,30% 
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 33939 26084 30,11% 

ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 14704 14315 2,72% 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10159 8837 14,96% 
ΠΟΛΩΝΙΑ 6850 9297 -26,32% 

ΒΕΛΓΙΟ 6076 5804 4,69% 
ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 4985 4782 4,25% 

ΤΣΕΧΙΑ 4324 4151 4,17% 
ΡΩΣΙΑ 3493 1895 84,33% 

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ 7096 5806 22,22% 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞΕΩΝ 225792 213076 5,97% 

               Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Χανίων, Ιούλιος 2011 
 
Τέλος αξίζει να επισηµανθεί πως σύµφωνα µε τα πρόσφατα δηµοσιευθέντα προσωρινά 
στοιχεία του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο αεροδρόµιο Χανίων οι 
διεθνείς αφίξεις προς το αεροδρόµιο Χανίων αυξήθηκαν κατά 10,73%  για το διάστηµα 
Ιανουάριος – Οκτώβριος 2011 σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2010. 
 
[γ] Ερευνητικά Κέντρα –Τεχνολογικά / Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
Τα ερευνητικά κέντρα και τα ακαδηµαϊκά-τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα, δύναται να 
αποτελέσουν πόλο καινοτοµίας και ανάπτυξης, καθώς συνδέονται άµεσα µε την παραγωγική 
δοµή της περιοχής και την εισαγωγή καινοτοµικών λύσεων σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στην τοπική αλλά και όχι µόνο οικονοµία. Επίσης, η ύπαρξη τους 
ενισχύει το «αναπτυξιακό προφίλ» της περιοχής και την προοπτική περαιτέρω συνεργασιών 
µε επιστηµονικούς φορείς σε διεθνές επίπεδο. 
 
Τα ακαδηµαϊκά/τεχνολογικά και ερευνητικά ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται στα όρια του 
∆ήµου Χανίων, παρουσιάζονται στον πίνακα 41. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 41: Ακαδηµαϊκά/ Τεχνολογικά και Ερυενητικά Ιδρύµατα στο ∆ήµο Χανίων 

1. Πολυτεχνείο Κρήτης 

2. ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα Χανίων 
3. Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων 
4. Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων 
5. Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Κρήτης 

 
Το Πολυτεχνείο Κρήτης ιδρύθηκε το 1977 στα Χανιά και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές 
τον Οκτώβριο του 1984. Σε αυτό λειτουργούν 5 ακαδηµαϊκά Τµήµατα Μηχανικών. 
Πρόκειται για το Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης, το Τµήµα Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων, το Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, το 
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Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος και το Τµήµα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, τα οποία 
υποστηρίζει ακαδηµαϊκά το Γενικό Τµήµα, ένα τµήµα βασικών επιστηµών. Εδρεύει στην 
πολυτεχνιούπολη η οποία είναι κτισµένη σε πανοραµική τοποθεσία στο Ακρωτήρι Χανίων, 7 
Km βορειοανατολικά της πόλης και εκτείνεται σε έκταση 2.900 στρεµµάτων. Μεταξύ 
άλλων, στις υποδοµές του Πολυτεχνείου συµπεριλαµβάνονται 57 εργαστήρια και υψηλή 
τεχνολογικά υποδοµή. 
 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ΤΕΙ) Κρήτης στα Χανιά ιδρύθηκε και άρχισε να 
λειτουργεί το 1985. Σήµερα λειτουργούν 2 Ακαδηµαϊκά Τµήµατα: Το Τµήµα Ηλεκτρονικής 
και το Τµήµα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Στο ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά, µεταξύ 
άλλων, υπάρχουν σηµαντικές εργαστηριακές υποδοµές. Τέτοιες είναι το: 
• Το Εργαστήριο Σχεδιοµελέτης και Κατεργασιών DML δηµιουργήθηκε µε σκοπό να 

καλύψει τις ανάγκες εκπαίδευσης σε θέµατα τεχνικών Σχεδίασης και Τεχνολογιών 
Παραγωγής. Επιπροσθέτως το DML υποστηρίζει τα αντικείµενα της Ρευστοµηχανικής, 
Θερµοδυναµικής και Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων 

• Το Εργαστηρίου Ανανεώσιµων Ενεργειακών Τεχνολογιών. Στο εργαστήριο 
λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικές µονάδες: Μονάδα συλλογής και επεξεργασίας 
µετεωρολογικών δεδοµένων µε κινητό µετεωρολογικό σταθµό και δίκτυο 
µετεωρολογικών ιστών; Μονάδα ανάπτυξης κόµβων και δοκιµών απόδοσης συστηµάτων 
διαχείρισης ενέργειας για κτίρια, Μονάδα Ανάπτυξης Εξειδικευµένου Λογισµικού 
∆ιαχείρισης Ενέργειας. 

• Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χηµείας και Βιοχηµικών ∆ιεργασιών: Ανήκει στον 
Τοµέα Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 
του ΤΕΙ Κρήτης. Ασχολείται εκπαιδευτικά και ερευνητικά µε θέµατα που αφορούν στην 
Ρύπανση του Περιβάλλοντος (ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους), στην Επεξεργασία και 
∆ιαχείριση των Αποβλήτων (αερίων εκποµπών, υγρών, στερεών, τοξικών και 
επικίνδυνων αποβλήτων) και στη µελέτη βιοχηµικών διεργασιών, κυρίως σε µοριακό 
επίπεδο, και την επίδραση ανόργανων και οργανικών ρύπων σε αυτές. Συγκεκριµένα 
ερευνά την ανάπτυξη µεθόδων για τον προσδιορισµό των ρύπων σε περιβαλλοντικά 
δείγµατα, την παρακολούθηση των χηµικών και βιοχηµικών διεργασιών, στις οποίες 
λαµβάνουν µέρος οι ρύποι στο περιβάλλον και την αντιµετώπιση και επίλυση 
περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσω της ανάπτυξης αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. 

• Το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων: Ασχολείται µε 
τον έλεγχο και τη διαχείριση ποιότητας πόσιµων, επιφανειακών, υπόγειων και παράκτιων 
υδάτων. Τεχνολογίες επεξεργασίας και εµφιάλωσης νερού. ∆ίκτυα ύδρευσης και 
άρδευσης. Εδαφολογία, παθογένεια και ρύπανση εδαφών. Προσδιορισµό επιβάρυνσης µε 
βαρέα µέταλλα και αγροχηµικά υδατικών και εδαφικών πόρων. Αξιολόγηση και 
αποκατάσταση χερσαίων-υδάτινων-αγροτικών οικοσυστηµάτων. Οικολογία. Βιολογικοί 
δείκτες ρύπανσης υδάτων. Αειφόρο διαχείριση υδατικών και εδαφικών πόρων. 

• Το Εργαστήριο Γεωφυσικής και Σεισµολογίας: Σκοπός λειτουργίας του είναι η 
διερεύνηση γεωφυσικών θεµάτων της σεισµικής δραστηριότητας και της διαχείρισης του 
σεισµικού κινδύνου. Για τη µελέτη της σεισµικής δραστηριότητας έχουν εγκατασταθεί 
τοπικοί σταθµοί µέτρησης µικροσεισµών στην περιοχή της Κρήτης. Έµφαση έχει δοθεί 
στην εφαρµογή σύγχρονων τεχνολογικών µεθόδων  γεωφυσικής διασκόπησης  για την 
πρόβλεψη σεισµών µε εφαρµογή τεχνολογιών που βασίζονται στην γεωηλεκτρική 
τοµογραφία και  στην υψηλή  ανάλυση της σεισµικής ανάκλασης 

• Το Εργαστήριο Πληροφορικής στοχεύει στο να παρέχει την γνώση που θα οδηγήσει 
στην κατανόηση του γεωπεριβάλλοντος και του τρόπου µε τον οποίο τα φυσικά 
φαινόµενα αλλά και οι ανθρώπινες πράξεις το µεταβάλλουν και ακολούθως στην 
συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση των γεωγραφικών πληροφοριών για την 
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διαχείριση τους, την ανταλλαγή των πληροφοριών και την προώθηση της 
διεπιστηµονικότητας. 

 
Το Μεσογειακό Αγροτικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) εδρεύει στο Αλσύλλιο Αγροκηπίου 
στα Χανιά. Στοχεύει στην ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας µέσω παροχής εκπαίδευσης, 
σε µεταπτυχιακό επίπεδο, και  ανάπτυξης συνεργασιών µε στόχο τη λύση των προβληµάτων 
των Μεσογειακών, Βαλκανικών και άλλων αναπτυσσόµενων περιοχών. Κύριοι τοµείς 
ενδιαφέροντος αποτελούν η αγροτική ανάπτυξη και το περιβάλλον. Ως Ινστιτούτο, 
συνεπικουρεί στους στόχους της Μεσογειακής και της βαλκανικής εξωτερικής πολιτικής 
συµµετέχοντας ενεργά στην υλοποίηση ερευνητικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας στον 
αγροτικό τοµέα. Οργανώνει κύκλους εκπαιδευτικών σεµιναρίων τόσο στην έδρα του, όσο 
και σε τρίτες Μεσογειακές και Βαλκανικές χώρες µέσω συνεργασιών µε το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθώς και το Υπουργείο Εξωτερικών. Συντονίζει 
ερευνητικά δίκτυα σε Ευρωπαϊκές χώρες σε θέµατα αιχµής, όπως εφαρµογές  
γεωπληροφορικής στο περιβάλλον και στη γεωργία. Τέλος συµβάλει στην περιφερειακή και 
τοπική ανάπτυξη, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος µέσα από καινοτόµες 
δράσεις και υπό το πρίσµα συνεργασιών µε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, 
παρέχοντας εξειδικευµένες υπηρεσίες. Το ΜΑΙΧ οργανώνει τα παρακάτω εκπαιδευτικά 
µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 42: Μεταπτυχιακά Προγράµµατα στο ΜΑΙΧ Χανίων 
 

1. Οικονοµία και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων 
2. Αειφορική Γεωργία 
3. Ποιότητα Τροφίµων και Χηµεία Φυσικών Προϊόντων 
4. Γεωργική Γενετική και Βιοτεχνολογία 
5. Φυσικά Προϊόντα και Βιοτεχνολογία  
6. ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος 
7. Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών και Χωρική Στατιστική 
8. Τηλεπισκόπηση και Επεξεργασία Εικόνας 
9. Οικολογία και ∆ιαχείριση Ανανεώσιµων Φυσικών Πόρων  
10. Εκτίµηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Σχεδιασµός και ∆ιαχείριση 

 
Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων άρχισε την δραστηριότητά του το 
1962 ως Σταθµός Γεωργικής Έρευνας και από το 1978 εξελίχθηκε σε Ινστιτούτο µε 
σύγχρονες εργαστηριακές υποδοµές και αξιόλογο ερευνητικό δυναµικό συµβάλλοντας 
σηµαντικά στην υλοποίηση των στόχων της εθνικής αλλά και ευρωπαϊκής αγροτικής 
έρευνας. Βασική αποστολή του Ινστιτούτου είναι η ανάπτυξη της καινοτοµίας στον αγροτικό 
τοµέα, ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ερευνητικών, επιδεικτικών και πιλοτικών 
προγραµµάτων, που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους, την Ε.Ε. και άλλους διεθνείς 
οργανισµούς (FAO, IOC, κλπ.) για την επίλυση των προβληµάτων και τον εκσυγχρονισµό 
των καλλιεργειών της Κρήτης (ελιάς, εσπεριδοειδών, υποτροπικών φυτών, κηπευτικών, 
κλπ), την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και την βελτίωση της 
ποιότητας των αγροτικών προϊόντων µε την ορθολογική χρήση των συντελεστών παραγωγής 
και της σύγχρονης τεχνολογίας. Επιπλέον, το Ινστιτούτο µε την µεταφορά και εφαρµογή της 
σύγχρονης τεχνογνωσίας στην αγροτική παραγωγή συµβάλει στην κάλυψη των απαιτήσεων 
της σύγχρονης γεωργίας για την ασφάλεια των τροφίµων και την προστασία του αγρότη, του 
καταναλωτή και του περιβάλλοντος και παρέχει τεχνική στήριξη στους αγρότες για 
συµβατική, ολοκληρωµένη και οικολογική καλλιέργεια. Στα πλαίσια της µεταφοράς της 
αποκτούµενης τεχνογνωσίας στην πράξη το Ινστιτούτο οργανώνει µόνο του ή σε συνεργασία 



Σελίδα 116 
 

 

µε άλλους εθνικούς η διεθνείς φορείς εκπαιδευτικές και συνεδριακές δράσεις (σεµινάρια, 
συνέδρια, συµπόσια, ηµερίδες κλπ.). Για την προσφορά του βραβεύθηκε τον ∆εκέµβρη του 
2001 από την Ακαδηµία Αθηνών. 
 
Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών έχει τα παρακάτω εργαστήρια:  
1.Ελαιοκοµίας & Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας 
2.Υποτροπικών Φυτών και Εσπεριδοειδών 
3.Τεχνολογίας Ελαιολάδου &Αγροτικών Προϊόντων 
4.Φυτοπροστασίας (Εντοµολογίας και Φυτοπαθολογίας) 
5.Αρδεύσεων και ∆ιαχείρισης Νερού 
6.Φυσιολογίας και Θρέψης Φυτών 
7.Υδροπονίας & Αρωµατικών Φυτών 
8. Νησιωτικής Κτηνοτροφίας 
 
Η Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού  Κρήτης (Α.Ε.Ν.) εδρεύει στα Χανιά και ανήκει στην 
τρίτη βαθµίδα της ανώτερης τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και η διάρκεια των 
σπουδών σ’ αυτή είναι τετραετούς διάρκειας. Η Α.Ε.Ν. έχει ως αποστολή τη δηµιουργία 
αξιωµατικών του εµπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισµένων µε ολοκληρωµένη θεωρητική 
και πρακτική γνώση του αντικειµένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισµένη στις 
οικονοµικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας. Τη συνεργασία µεταξύ τους 
και µε άλλα τριτοβάθµια εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και 
µε φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, για την επίτευξη του σκοπού τους. Τη 
συµµετοχή τους σε προγράµµατα εφαρµογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της 
διοίκησης και της εκµετάλλευσης του πλοίου. Τη συµβολή τους στον προσανατολισµό των 
νέων στο ναυτικό επάγγελµα. 
 
[δ] ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων 
Η υλοποίηση του Βιοτεχνικού Πάρκου Χανίων (ΒΙο.πΑ.) από την Ε.Τ.Β.Α. και τον 
Ελληνικό Οργανισµό Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) 
ολοκληρώθηκε το 1994. Συνολικά καταλαµβάνει 136 στρέµµατα και βρίσκεται στα 
Τσικαλαριά Σούδας, στον κόµβο της εθνικής οδού Χανίων Ρεθύµνου. Φορέας ίδρυσης του 
Βιοτεχνικού Πάρκου είναι σύµφωνα µε το Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254 Α') ο ΕΟΜΜΕΧ.  
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1.3. Καταγραφή & αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης: Το 
Εσωτερικό Περιβάλλον 

 

1.3.1. Εισαγωγή  

Στην συγκεκριµένη ενότητα επιχειρείται να γίνει µια συνολική καταγραφή του εσωτερικού 
περιβάλλοντος του ∆ήµου Χανίων. Η καταγραφή έχει ως αφετηρία τα αιρετά όργανα, 
συνεχίζει µε τις υφιστάµενες οργανικές µονάδες όπως αυτές προσδιορίζονται από το νέο 
Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας, τους ανθρώπινους πόρους, τις διαδικασίες που 
τηρούνται αναφορικά µε τη συνεργασία τον συντονισµό, τη βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών, αλλά και άλλων σηµαντικών 
παραµέτρων όπως αυτών της επιµόρφωσης και της κατάρτισης. Επιπρόσθετα, συνεχίζει µε 
την ανάλυση ορισµένων βασικών χαρακτηριστικών των οργανικών µονάδων ανά θεµατικό 
τοµέα ανάλυσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και καταλήγει µε την καταγραφή της 
υφιστάµενης οικονοµικής κατάστασης και της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου Χανίων. 
 
Τα συγκεκριµένα στοιχειά προέκυψαν: α) από την ανάλυση δοµηµένων πινάκων και 
ερωτηµατολογίων που είχαν αποδοθεί σε όλες τις οργανικές µονάδες και τα Νοµικά 
Πρόσωπα του ∆ήµου από την Επιστηµονική Οµάδα Έργου και β) από την διεξαγωγή 
ανοιχτών συνεντεύξεων σε κάποιες από αυτές. 
 
Ο ∆ήµος ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους βασικότερους, αν όχι το βασικότερο 
παράγοντα τοπικής ανάπτυξης. Η ανάλυση και καταγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος 
µας επιτρέπει να αξιολογήσουµε σε ποιο βαθµό η δοµή, η οργάνωση και οι µηχανισµοί που 
διαθέτει ο ∆ήµος, ικανοποιούν τις σύγχρονες προδιαγραφές παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 
στον τοπικό πληθυσµό και κατά πόσο εµπεριέχουν τα στοιχεία εκείνα που ενισχύουν την 
αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. 
 

1.3.2. Τα αιρετά όργανα ∆ιοίκησης του ∆ήµου 

Για την ολοκληρωµένη καταγραφή της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε τη 
διάρθρωση των εσωτερικών δοµών του ∆ήµου Χανίων θεωρήθηκε σκόπιµο να 
παρουσιαστούν τα αιρετά όργανα του συστήµατος ∆ηµοτικής διακυβέρνησης όπως αυτά 
καθορίσθηκαν µε το Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»). Σύµφωνα µε αυτό, τα νέα αιρετά 
όργανα διοίκησης του ∆ήµου είναι ο ∆ήµαρχος, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η Οικονοµική 
Επιτροπή, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Εκτελεστική Επιτροπή. 
 
α) Ο ∆ήµαρχος 
Ο ∆ήµαρχος είναι στο επίκεντρο του συστήµατος τοπικής διακυβέρνησης διότι είναι ο 
πολιτικοδιοικητικός προϊστάµενος του διοικητικού µηχανισµού του ∆ήµου και ο ηγέτης της 
πλειοψηφούσας δηµοτικής παράταξης που καθορίζει, µε την ευρεία πλειοψηφία που της 
δίνει το εκλογικό σύστηµα, την πορεία του ∆ήµου διαµέσου των αποφάσεων του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου. Ο ρόλος του είναι επιτελικός, δηλαδή δίνει κατευθύνσεις για τη δράση των 
δηµοτικών υπηρεσιών και την υλοποίηση του προγράµµατος της δηµοτικής αρχής. Επίσης ο 
∆ήµαρχος ασκεί τον ρόλο του προϊσταµένου των υπηρεσιών, υποστηριζόµενος στο ρόλο του 
αυτόν από τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου. 
 
Οι αρµοδιότητες του ∆ηµάρχου σύµφωνα µε τον Νόµο 3852/2010 («Καλλικράτης») είναι οι 
εξής: 
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α) Εκπροσωπεί το δήµο στα δικαστήρια και σε κάθε δηµόσια αρχή.  
β) Εκτελεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου, της οικονοµικής και της επιτροπής 
ποιότητας ζωής. H µη εκτέλεση των αποφάσεων αυτών συνιστά σοβαρή πειθαρχική 
παράβαση καθήκοντος.  
γ) Ορίζει τους αντιδηµάρχους, συγκαλεί και προεδρεύει της εκτελεστικής επιτροπής και 
συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της.  
δ) Είναι προϊστάµενος των υπηρεσιών του δήµου. Ως προϊστάµενος όλου του προσωπικού 
του δήµου εκδίδει τις πράξεις που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για το διορισµό, τις 
κάθε είδους υπηρεσιακές µεταβολές και την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου. 
ε) Συνυπογράφει τους βεβαιωτικούς καταλόγους και τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής των 
δαπανών, οι οποίες έχουν εκκαθαριστεί από την αρµόδια υπηρεσία του δήµου. 
στ) Υπογράφει τις συµβάσεις που συνάπτει ο δήµος. 
ζ) Εκδίδει τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις που διέπουν τις αρµοδιότητες του 
δήµου. 
η) Εκδίδει πιστοποιητικά προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης των δηµοτών, καθώς 
και τις βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.  
θ) Συνιστά οµάδες εργασίας και οµάδες διοίκησης έργου από µέλη του δηµοτικού 
συµβουλίου, υπαλλήλους του δήµου, υπαλλήλους του δηµόσιου τοµέα ή ιδιώτες για τη 
µελέτη και επεξεργασία θεµάτων του δήµου, καθορίζοντας τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας τους. 
 
Στην άσκηση των καθηκόντων του ο ∆ήµαρχος επικουρείται από τους Αντιδηµάρχους, οι 
οποίοι αναλαµβάνουν τις αρµοδιότητες που τους αναθέτει ο ∆ήµαρχος και κατά τοµείς 
αρµοδιοτήτων για όλη την δηµοτική περιφέρεια και κατά τόπο, στα όρια των συνενούµενων 
ΟΤΑ του νόµου 2539/1997, δηλαδή των δηµοτικών ενοτήτων. Ο αριθµός των Αντιδηµάρχων 
προσδιορίζεται µε βάση τον πληθυσµό και τον αριθµό των δηµοτικών ενοτήτων. Στο ∆ήµο 
Χανίων ο αριθµός των Αντιδηµάρχων ανέρχεται επτά (7).  
Στις τοπικές αρµοδιότητες των Αντιδηµάρχων περιλαµβάνονται κυρίως η ευθύνη της 
λειτουργίας των υπηρεσιών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στα όρια του διαµερίσµατος, 
η παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων, εργασιών και δραστηριοτήτων του δήµου στα 
όρια δηµοτικής ενότητας και υπό αυτή την έννοια παρακολουθεί την εκτέλεση του 
προγράµµατος δράσης για την περιφέρεια της δηµοτικής ενότητας, η συνεργασία µε τους 
προέδρους των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων για την καταγραφή και επίλυση των 
τοπικών προβληµάτων, η µέριµνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού 
που διατίθενται στην δηµοτική κοινότητα. Ο Αντιδήµαρχος µεριµνά επίσης σε συνεργασία 
µε τον αντίστοιχο πρόεδρο δηµοτικής ή τοπικής κοινότητας για τη σύγκλιση της 
προβλεπόµενης από τον νόµο ετήσια συνέλευσης των κατοίκων και φορέων της τοπικής ή 
δηµοτικής κοινότητας στην οποία συζητούνται τα προβλήµατα και οι προτεραιότητες. Ο 
Αντιδήµαρχος διαµέσου της συµµετοχής του στην Εκτελεστική Επιτροπή ενηµερώνει τον 
∆ήµαρχο και τη δηµοτική αρχή συνολικά για τα ζητήµατα της τοπικής κοινότητας. Αποτελεί 
τον δίαυλο εισροής (input) πληροφοριών και αιτηµάτων από την τοπική κοινωνία προς τον 
∆ήµαρχο και την Εκτελεστική Επιτροπή. ∆ια των Αντιδηµάρχων η δηµοτική αρχή αποκτά 
διαρκή εικόνα της πορείας του δηµοτικού έργου σε όλη την δηµοτική περιφέρεια. Ο 
Αντιδήµαρχος έχει δικαίωµα να υπογράφει, µετά από εξουσιοδότηση από τον ∆ήµαρχο, 
σηµαντικά έγγραφα, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.ο.κ. που διευκολύνουν την εξυπηρέτηση 
των κατοίκων.  
 
β) Εκτελεστική Επιτροπή 
Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το νέο επιτελικό όργανο που συγκροτήθηκε µε το Ν. 
3852/2010 σε όλους τους δήµους που έχουν περισσότερους από έναν αντιδήµαρχος και 
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αποτελείται από τον ∆ήµαρχο και τους Αντιδηµάρχους. Ο ρόλος της Εκτελεστική Επιτροπής 
είναι κυρίως ο συντονισµός της εκτελεστικής λειτουργίας και ειδικότερα της υλοποίησης του 
προγράµµατος της δηµοτικής αρχής. Με την καθιέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής η 
«δηµαρχιακή» λειτουργία συλλογικοποιείται και αναβαθµίζεται χωρίς όµως αποδυναµώνεται 
η «δηµαρχοκεντρική» λογική του δηµοτικού συστήµατος διακυβέρνησης.  
 
Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής µετέχουν ο Πρόεδρος τοπικής ή δηµοτικής 
κοινότητας όταν συζητούνται θέµατα που αναφέρονται ειδικά στη δηµοτική ή τοπική 
κοινότητα και οι πρόεδροι των δηµοτικών νοµικών προσώπων υπηρεσιακοί παράγοντες όταν 
κρίνεται αναγκαίο. Η συµµετοχή αυτών των δηµοτικών παραγόντων δεν µεταβάλει την 
σύνθεση της εκτελεστικής επιτροπής αφού δεν έχουν δικαίωµα ψήφου. Συνεπώς η 
Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει σε στενή σύνθεση µόνο µε τον ∆ήµαρχο και τους 
Αντιδηµάρχους ή σε ευρεία ανά περίπτωση. Οι αποφάσεις λαµβάνονται πάντοτε από την 
στενή σύνθεση. 
 
Η Εκτελεστική Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρµοδιότητες: 

→ Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
→ Συντονίζει την κατάρτιση, εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και παρακολουθεί την 

εφαρµογή του επιχειρησιακού προγράµµατος του δήµου. Αντίστοιχα καταρτίζει και 
εισηγείται το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου και έχει την ευθύνη για την υλοποίησή 
του. 

→ Συγκεντρώνει και αξιολογεί, σύµφωνα µε τις προτεραιότητες που η ίδια θέτει ως 
«κυβερνητικό όργανο του δήµου», τις προτάσεις των υπηρεσιών αλλά και των τοπικών 
και δηµοτικών κοινοτήτων και καταρτίζει το προσχέδιο του προϋπολογισµού και του 
ετήσιου προγράµµατος δράσης το οποίο εισηγείται στην εκτελεστική επιτροπή. 

→ Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισµού, δηλαδή για την ροή της  
ψήφισης των πιστώσεων, την παρακολούθηση των εκτελουµένων έργων, εργασιών και 
προµηθειών κ.ο.κ. στο πλαίσιο της εκτέλεσης του δηµοτικού προγράµµατος δράσης.  

 
Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγείται επίσης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µία σειρά από κρίσιµες 
οργανωτικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως είναι ο Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας, ο 
Κανονισµός Μέτρησης και Αξιολόγησης της Απόδοσης των δηµοτικών υπηρεσιών κατά την 
ισχύουσα νοµοθεσία, το Σχέδιο Χάρτας ∆ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων των ∆ηµοτών, 
Κανονισµό Πληροφόρησης των Πολιτών και Κανονισµό ∆ιαβούλευσης. Στο πλαίσιο του 
συντονιστικού επιτελικού έργου της, η Εκτελεστική Επιτροπή αξιολογεί και συντονίζει τη 
δράση των νοµικών προσώπων και των υπηρεσιών του δήµου και ενηµερώνει σχετικά το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
 
γ) Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι το ανώτερο βουλευόµενο όργανο του ∆ήµου και έχει τη 
γενική αποφασιστική αρµοδιότητα, δηλαδή αποφασίζει για όλα τα θέµατα τα οποία δεν 
ανατίθενται ρητά σε άλλο όργανο του ∆ήµου. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εγκρίνει τα κάθε 
είδους προγράµµατα του ∆ήµου και ελέγχει την υλοποίησή τους. 
 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της τελευταίας εκλογικής διαδικασίας (2010) το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Χανίων αποτελείται από 45 µέλη, 38 άνδρες και 7 γυναίκες 
προερχόµενα από πέντε συνδυασµούς. Η ποσοστιαία συµµετοχή του κάθε συνδυασµού στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως παρουσιάζεται και στον παρακάτω Πίνακα εµφανίζει το 60% 
των δηµοτικών συµβούλων να ανήκουν στον επιτυχόντα συνδυασµό «Χανιά, Ο ∆ήµος µας 
Αλλάζει». Το ποσοστό του 22% κατέχει ο δεύτερος συνδυασµός, ενώ ο τρίτος καταλαµβάνει 
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ένα ποσοστό της τάξεως του 9% περίπου. Τέλος, ο τέταρτος και πέµπτος συνδυασµός µε 7% 
και 2% ποσοστό ο καθένας. Το γεγονός της παρουσίας συµµετοχής πέντε διαφορετικών 
συνδυασµών προσδίδει έναν ιδεολογικό πλουραλισµό στο σώµα που εκφράζει µε 
µεγαλύτερο εύρος τις αντιλήψεις της τοπικής κοινωνίας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 43: Ποσοστιαία Κατανοµή αριθµού ∆ηµοτικών Συµβούλων  
ανά Συνδυασµό στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων 

Α/Α 
Συνολικές 

Έδρες 
Συνδυασµός 

Σύνολο 
ψήφων 

% συµµετοχής στο ∆Σ 
µε βάση τις έδρες  

1 27 
«ΧΑΝΙΑ, Ο ∆ΗΜΟΣ ΜΑΣ 

ΑΛΛΑΖΕΙ»  
17.951 60,0 

2 10 
«ΧΑΝΙΑ, ΑΝΟΙΧΤΗ 

ΠΟΛΙΤΕΙΑ»  
11.979 22 

3 4 «ΧΑΝΙΑ, 21ος ΑΙΩΝΑΣ»  7.488 9 

4 3 
«∆ΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ» 
5.624 7 

5 1 «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 2.467 2 

  45 ΣΥΝΟΛΟ 45.509 100,0 

 
 
δ) Η Οικονοµική Επιτροπή 
Η Οικονοµική Επιτροπή είναι το όργανο που διαδέχτηκε µε τον «Καλλικράτη» την 
«∆ηµαρχιακή Επιτροπή» αφού απόκτησε το µεγαλύτερο µέρος των αρµοδιοτήτων της. Η 
Οικονοµική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονοµική λειτουργία του δήµου. 
Συντάσσει τον προϋπολογισµό, ελέγχει την υλοποίησή του και ενηµερώνει το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο ανά τρίµηνο, προελέγχει τον απολογισµό, αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων, καταρτίζει τους όρους δηµοπρασιών και τις 
κατακυρώνει, µελετά την ανάγκη σύναψης δανείων. Αποφασίζει για την αποδοχή 
κληρονοµιών, κληροδοσιών και δανείων, αποφασίζει για ζητήµατα διαφάνειας και 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές 
αρχές και την άσκηση όλων των ενδίκων µέσων, για τον δικαστικό συµβιβασµό και 
εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, το ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και 
αξιοποίησης της περιουσίας του δήµου και παρακολουθεί την εφαρµογή του ενηµερώνοντας 
το δηµοτικό συµβούλιο. Εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο τα σχέδια κανονιστικών 
αποφάσεων και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.  
 
ε) Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
Σε ∆ήµους µε πληθυσµό άνω των 10.000 κατοίκων συγκροτείται νέο όργανο αντίστοιχο της 
Οικονοµικής Επιτροπής, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Με τη συγκρότησή της ένας κρίσιµος 
και διαρκώς αναπτυσσόµενος τοµέας δηµοτικής πολιτικής, όπως είναι τα ζητήµατα 
περιβαλλοντικής προστασίας και ιδιαίτερα τα πολεοδοµικά και χωροταξικά, γίνεται 
αντικείµενο ενός συλλογικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου περισσότερο ευέλικτου από 
το πολυπληθές ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενώ έως σήµερα διαχέονται µεταξύ της 
δηµαρχοκεντρικής εκτελεστικής λειτουργίας και της συνήθως ανοργάνωτης και χαοτικής 
λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Με τη νέα Επιτροπή όλα αυτά τα θέµατα που κατά 
κανόνα αφορούν την σύγκρουση τοπικών συµφερόντων και υποθάλπουν τον παραγοντισµό, 
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ενίοτε και τη διαφθορά, γίνονται αντικείµενο ενδελεχούς εξέτασης αλλά και λήψης 
αποφάσεων µε την παρουσία και της µειοψηφίας η οποία µπορεί να ασκήσει τον ελεγκτικό 
της ρόλο πιο αποτελεσµατικά απ’ ότι στο πολυπληθές ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Στην 
αρµοδιότητα αυτής της Επιτροπής εντάσσονται και όλες οι αρµοδιότητες της πρώην 
δηµαρχιακής επιτροπής που αναφέρονται στην αδειοδότηση των καταστηµάτων 
υγειονοµικού ενδιαφέροντος διότι τα θέµατα αυτά σχετίζονται άµεσα µε την προστασία του 
περιβάλλοντος και τον καθορισµό των χρήσεων γης.  
 

1.3.3. Οι Επιτροπές του ∆ήµου Χανίων 

Για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του ∆ήµου Χανίων, πέραν των παραπάνω οργάνων, 
έχουν συγκροτηθεί Επιτροπές, οι οποίες έχουν γνωµοδοτικό/εισηγητικό χαρακτήρα προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, το ∆ήµαρχο ή τα άλλα αιρετά όργανα και οι οποίες µελετούν, 
τεκµηριώνουν και προετοιµάζουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο διάφορα θέµατα ή 
παρεµβάσεις πολιτικής, συµβάλλοντας στην ταχύτερη και βέλτιστη προώθηση/επίλυση 
αυτών. Οι κυριότερες Επιτροπές του ∆ήµου Χανίων για το έτος 2011 παρουσιάζονται στον 
παρακάτω Πίνακα.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 44:  Σηµαντικότερες Επιτροπές ∆ήµου Χανίων για το 2011 

A/A Ονοµασία Επιτροπής 
Αρ. Απόφ. 

Συγκρότησης 
Αντικείµενο Επιτροπής 

1 ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης Α∆Σ 57/11 

Η Επιτροπή γνωµοδοτεί στο ∆Σ για 
θέµατα τοπικού ενδιαφέροντος, για τα 
αναπτυξιακά προγράµµατα, 
προγράµµατα δράσης, το επιχειρησιακό 
και το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου. 

2 
Επιτροπής Τουριστικής 
Ανάπτυξης και Προβολής του 
∆ήµου Χανίων 

Α∆Σ 108/11 

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την 
επεξεργασία και εισήγηση στο ∆Σ, 
θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και 
προβολής του ∆ήµου 

3 Επιτροπή Καθαριότητας 
Α∆Σ 

305/2011 

Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την επίλυση 
θεµάτων καθαριότητας και προστασίας 
του περιβάλλοντος του ∆ήµου 

4 Επιτροπή Εκδόσεων 
Α∆Σ 

161/2011 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για θέµατα 
εκτυπώσεων και  εκδόσεων του ∆ήµου 

5 Επιτροπή Ονοµατοθεσίας 
Α∆Σ 

160/2011 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την 
ονοµατοθεσία οδών και δρόµων 

6 
Επιτροπή Πρασίνου, 
Περιβάλλοντος & Ελευθέρων 
Χώρων 

ΑΠ 765/2011 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για θέµατα 
Πρασίνου, Περιβάλλοντος και 
ελευθέρων χώρων 

7 
Επιτροπή της παρ. 2 του άρ. 3 του 
Ν. 2734/99 (άδεια εγκατάστασης 
επ' αµοιβή προσώπων) 

Α∆Σ 
278/2011 

Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για τις άδειες 
εγκατάστασης επ’ αµοιβής προσώπων 
σύµφωνα µε το Ν.2734/99 

8 Επιτροπή Εκπαίδευσης Α∆ 406/2011 

Η Επιτροπή λαµβάνει γνώση όλων των 
σεµιναρίων και  εισηγείται αρµοδίως για 
την συµµετοχή υπαλλήλων µε 
αιτιολογηµένη εισήγηση 

9 
Επιστηµονική Επιτροπή 
Προγραµµατικής Σύµβασης 
Παλιάς Πόλης 

Α∆Σ 162/11 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την 
εφαρµογή της Προγραµµατικής 
Σύµβασης Παλιάς Πόλης των Χανίων 
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10 
Επιτροπή Κυκλοφοριακών 
Θεµάτων 

Α∆Σ 
159/2011 

Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για θέµατα 
ρύθµισης της κυκλοφορίας, 
µονοδροµήσεις, λειτουργία χώρων 
στάθµευσης, λειτουργία µετρητών ή 
εγκαταστάσεων ρύθµισης της 
στάθµευσης οχηµάτων σε 
κοινόχρηστους χώρους 

11 Επιτροπή Αδελφοποιήσεων Α∆Σ 31/2008 
Γνωµοδοτεί για τη διενέργεια 
αδελφοποιήσεων µε άλλους ∆ήµους 

12 
Επιτροπή Παρακολούθησης & 
∆ιαχείρισης Παραλιών ∆ήµου 
Χανίων 

Α∆Σ 
304/2011 

Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την  
καθαριότητα, ασφάλεια και 
περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των 
παραλιών και ειδικότερα τον έλεγχο της 
καθαριότητας των παραλιών και των 
εγκαταστάσεων αυτών την τήρηση των 
προδιαγραφών του προγράµµατος 
«Γαλάζιες Σηµαίες» σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των ελεγκτών αυτού. 

13 Επιτροπή Λαϊκών Αγορών 
Α∆Σ 

215/2011 

Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την έκδοση 
αποφάσεων σχετικά µε την ίδρυση,  
µετακίνηση και κατάργηση των λαϊκών 
αγορών του ∆ήµου καθώς και τον 
καθορισµό του αριθµού των προς 
διάθεση αδειών 

14 
Επιτροπή Αθλητισµού ∆ήµου 
Χανίων 

Α∆ 573/2011 

Η Επιτροπή έχει αρµοδιότητες 
εισηγητικές προς το ∆ήµαρχο ή τον 
αρµόδιο για θέµατα Αθλητισµού 
Αντιδηµάρχου σχετικά µε τη 
διοργάνωση, προετοιµασία και 
υλοποίηση αθλητικών δράσεων, 
προγραµµάτων και εκδηλώσεων του 
∆ήµου Χανίων 

15 
Επιτροπή Προγραµµατισµού & 
Παρακολούθησης Έργων 
Ε.Σ.Π.Α. ∆ήµου Χανίων 

Α∆ 614/2011 

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την 
παρακολούθηση υλοποίησης 
χρηµατοδοτούµενων έργων ΕΣΠΑ και 
το προγραµµατισµό νέων έργων 

16 

Επιτροπή για χορήγηση άδειας 
Ίδρυσης – Λειτουργίας, Μονάδων 
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής 
και ∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών 
– Παιδικών – Βρεφονηπιακών 
Σταθµών, Μονάδων Φύλαξης 
βρεφών και νηπίων) και Παιδικών 
Εξοχών από φορείς Ιδιωτικού 
∆ικαίου, κερδοσκοπικού και µη 
χαρακτήρα. 

Α∆ 651/2011 

Έργο της Επιτροπής είναι η 
γνωµοδότηση µετά από αυτοψία, εάν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει 
ο νόµος για χορήγηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας σε Μονάδες Φροντίδας 
Προσχολικής Αγωγής και 
∆ιαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – 
Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθµών, 
Φύλαξης Βρεφών και νηπίων, 
Βρεφονηπιακών Σταθµών, 
Ολοκληρωµένης Φροντίδας από 
∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, Παιδικών 
Εξοχών. 

17 
Επιτροπή Απαλλοτριώσεων 
∆ήµου Χανίων 

Α∆ 657/2011 

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη 
υποστήριξης των αρµόδιων υπηρεσιών 
για τη σωστότερη και πληρέστερη 
προετοιµασία καθώς και την επιτάχυνση 
των διαδικασιών απαλλοτριώσεων των 
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έργων που υλοποιεί ή πρόκειται να 
υλοποιήσει ο ∆ήµος Χανίων 

18 

Επιτροπή του άρθρου 186 
Ν.3463/2006 παρ.5(ΦΕΚ 
Α΄114/8-6-2006) Περί Εκποίησης 
Ακινήτων κ.λ.π. 

Α∆ 670/2011 Εκτιµητική Επιτροπή 

19 

Επιτροπή για την διερεύνηση 
ένταξης της παλιάς πόλης ως 
µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς  της UNESCO 

Α∆ 724/2011 

Εννεαµελής  Επιτροπή αρµόδια για την 
διερεύνηση του θέµατος της διαδικασίας 
ένταξης της παλιάς πόλης των Χανίων 
ως µνηµείο παγκόσµιας πολιτιστικής 
κληρονοµιάς  της UNESCO  

20 
Επιτροπή για την έκδοση 
βιβλιαρίων υγείας οικονοµικά 
αδυνάτων και ανασφαλίστων 

Α∆ 725/2011 

Έργο της Επιτροπής είναι ο έλεγχος των 
δικαιολογητικών και η έκδοση, θεώρηση 
βιβλιαρίων υγείας ή απόφαση 
κοινωνικής προστασίας για κάλυψη 
ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής 
περίθαλψης 

21 
Επιτροπή Πολεοδοµικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ∆ήµου 
Χανίων 

Α∆ 731/2011 
Γνωµοδοτεί για θέµατα πολεοδοµικού 
και αρχιτεκτονικού ελέγχου 

22 
∆ιαρκής Συντονιστική Επιτροπή 
µε τίτλο «Κοµβικό Σηµείο 
Επαφής» (ΚΟΣΕ) 

Α∆ 218/2011 

Το ΚΟΣΕ, διενεργεί τον αναγκαίο 
εσωτερικό συντονισµό µε τις 
εµπλεκόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου 
Χανίων και αποτελεί το επίσηµο σηµείο 
επαφής και συνεργασίας των δηµόσιων 
αρχών που εκπροσωπεί µε τον 
Οργανισµό Κτηµατολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) 

23 
Επιτροπή Οριοθέτησης 
Παραχωρούµενων Κοινοχρήστων 
Χώρων 

Α∆ 262/2011 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για την 
οριοθέτηση των Παραχωρούµενων 
Κοινοχρήστων Χώρων 

24 
Επιτροπή Οριοθέτησης  Χώρων 
Χρήσης Αιγιαλού 

Α∆ 284/2011 

Έργο της Επιτροπής σύµφωνα µε το 
άρθρο 13 του Νόµου 2971/2001, είναι η 
οριοθέτηση των χώρων χρήσης του 
αιγιαλού για την άσκηση 
δραστηριοτήτων και οι οποίες είναι η 
εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων 
αναψυχής, καθισµάτων-οµπρελών, 
λειτουργία τροχηλάτων αναψυκτηρίων 
κλπ καθώς και των χώρων που θα 
δηµοπρατηθούν(Συνεπώς απαιτείται η 
καταγραφή χώρων ελεύθερων για 
δηµοπρασία). 

25 
Επιτροπή Επιλογής και Αγοράς 
Βιβλίων για τις Βιβλιοθήκες του 
∆ήµου Χανίων 

Α∆ 320/2011 

Η Επιτροπή είναι αρµόδια για την 
επιλογή των προς αγορά βιβλίων µε 
βασικό κριτήριο τις ανάγκες των 
αναγνωστών και τις ελλείψεις των 
Βιβλιοθηκών του ∆ήµου 

26 ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας Α∆ 403/2011 
Η Επιτροπή γνωµοδοτεί για θέµατα 
παιδείας, σχολικών επιτροπών α’/θµιας 
και β’/θµιας εκπαίδευσης 
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1.3.4. ∆ιάρθρωση Οργανικών Μονάδων ∆ήµου Χανίων  

Καθοριστικός παράγοντας για την εύρυθµη λειτουργία αλλά και για την επιτυχή 
ανταπόκριση του ∆ήµου Χανίων στις προκλήσεις και στις απαιτήσεις που προκύπτουν από 
την εφαρµογή του Προγράµµατος «Καλλικράτης», αποτελεί η ύπαρξη ενός σύγχρονου 
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) ο οποίος θα καθορίζει µε σαφήνεια το πλαίσιο 
οργάνωσης και λειτουργίας του ∆ήµου αλλά και τις αρµοδιότητες των υπηρεσιών αυτού. 
 
Με το νέο ΟΕΥ του ∆ήµου Χανίων, επιτυγχάνεται ο ουσιαστικός εξορθολογισµός των 
δηµοτικών υπηρεσιών αλλά και η απρόσκοπτη ενσωµάτωση των αρµοδιοτήτων που 
µεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ α’ βαθµού. Ταυτόχρονα, αντιµετωπίζονται µια σειρά από 
δυσλειτουργίες που καταγράφονταν στους περισσότερους πρώην ∆ήµους σε οργανωτικο-
διοικητικό επίπεδο- και ιδιαίτερα στους µικρότερους - πριν από την εφαρµογή του 
προγράµµατος «Καλλικράτης» όπως π.χ. η  αναντιστοιχία περιγραφής στους ΟΕΥ µεταξύ 
αρµοδιοτήτων και καθηκόντων στα επίπεδα της υπηρεσιακής δοµής των ∆ήµων, η έλλειψη 
ιεραρχίας-τοποθέτησης προϊσταµένων στις οργανικές µονάδες, µε αποτέλεσµα να µην 
υφίστανται κεντρικές υπηρεσιακές κατευθύνσεις που να εξειδικεύονται σε επιµέρους 
λειτουργίες και ενέργειες, ο µικρός βαθµός αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχουν οι 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και ειδικού λογισµικού προγραµµάτων στην 
καθηµερινή λειτουργία των δηµοτικών υπηρεσιών, κ.α. 
 
Κύρια χαρακτηριστικά του ΟΕΥ του «Καλλικρατικού» ∆ήµου Χανίων είναι: 
 

- η σαφής οριοθέτηση των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών, η αποφυγή της επικάλυψης 
των αρµοδιοτήτων µε σκοπό τον περιορισµό των δυσλειτουργιών, της σύγχυσης και της 
αναποτελεσµατικότητας. 

- η αποφυγή του κατακερµατισµού των λειτουργιών και της διάχυσης της ευθύνης, της 
πολυδιάσπασης των υπηρεσιών σε πολλές µικρού µεγέθους ενότητες και της διασποράς 
οµοειδών αντικειµένων σε διαφορετικές µονάδες. 

- η δηµιουργία δοµών που να προβλέπουν την χωρική αποκέντρωση των αρµοδιοτήτων 
και των υπηρεσιών στο βαθµό που χρειάζεται, ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν τη 
δυνατότητα συντονισµού και παρακολούθησης των αποκεντρωµένων αρµοδιοτήτων 
και υπηρεσιών.  

Για τη σύνταξή του λήφθηκαν υπόψη όλες οι σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας καθώς και 
άλλα δεδοµένα, ιδίως δε: 
 
1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) και ιδιαίτερα τα άρθρα 58-78 
(σύστηµα διακυβέρνησης), 79-91 (λειτουργία τοπικών/δηµοτικών κοινοτήτων), 94-98 
(µεταβιβαζόµενες αρµοδιότητες στους δήµους), 99-112 (διαδηµοτική συνεργασία-νοµικά 
πρόσωπα), 254, 257, 258, 266 και 284 αυτού. 
2. Ο Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α’ 143, 28-06-2007). 
3. Το γενικότερο νοµικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των 
πρωτοβάθµιων ΟΤΑ. 
4. Τα χαρακτηριστικά της περιοχής του νέου ∆ήµου Χανίων, µε τα προβλήµατα και τις 
δυνατότητες ανάπτυξης του, στο βαθµό που επηρεάζουν την οργανωτική και επιχειρησιακή 
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λειτουργία και ετοιµότητα του νέου ∆ήµου (ως Οργανισµού) για την παροχή υπηρεσιών 
προς τους ∆ηµότες. 
5. Οι Ο.Ε.Υ των επτά πρ. ∆ήµων - α. Χανίων β. Ελευθερίου Βενιζέλου γ. Θερίσου δ. Νέας 
Κυδωνίας ε. Σούδας στ. Ακρωτηρίου και ζ. Κεραµειών – (και τις τροποποιήσεις αυτών) 
όπως δηµοσιεύθηκαν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, από τους οποίους προέκυψε ο νέος 
∆ήµος Χανίων σύµφωνα µε το αρθ. 1 του Ν. 3852/2010. 
6. Ο αριθµός, κατά κλάδο και ειδικότητα, του µόνιµου και µε σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου προσωπικού που υπηρετεί στο νέο ∆ήµο Χανίων, σύµφωνα µε τη σχετική 
διαπιστωτική πράξη του ∆ηµάρχου. 
7. Τα νέα νοµικά πρόσωπα του δήµου Χανίων (ΝΠ∆∆ και Επιχειρήσεις), όπως αυτά 
προέκυψαν από συγχώνευση ή/και κατάργηση στα πλαίσια του Ν.3852/2010 (άρθρο 103, 
παρ. 1α’). 
8. Οι υπηρεσίες που µεταφέρθηκαν στις 1-1-2011 (ή προβλέπεται να µεταφερθούν από 1-1-
2013) στο ∆ήµο από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση/Περιφέρεια. 
9. Οι δυνατότητες/υποχρεώσεις του νέου ∆ήµου να ασκήσει επαρκώς, στην πράξη, τις νέες 
µεταβιβαζόµενες, µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης», αρµοδιότητες στους ΟΤΑ α’ βαθµού. 
10. Οι προτεραιότητες της ∆ηµοτικής Αρχής για ρόλο γενικά του νέου ∆ήµου και για τις 
λειτουργίες που θα πρέπει να αναπτύξουν οι δηµοτικές υπηρεσίες και τα νοµικά του 
πρόσωπα.  
11. Η οικονοµική κατάσταση του νέου ∆ήµου, όπως ειδικότερα προκύπτει από το συνολικό 
ύψος των εισπραχθέντων τακτικών εσόδων των συνενωθέντων ∆ήµων: α. Χανίων β. 
Ελευθερίου Βενιζέλου γ. Θερίσου δ. Νέας Κυδωνίας ε. Σούδας στ. Ακρωτηρίου και ζ. 
Κεραµίων, κατά τα έτη 2009 και 2010. 
12. Τα Πρότυπα-Σχέδια των ΟΕΥ των νέων «Καλλικράτικών» ∆ήµων που εκπόνησε για 
λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 
(ΥΠΕΣΑΗ∆), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (E.E.T.A.A.).  
13. Ο «Οδηγός προσαρµογής των πρότυπων σχεδίων ΟΕΥ των νέων ∆ήµων» της E.E.T.A.A. 
14. Οι «Οδηγίες για τις θέσεις προσωπικού και τους κλάδους προϊσταµένων των ΟΕΥ των 
νέων ∆ήµων» της E.E.T.A.A. 

Άξιο αναφοράς είναι ότι για πρώτη φορά, ο ∆ήµος Χανίων προχώρησε – για τη σύνταξη του 
ΟΕΥ - σε µια διαδικασία ανοιχτής διαβούλευσης, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες και 
φορείς να καταθέσουν προτάσεις και απόψεις, συµβάλλοντας µε τον τρόπο αυτό στη 
βέλτιστη αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του, µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία του 
∆ήµου και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Εξετάζοντας τις οργανικές µονάδες του ∆ήµου Χανίων, ανάλογα µε το αντικείµενο και τους 
σκοπούς τους, αυτές µπορούν να οµαδοποιηθούν σε δύο γενικές κατηγορίες:  
 

(α) στις Κεντρικές Υπηρεσίες και  
(β) στις Αποκεντρωµένες Ενδοδηµοτικές Υπηρεσίες. 
 
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες, οι οποίες είναι εγκατεστηµένες στην έδρα του ∆ήµου µπορούν να 
διακριθούν παραπέρα σε : 

1. Επιτελικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες υπαγόµενες απ’ ευθείας στο ∆ήµαρχο, µε 
αρµοδιότητες την παροχή επιτελικής υποστήριξης στα πολιτικά όργανα και στις 
δηµοτικές υπηρεσίες, δηλαδή επεξεργασµένων στοιχείων και προτάσεων για τη λήψη 
τεκµηριωµένων αποφάσεων. 

2. Υπηρεσίες Υποστήριξης, µε αρµοδιότητες την παροχή διοικητικής, οικονοµικής και 
τεχνικής υποστήριξης σε όλες τις δηµοτικές υπηρεσίες. 
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3. Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, µε αρµοδιότητες των νέων 
∆ήµων που αφορούν την προστασία του φυσικού και του δοµηµένου περιβάλλοντος 
και την προώθηση της αστικής ανάπτυξης. 

4. Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, µε 
αρµοδιότητες των νέων ∆ήµων που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στην 
προστασία της δηµόσιας υγείας και στην παροχή υπηρεσιών στους τοµείς της 
παιδείας, του πολιτισµού και του αθλητισµού. 

5. Υπηρεσίες Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, µε αρµοδιότητες των νέων ∆ήµων 
που αφορούν στον πρωτογενή τοµέα της παραγωγής (φυτική και ζωική παραγωγή), 
στη µεταποίηση και στον τριτογενή τοµέα (εµπόριο, τουρισµός). 

 
Από την άλλη, οι Αποκεντρωµένες Ενδοδηµοτικές Υπηρεσίες, είναι εγκατεστηµένες στην 
έδρα των δηµοτικών ενοτήτων (πρώην ∆ήµων), εξυπηρετούν τις δηµοτικές/τοπικές 
κοινότητες της κάθε ενότητας και περιλαµβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά 
σε αντίστοιχες µονάδες των κεντρικών υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
Αναλυτικά η οργανική διάρθρωση του ∆ήµου Χανίων, όπως αυτή προσδιορίζεται από τον 
πρόσφατα ψηφισθέντα Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (υπ. αρ. 742/2011 απόφ. ∆Σ 
Χανίων) έχει ως εξής: 
 
(Α) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ 
1. Γενικός Γραµµατέας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 

a. Ιδιαίτερος Γραµµατέας ∆ηµάρχου 
b. Ειδικοί Σύµβουλοι, Ειδικοί Συνεργάτες, Επιστηµονικοί Συνεργάτες 

3. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαφάνειας και Υποστήριξης του ∆ηµότη 
a. Γραφείο ∆ιαφάνειας 
b. Γραφείο Παραπόνων και Υποστήριξης του ∆ηµότη 

4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
5. Αυτοτελές Γραφείο ∆ιοικητικής Βοήθειας 
6. Αυτοτελές Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης 
7. Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικού Σταθµού 
8. Νοµική Υπηρεσία 
 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Η Γενική ∆ιεύθυνση περιλαµβάνει τις παρακάτω οργανικές µονάδες οµαδοποιηµένες σε 
ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειµένου: 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
1. ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής που περιλαµβάνει 
ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Προγραµµατισµού, Ποιότητας και Οργάνωσης 
β) Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
1. ∆ιεύθυνση Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες: 
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α) Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης  
-  Γραφείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας  
 -  Γραφείο Αγροτικής Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης 
 - Γραφείο ∆ηµοτικών Σφαγείων  

β) Τµήµα Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων 
γ) Τµήµα Τουρισµού  

 
ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
1. ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 
ενότητες: 

α) Τµήµα Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών 
     - Γραφείο Έκδοσης Οικοδοµικών Αδειών και Πληροφόρησης Γ.Ο.Κ. 
     - Γραφείο Γραµµατείας  
β) Τµήµα Πολεοδοµικών Εφαρµογών - ∆ιαχείρισης Πράξεων 
Εφαρµογής/Αναλογισµού 
 - Γραφείο Τοπογραφικού, Γ.Π.Σ. και Σχεδίου Πόλεως 

- Γραφείο Σύνταξης και ∆ιαχείρισης Πράξεων Εφαρµογής/Αναλογισµού και 
Απαλλοτριώσεων 

 γ) Τµήµα Ελέγχου Κατασκευών-Αυθαιρέτων 
 

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας που περιλαµβάνει ειδικότερα 
τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Γραφείο Περιβαλλοντικών Θεµάτων 
- Γραφείο Πρασίνου  

β) Τµήµα Σχεδιασµού, Εποπτείας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
 γ) Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων και Καθαριότητας 

δ) Τµήµα ∆ιαχείρισης, Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων 
- Γραφείο Κίνησης Οχηµάτων 
- Γραφείο Επισκευής και Συντήρησης Οχηµάτων 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

1. ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισµού και Πολιτισµού, που 
περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα  Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑµεΑ και Ισότητας  
- Γραφείο Σχεδιασµού, Συντονισµού και Παρακολούθησης Κοινωνικών    
Πολιτικών και προώθησης της Ισότητας-Εθελοντισµού 
- Γραφείο Εφαρµογής Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας 
- Γραφείο Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) 
- Γραφείο Πρόληψης και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας 

β) Τµήµα  Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης 
- Γραφείο Παιδείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών 
- Γραφείο ∆ια Βίου Μάθησης 

 γ) Τµήµα Αθλητισµού και Πολιτισµού 
-  Γραφείο Αθλητισµού και Νέας Γενιάς 
- Γραφείο Πολιτισµού και Μουσικής Παιδείας-Φιλαρµονικής 

δ) Τµήµα Βιβλιοθηκών  
- Γραφείο ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 
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  - Γραφείο Συντήρησης και Αρχειακού Υλικού 
 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
1. ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες: 
 

α) Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης  
- Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
- Γραφείο Πρωτοκόλλου, Αρχείου και ∆ιεκπεραίωσης 
- Γραφείο ∆ιοικητικής Μέριµνας 

β) Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης 
- Γραφείο ∆ηµοτολογίου, Ιθαγένειας και Μητρώου 
- Γραφείο Ληξιαρχείου και Πολιτικών Γάµων 
- Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

γ) Τµήµα Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
- Γραφείο ∆ιοίκησης, ∆ιαχείρισης και Επιµόρφωσης Ανθρώπινου ∆υναµικού  
- Γραφείο Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού 
- Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας Εργαζοµένων 

 

2. ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 
διοικητικές ενότητες: 

α) Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας 
- Γραφείο Τελών και ∆ικαιωµάτων 
- Γραφείο ∆ιαχείρισης-Αξιοποίησης ∆ηµοτικής Περιουσίας 

 β) Τµήµα ∆απανών 
- Γραφείο Εκκαθάρισης ∆απανών 
- Γραφείο Προµηθειών  

γ) Τµήµα Προϋπολογισµού και Λογιστηρίου 
- Γραφείο Εκτέλεσης Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης 
- Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών 

δ) Τµήµα ∆ηµοτικού Ταµείου 
ε) Τµήµα Μισθοδοσίας 
 

3. ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές 
ενότητες: 

α) Τµήµα Μελετών, Προγραµµάτων και ∆ηµοτικής Περιουσίας 
β) Τµήµα Επιβλέψεων και Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων 

- Γραφείο Επίβλεψης και Εκτέλεσης Έργων 
- Γραφείο Έργων Αυτεπιστασίας, Επισκευών και Συντηρήσεων 

γ) Τµήµα Προγραµµατικής Σύµβασης Παλιάς Πόλης  
δ) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας  

- Γραφείο Ηλεκτροφωτισµού και Εξοικονόµησης Ενέργειας,  
- Γραφείο Φωτεινής Σηµατοδότησης, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας 

ε) Τµήµα Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών 
 

4. ∆ιεύθυνση Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που περιλαµβάνει ειδικότερα τις 
παρακάτω διοικητικές ενότητες : 
 α) Τµήµα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
 β) Τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης 
5. ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, που περιλαµβάνει ειδικότερα τις παρακάτω 

διοικητικές ενότητες: 
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α) Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού 
- Γραφείο Γραµµατειακής Υποστήριξης και ∆ιεκπεραίωσης  
- Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Εκπαίδευσης 

β) Τµήµα Γενικής Αστυνόµευσης 
γ) Τµήµα Ειδικών Ελέγχων 

 
Β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΕΝ∆Ο∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 
ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ  

1. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

1. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΘΕΡΙΣΟΥ 

1. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ∆: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΕΡΑΜΙΩΝ 

1. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

 
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΝΕΑΣ ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ 

1. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
4. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΟΥ∆ΑΣ 

1. Γραφείο ∆ιοικητικών Θεµάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
2. Γραφείο Οικονοµικών Θεµάτων 
3. Γραφείο Κ.Ε.Π. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΧΑΝΙΩΝ 

1. Γραφείο Κ.Ε.Π. 
 
Για την καλύτερη κατανόηση της διάρθρωσης των υπηρεσιών του ∆ήµου ακολουθεί σχετικό 
∆ιάγραµµα. 
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Η κατανοµή των υπηρεσιών και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου ανά δραστηριότητα και 
θεµατικό τοµέα ανάπτυξης εµφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 45: Κατανοµή ∆ηµοτικών Υπηρεσιών ανά ∆ραστηριότητα  
& Θεµατικό Τοµέα Ανάπτυξης 

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, 
ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ & 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠ (8 ΚΕΠ) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ &  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
&  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ – ∆ΟΚΟΙΠΠ 

(ΝΠ∆∆) 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,  
ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ (ΝΠΙ∆) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

∆.Ε.Υ.Α. ΧΑΝΙΩΝ 
(ΝΠΙ∆) 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ (ΝΠ∆∆) 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & 

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ 
∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΤΗ 

 

 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 

∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
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1.3.5. Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ήµου Χανίων 

Το προσωπικό του ∆ήµου Χανίων όπως προβλέπεται για όλους τους ΟΤΑ της χώρας, 
διακρίνεται σε τακτικό και έκτακτο. Το τακτικό προσωπικό καλύπτει τις ανάγκες των ΟΤΑ που 
είναι πάγιες και διαρκείς, προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις κενές θέσεις, όπως αυτές 
προβλέπονται στον εκάστοτε Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) και διακρίνεται σε 
µόνιµο προσωπικό και προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι∆ΑΧ). Επίσης για την 
κάλυψη των µη πάγιων αναγκών τους (εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών) οι ΟΤΑ έχουν τη 
δυνατότητα να προσλαµβάνουν έκτακτο προσωπικό όπως µε Σύµβαση Εργασίας ∆ικαίου 
Ορισµένου Χρόνου, ή προσωπικό µερικής απασχόλησης κλπ. 
 
Σύµφωνα λοιπόν και µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, στο ∆ήµο Χανίων εργάζονται  661 
υπάλληλοι - µόνιµοι και Ι∆ΑΧ - ενώ εκκρεµεί η κάλυψη 37 θέσεων µονίµου προσωπικού 
διαφόρων ειδικοτήτων από επιτυχόντες διαγωνισµών ΑΣΕΠ. Η πλειοψηφία του προσωπικού 
είναι απόφοιτοι της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (42,51%) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης 
(24,21%) ενώ είναι χαρακτηριστικό πως µόλις 1 στους 3 εργαζόµενους του ∆ήµουΧανίων 
προέρχεται από την ανώτερη ή ανώτατη εκπαιδευτική βαθµίδα.  Στους παρακάτω πίνακες 
δίνονται στοιχεία αναφορικά µε την σύνθεση του τακτικού προσωπικού (µονίµων και Ι∆ΑΧ), 
όπως αυτά ίσχυαν έως τις 30/09/2011. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 46: Προσωπικό ∆ήµου Χανίων  
ανά εκπαιδευτική κατηγορία 

Κλάδος Αριθµός υπαλλήλων % 

ΠΕ 128 19,36% 

ΤΕ 92 13,92% 

∆Ε 281 42,51% 

ΥΕ 160 24,21% 

ΣΥΝΟΛΟ 661 100,00% 

 

19%
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24%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 47: Προσωπικό ανά Κλάδο & Ειδικότητα στο ∆ήµο Χανίων 
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Α. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ /ΚΛΑ∆Ο/ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 18 
ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 4 

ΠΕ1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 3 

ΠΕ1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 5 

ΠΕ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 
14 

ΠΕ1 ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1 

ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 25 

ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11 

ΠΕ5 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ –
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

7 

ΠΕ6 
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
10 

ΠΕ9 ΓΕΩΠΟΝΩΝ 7 

ΠΕ10 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ 5 

ΠΕ11 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (α)  ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
1 

ΠΕ14 ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ 1 

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 1 

ΠΕ17 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓ. 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2 

ΠΕ23 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 6 

ΠΕ: 121 

ΤΕ ΕΡΓΟ∆ΗΓΩΝ 10 
ΤΕ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΩΝ 1 

ΤΕ 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 
6 

ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 
ΤΕ1 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 8 
ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1 

ΤΕ3 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛ. 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
9 

ΤΕ5 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
2 

ΤΕ11 ΕΠΟΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 2 

ΤΕ13 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ , ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 3 

ΤΕ17 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 19 
ΤΕ17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2 
ΤΕ19 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4 
ΤΕ23 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 16 

ΤΕ: 84 

∆Ε 
∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΟΛΙΤΩΝ 
3 

∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 56 
∆Ε2 ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 
∆Ε3 ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ 1 
∆Ε5 ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΙ 5 

∆Ε19 ΜΟΥΣΙΚΩΝ 1 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 48: Οργανικές, προσωποπαγείς & κενές θέσεις Ο.Ε.Υ. ∆ήµου Χανίων 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
1 2 3 1 2 3 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ

ΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ

ΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓ

ΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚ

ΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ

ΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ

ΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓ

ΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚ

ΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ) 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

409 50 494 133 69 22 

 
 

Επίσης στο ∆ήµο Χανίων υπάρχουν και οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού: 
 

(α) Μία (1) θέση Γενικού Γραµµατέα. 
(β) Μία (1) θέση Ιδιαίτερου Γραµµατέα ∆ηµάρχου. 
(γ) Επτά (7) θέσεις Ειδικών Συµβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστηµονικών Συνεργατών.  
(δ) Έξι (6) θέσεις ∆ικηγόρων µε έµµισθη εντολή. 
 

1.3.6. Επιµόρφωση-κατάρτιση Προσωπικού ∆ήµου Χανίων 

Οι σύγχρονες ανάγκες εξειδίκευσης, η απαιτούµενη διεπιστηµονική προσέγγιση των γνωστικών 
αντικειµένων, το εύρος δράσεων εµπλοκής των ΟΤΑ, ο όγκος της πληροφορίας είναι µερικές 
µόνο από τις παραµέτρους που ουσιαστικά ανάγουν ως αναγκαίο στοιχείο για την 
αποτελεσµατική λειτουργία ενός οργανισµού, την ύπαρξη διαρθρωµένης πολιτικής 
επιµόρφωσης και κατάρτισης ώστε το προσωπικό αλλά και οι αιρετοί ενός ΟΤΑ να βρίσκονται 
σε µια διαρκή διαδικασία δια βίου µάθησης, προκειµένου να ανταποκριθούν στις συνεχώς 
εξελισσόµενες ανάγκες. 
 
Στο πλαίσιο αυτό η ∆ηµοτική Αρχή του ∆ήµου Χανίων εφαρµόζει οργανωµένες πολιτικές για 
την επιµόρφωση, κατάρτιση και την εν γένει εκπαίδευση του προσωπικού του ∆ήµου Χανίων οι 
οποίες εντάσσονται σε ένα συνολικό προγραµµατισµό αναφορικά µε την κάλυψη των αναγκών 
επιµόρφωσης και κατάρτισης και οι οποίες ενθαρρύνουν το προσωπικό του ∆ήµου να 
συµµετέχει σε σχετικά - µε το αντικείµενο των αρµοδιοτήτων τους -  προγράµµατα 
επιµόρφωσης και κατάρτισης, τα οποία διοργανώνονται είτε από φορείς του ∆ηµοσίου είτε από 
ιδιωτικούς.  
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Είναι χαρακτηριστικό πως - σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία της Επιτροπής Εκπαίδευσης 
του ∆ήµου Χανίων - Πρόεδρος της οποίας έχει οριστεί µε απόφαση ∆ηµάρχου ο Γενικός 
Γραµµατέας του ∆ήµου Χανίων – ο συνολικός αριθµός των υπαλλήλων που συµµετείχαν σε 
προγράµµατα επιµόρφωσης-κατάρτισης, από 1 Ιανουαρίου έως 31 Οκτωβρίου 2011, ανερχόταν 
σε 77 υπαλλήλους ή σε 8 περίπου υπάλληλους κάθε µήνα, η δε µέση διάρκεια κατάρτισης 
αυτών ανερχόταν στις δύο ηµέρες (Πίνακας 49).  
 
Επίσης από τα ίδια στοιχεία προκύπτει πως το ποσοστό των καταρτιζοµένων υπαλλήλων ως 
προς το σύνολο του προσωπικού ανέρχεται σε 12% περίπου, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό αν 
αναλογιστεί κανείς ότι το ποσοστό αυτό αφορά τη χρονική περίοδο των δέκα πρώτων µηνών 
του 2011 αλλά και το γεγονός ότι έως το τέλους του 2011 εκκρεµεί η επιµόρφωση-κατάρτιση 
περισσότερων των 30 υπαλλήλων.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 49: Συµµετοχή υπαλλήλων ∆ήµου Χανίων σε επιµορφωτικά 
προγράµµατα/σεµινάρια (1/1/2011-31/10/2011) 

Αριθµός 
καταρτιζοµένων 

υπαλλήλων 

Αριθµός 
καταρτιζοµένων 

υπαλλήλων ανά µήνα 

Μέση ∆ιάρκεια 
Επιµόρφωσης 

(σε ηµέρες) 

% καταρτιζοµένων 
υπαλλήλων ως προς 

το σύνολο του 
προσωπικού 

77 7,7 2 11,6 

 
 

1.3.7. Συστήµατα και Μέθοδοι ∆ιασφάλισης Ποιότητας 

Η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο προϋποθέτει την ύπαρξη ενός συστήµατος 
και µιας µεθοδολογίας προγραµµατισµού και διαχείρισης των οικονοµικών πόρων προκειµένου 
να καλυφθεί η τοπική ζήτηση. Η τελευταία αποτυπώνεται τόσο σε ποσοτικό επίπεδο µε το 
εκφρασµένο µέγεθος των αναγκών των πολιτών και των χρηστών των τοπικών δηµόσιων 
υπηρεσιών όσο και σε ποιοτικό επίπεδο µέσω του αιτήµατος για βελτίωση της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών. Η προώθηση διαδικασιών αποκέντρωσης µε στόχο την καλύτερη 
αντιµετώπιση των τοπικών αναγκών κινείται παράλληλα µε την ανάπτυξη τεχνικών σχεδιασµού 
και διαχείρισης των επιµέρους συνιστωσών µιας δηµοτικής λειτουργίας ή δραστηριότητας. Η 
ανάπτυξη των µηχανισµών παροχής δηµόσιων υπηρεσιών οδηγεί στην αποκέντρωση και την 
αυτοδιοίκηση και ως εκ τούτου η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
προϋποθέτει την ποιοτική βελτίωση των µηχανισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η αναβάθµιση 
του ρόλου της εστιάζεται στον προσανατολισµό του προγραµµατισµού και της δηµόσιας 
διοίκησης σε µεθόδους και εργαλεία διαχείρισης επιδόσεων, σε µηχανισµούς αξιολόγησης των 
δραστηριοτήτων, σε πολιτικές στρατηγικού σχεδιασµού και τακτικού προγραµµατισµού και 
γενικότερα στην ύπαρξη µιας ολοκληρωµένης, σαφούς και ευέλικτης πολιτικής διοίκησης των 
εσωτερικών λειτουργιών και των παρεχόµενων υπηρεσιών του ΟΤΑ. 
 
Ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης περιλαµβάνει την αναγνώριση των αρχών 
προγραµµατισµού και διαχείρισης που διέπουν τον ιδιωτικό τοµέα και την κατάλληλη και 
αναγκαία προσαρµογή τους σε συνθήκες δηµόσιας µη κερδοσκοπικής παροχής αγαθών και 
υπηρεσιών. Πρόκειται για ένα νέο πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης, µία εντελώς διαφορετική 
νοοτροπία και κουλτούρα που επιχειρεί να συνδυάσει πρακτικές και τεχνικές σύγχρονης 
διαχείρισης µε τις βασικές αξίες της παροχής δηµόσιων υπηρεσιών. 
 
Η εφαρµογή του εκσυγχρονισµού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σηµαίνει τη µετατόπιση του 
κέντρου βάρους από τις εισροές προς τις εκροές και τα αποτελέσµατα. ∆ηλαδή την ανάπτυξη 
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ενός συστήµατος διοίκησης,  το οποίο δίνει προτεραιότητα στην εκπλήρωση συγκεκριµένων 
αποτελεσµάτων παρά στην ιεράρχηση των παρεχόµενων αγαθών και υπηρεσιών ανάλογα µε 
τους περιορισµούς που θέτουν οι δηµοτικοί προϋπολογισµοί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο 
σαφής προσδιορισµός των στόχων, της παρακολούθησης των λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
και η εφαρµογή ελεγκτικών µεθόδων. Οι απαιτήσεις της κεντρικής διοίκησης αλλά και των 
πολιτών για την επίτευξη συγκεκριµένων στόχων πρέπει να είναι υψηλές και αυστηρές 
υπαγορεύοντας το πλαίσιο λειτουργίας και δραστηριοποίησης των ΟΤΑ. Αντίθετα όµως, ο 
τρόπος επίτευξης τους πρέπει να ανήκει σε απόφαση καθαρά της ηγεσίας του ΟΤΑ ως προς την 
ακολουθούµενη µέθοδο, πρακτική και µέσα. Συνεπάγεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα της 
διοικητικής και στρατηγικής αυτονοµίας των ΟΤΑ. 
 
Για την ανάπτυξη και την καλύτερη λειτουργία ενός οργανισµού θα πρέπει να επιτευχθεί η 
παραγωγή ενός ποιοτικού αποτελέσµατος. Ένας ∆ήµος λοιπόν για να αναπτυχθεί, δεν φτάνει 
απλά να παρέχει υπηρεσίες, αλλά να παρέχει ποιοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες. Στο 
∆ήµο Χανίων, όπως και στην πλειοψηφία των ΟΤΑ της χώρας (µε εξαίρεση ίσως τα ΚΕΠ), δεν 
υφίσταται ολοκληρωµένη µορφή ποσοτικοποίησης και αξιολόγησης των διαδικασιών ή 
εφαρµογή κάποιου ολοκληρωµένου συστήµατος και µεθόδου διασφάλισης ποιότητας, µε 
επιπτώσεις στα παρακάτω πεδία λειτουργίας του ΟΤΑ: 
• στην αξιολόγηση βασισµένη σε πραγµατικά στοιχεία, δηλαδή σε ένα σύνολο κριτηρίων 

που έχουν γίνει ευρέως αποδεκτά από όλο τον ευρωπαϊκό δηµόσιο τοµέα  
• στις ευκαιρίες να αναγνωριστεί η πρόοδος που έχει συντελεστεί και να εντοπιστούν 

πεδία εξαιρετικών αποδόσεων 
• στην ύπαρξη ενός µέσου διασφάλισης της συνέπειας και της συνέχειας ως προς το τι 

πρέπει να γίνει για να βελτιωθεί η οργάνωση 
• στη    δηµιουργία    ενός    συνδέσµου    µεταξύ    των    διαφορετικών επιδιωκόµενων 

αποτελεσµάτων και των υποστηρικτικών πρακτικών ή προϋποθέσεων, 
• στην ύπαρξη ενός µέσου για να δηµιουργηθεί ενθουσιασµός µεταξύ των υπαλλήλων µε τη 

συµµετοχή τους στη διαδικασία βελτίωσης, 
• στις ευκαιρίες να προωθηθούν και να γίνουν κοινό κτήµα οι καλές διοικητικές πρακτικές 

ενδο-διοικητικά αλλά και µεταξύ διαφορετικών οργανώσεων 
• στην ύπαρξη ενός µέσου ενσωµάτωσης των διαφόρων πρωτοβουλιών ποιότητας στις 

καθηµερινές επιχειρησιακές λειτουργίες 
• στην ύπαρξη ενός µέσου µέτρησης της προόδου µέσω της περιοδικής αξιολόγησης ανά 

τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 
Ως εκ τούτου προκύπτει ως ανάγκη η µελλοντική εφαρµογή ενός συστήµατος ολικής 
διαχείρισης και διασφάλισης της ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες του ∆ήµου Χανίων µε 
συγκεκριµένους στόχους για την γρήγορη, σωστή και ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση του πολίτη 
και των ωφελουµένων από τα έργα που υλοποιούνται. 
 
 

1.3.8. Τοπική Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση – Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο ∆ήµο Χανίων 

1.3.8.1  Πληροφοριακή-Τεχνολογική Υποδοµή 
Ο ∆ήµος Χανίων αποτελεί έναν από τους πλέον προηγµένους ∆ήµους στην Ελλάδα σε θέµατα 
πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. Πιο συγκεκριµένα: 
• έχει πλήρως µηχανογραφηµένες σχεδόν όλες τις υπηρεσίες του,  
• διαθέτει µηχανογραφικό και δικτυακό εξοπλισµό (servers) τελευταίας τεχνολογίας τον οποίο 

αναβαθµίζει και βελτιώνει συνεχώς,  
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• διαθέτει δηµοτικό portal µε καθηµερινή ενηµέρωση και τεράστια επισκεψιµότητα (πάνω από 
1500 καθηµερινούς επισκέπτες) ,  

• έχει σύγχρονη δοµηµένη  καλωδίωση σχεδόν σε όλα τα δηµοτικά κτήρια,  
• διαθέτει µεγάλο δίκτυο οπτικών ινών ΜΑΝ στο οποίο συνδέονται εκτός των άλλων και όλα 

τα δηµοτικά κτήρια.  
• διαθέτει αρκετά σηµεία free wifi hot spot µέσα στην πόλη αλλά και σε αρκετές δηµοτικές 

ενότητες, 
• χρησιµοποιεί εφαρµογή workflow για την ηλεκτρονική παρακολούθηση της πορεία των 

εγγράφων στις διάφορες δηµοτικές υπηρεσίες   . 
• πραγµατοποιείται ζωντανή µετάδοση µέσω του διαδικτύου των συνεδριάσεων του ∆Σ και των 

εκδηλώσεων στο κτήριο του ΚΑΜ. 
• διαθέτει διαδικτυακή εφαρµογή διαχείρισης και αναζήτησης όλων των αποφάσεων των 

συλλογικών οργάνων του ∆ήµου Χανίων (µε όλες τις αποφάσεις του  ∆Σ Χανίων από το 1992 
έως και σήµερα). 

• διαθέτει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο µε ψηφιοποίηση όλων των εγγράφων.  
• διαθέτει εφαρµογές GIS 
• διαθέτει ηλεκτρονικό ληξιαρχείο µε καταχωρηµένο το µεγαλύτερο µέρος των ληξιαρχικών 

βιβλίων του. 
• διαθέτει συστήµατα αυτόµατου ελέγχου και ρύθµισης των φωτεινών σηµατοδοτών. 
• δέχεται καθηµερινά και διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά αιτήµατα πολιτών. 
• συµµετέχει συνεχώς σε αρκετά επιδοτούµενα προγράµµατα από Εθνικούς και ευρωπαϊκούς 

πόρους π.χ Κοινωνία της Πληροφορίας , ΕΣΠΑ, INTERREG  κ.α 
• συµµετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά προγράµµατα. 
• συµµετέχει σε δίκτυα συνεργασίας στον τοµέα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών  π.χ 

ΙΚΑΡΟΣ NET κ.α 
 
Ειδικότερα, στο ∆ήµο Χανίων είναι πλήρως µηχανογραφηµένες οι παρακάτω υπηρεσίες οι 
οποίες χρησιµοποιούν κατάλληλες εφαρµογές λογισµικού (Software): 
•  ∆ηµοτολόγιο 
• Ληξιαρχείο 
• Μητρώο Αρρένων 
• Οικονοµική Υπηρεσία 
• Πρωτόκολλο 
• Μισθοδοσία – ∆ιαχείριση προσωπικού 
• ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
• Τεχνική Υπηρεσία  - Γενικές Μελέτες 
• Τεχνική Υπηρεσία  - Ηλεκτροµηχανολογικές Μελέτες Πολεοδοµία (Φορολογικά) 
• Πολεοδοµία (οικ. άδειες) 
• Τµήµα Υγείας - Πρόνοιας 
• Γραφείο Εµπορίου 
• Παραβάσεων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
• Σχολικές Επιτροπές 

 
Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται συγκεντρωτικά τα πληροφοριακά συστήµατα που 
λειτουργούν στο ∆ήµο Χανίων καθώς οι βασικές λειτουργίες τους.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 50: Καταγραφή Πληροφοριακών Συστηµάτων ∆ήµου Χανίων 
Πρότυπα - Συστήµατα - ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 
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Εργαλεία 

∆ιαχειριστική Επάρκεια ΝΑΙ 
Τύπου Α (έργα µε τεχνικό αντικείµενο) & Β (έργα χωρίς τεχνικό αντικείµενο). Ο 
∆ήµος Χανίων έχει ήδη αιτηθεί για επέκταση διαχειριστικής Επάρκειας και Τύπου 
Γ (ειδικών δράσεων) 

Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης ΌΧΙ ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής 
ISO 9001/2008 ΌΧΙ ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής 

Επιµορφώσεις - Κατάρτιση ΌΧΙ ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης 

Επιχειρησιακών Πόρων 
ΌΧΙ ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Γνώσης ΌΧΙ ∆εν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής 
Σύστηµα Προγραµµατισµού 
& Παρακολούθησης Έργων 

ΝΑΙ Σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης έργων και υποβολής τεχνικών δελτίων 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού 

ΝΑΙ 
Σύστηµα διαχείρισης προσωπικού βρίσκεται υπό εγκατάσταση και µετά την 
ολοκλήρωση των απαραίτητων µεταπτώσεων δεδοµένων αναµένεται η σύνδεση 
του µε το λογισµικό της Μισθοδοσίας. 

Ηλεκτρονικό Πρόγραµµα 
Καταγραφής Αιτηµάτων 

Πολιτών 
ΝΑΙ 

Σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής αιτηµάτων πολιτών το οποίο 
διασυνδέεται µε το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο του ∆ήµου Χανίων. Πρόσβαση στα 
αιτήµατα των πολιτών µέσα από την διεπαφή του πρωτοκόλλου έχουν όλα τα 
τµήµατα και οι προϊστάµενοι των τµηµάτων. Σύντοµα θα ολοκληρωθεί και η 
εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολουθήσεις των προφορικών 
αιτηµάτων / παρατηρήσεων/προτάσεων µε διάχυση της πληροφορίας στο σύνολο 
των υπηρεσιών. 

Σύστηµα υποστήριξης 
αποφάσεως Συλλογικών 

Οργάνων 
ΝΑΙ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή, συνδεδεµένη µε τη δικτυακή πύλη. Χρησιµοποιείται από 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  και από το σύνολο των ∆ηµοτικών Ενοτήτων  και 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου Χανίων για την ανάρτηση των συλλογικών 
τους αποφάσεων. Επίσης καθιστά εύκολη και γρήγορη την εύρεση και ανάκτηση 
τους . 

Πληροφοριακό Σύστηµα 
Σχολικών Επιτροπών 

ΝΑΙ 

Εύχρηστο πληροφοριακό σύστηµα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Αποστολή του 
είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία καθώς και η καταγραφή, η οργάνωση, η 
διαχείριση και η εποπτεία των εσόδων και των δαπανών των σχολικών επιτροπών 
και των σχολικών κοινοτήτων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης. 

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο ΝΑΙ 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή, συνδεδεµένη µε τη δικτυακή πύλη. Το ηλεκτρονικό web - 
based πρωτόκολλο χρησιµοποιείται παράλληλα και από το σύνολο των ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων του ∆ήµου Χανίων και µε τη δυνατότητα επισύναψης εισερχόµενων και 
εξερχόµενων εγγράφων που παρέχει καθιστά την εύρεση και ανάκτηση τους µια 
σύντοµη και αποτελεσµατική διαδικασία. 

Αυτόµατο έλεγχο Φωτεινών 
Σηµατοδοτών 

ΝΑΙ 
«Ευφυές» σύστηµα αυτόµατης παρακολούθησης, ενηµέρωσης βλαβών και επανα-
προγραµµατισµού φωτεινών σηµατοδοτών. 

GIS ΝΑΙ 

Το Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών του ∆ήµου Χανίων υλοποιήθηκε στα 
πλαίσια του έργου «∆ηµιουργία Βάσης GIS για την πόλη των Χανίων» του 
Μέτρου 2.4 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Σκοπός του συγκεκριµένου έργου ήταν η δηµιουργία ενός 
λειτουργικού και επεκτάσιµου Γεωγραφικού Συστήµατος Πληροφοριών, το οποίο 
διασφαλίζει την αναβάθµιση των υπηρεσιών και την οργάνωση των δεδοµένων 
της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου αλλά και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των 
χρηστών (µηχανικών-δικηγόρων-πολιτών) µέσα από ένα διαλειτουργικό και 
φιλικό περιβάλλον. 

∆ιαχείριση Στόλου 
Οχηµάτων 

ΝΑΙ 
To σύστηµα διαχείρισης και έλεγχου στόλου οχηµάτων τίθεται σταδιακά σε 
λειτουργία και ταυτόχρονα επεκτείνεται  σε περισσότερα οχήµατα. 

Εφαρµογές VOIP και IVR ΝΑΙ 
Ο ∆ήµος διαθέτει και τηλεφωνικό κέντρο “Asterisk”, το οποίο έχει τεθεί σε 
λειτουργία παρέχοντας εφαρµογές VOIP και IVR οι οποίες αναµένονται να 
επεκταθούν. 

 
Ο σχετικός εξοπλισµός που διαθέτει ο ∆ήµος Χανίων παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 51:  Εξοπλισµός Μηχανοργάνωσης ∆ήµου Χανίων 

Είδος Εξοπλισµού Αριθµός Μονάδων 
Η/Υ 380 

Servers 14 
Εκτυπωτές 250 

Λοιπές Περιφερειακές Συσκευές 
(φωτοαντιγραφικά – fax- scanner κ.α) 

170 

 
Τέλος, στον επόµενο πίνακα παρουσιάζονται και οι υφιστάµενες εφαρµογές ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης του ∆ήµου Χανίων (Πίνακας 52) 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 52: Εφαρµογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο ∆ήµο Χανίων 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
Εφαρµογή ΝΑΙ/ΌΧΙ Σχόλιο - Παρατηρήσεις 

∆ιαδικτυακή Πύλη ΝΑΙ url:www.chania.gr e-mail: dimos@chania.gr  

∆ιαβούλευση ΌΧΙ 

Στο δικτυακό τόπο υπάρχει ενότητα αφιερωµένη στη διαβούλευση όπου 
αναρτούνται κείµενα  προς διαβούλευση.  Προτάσεις επί αυτών µπορούν να 
κατατεθούν µέσω παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας (fax, ταχυδροµικά) και 
ηλεκτρονικών µε τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Παρόλα αυτά έως 
σήµερα δεν διατίθεται  εξειδικευµένο ηλεκτρονικό σύστηµα διαβουλεύσεων. 

Τοπικό δίκτυο (lan) ΝΑΙ 

Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει στο ∆ηµαρχείο και σε όλες τα Καταστήµατα των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων τοπικά ενσύρµατα δίκτυα (lan) µε καλωδίωση κατηγορίας 5 
και 6. Τα επιµέρους τοπικά δίκτυα συνδέονται µέσω του ∆ικτύου τοπικών ινών µε 
το ∆ηµαρχείο Χανίων. Σε κάποιες περιπτώσεις λόγω παλαιότητας, ειδικά σε 
εγκαταστάσεις  που έχουν γίνει  προ δεκαετίας απαιτείται η αντικατάσταση της 
καλωδίωσης και του ενεργού εξοπλισµού. 

Ασύρµατο δίκτυο (w-lan) ΝΑΙ 

Ο ∆ήµος Χανίων ενισχύοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη της 
ευρυζωνικότητας από τις αρχές του έτους έχει τοποθετήσει ήδη πέντε νέα σηµεία 
δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης για τους κατοίκους και τους επισκέπτες του ∆ήµου 
στο λιµάνι της Σούδας, στο λιµάνι των Χανίων καθώς και εντός του ∆ηµαρχείου 
Χανίων. Με τις προσθήκες αυτές ο συνολικός αριθµός των εξωτερικών 
ασύρµατων σηµείων πρόσβασης - hotspot wi-fi του ∆ήµου ανέρχεται σε 69 στις 
περιοχές των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Χανίων, Σούδας, Ακρωτηρίου, Θερίσου και 
Νέας Κυδωνίας. 

Αριθµός web servers 1 
Ο διαδικτυακός διακοµιστής (web server)  χρησιµοποιείται για την φιλοξενία του 
δικτυακού τόπου του ∆ήµου Χανίων και την παροχή ηλεκτρονικών διαδικτυακών 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. 

Web servers/ Γραµµή 
επικοινωνία (εύρος ζώνης) 

4mb 
Η συγκεκριµένη γραµµή του δικτύου Σύζευξις χρησιµοποιείται παράλληλα από 
µέρος των υπηρεσιών του ∆ήµου και το εύρος της δεν χρησιµοποιείται  στο 
σύνολο της από τον Web server του ∆ήµου. 

Οπτικές Ινες ΝΑΙ 
Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει  73 χλµ. µε οπτικές ίνες οι οποίες συνδέουν σχεδόν όλα 
τα ∆ηµοτικά κτήρια. 
 

 
 
1.3.8.2 Υποδοµή Ασύρµατης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο ∆ιαδίκτυο  
Ο ∆ήµος Χανίων ενισχύοντας την προσπάθεια για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας από τις 
αρχές του 2011,  έχει τοποθετήσει ήδη πέντε νέα σηµεία δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης για 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες του ∆ήµου στο λιµάνι της Σούδας και στο λιµάνι των 
Χανίων. Με τις προσθήκες αυτές ο συνολικός αριθµός ασύρµατων σηµείων πρόσβασης - 
hotspot wi-fi του ∆ήµου ανέρχεται σε 69 στις περιοχές των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Χανίων, 
Σούδας, Ακρωτηρίου, Θερίσσου και Νέας Κυδωνίας.  
 
Μέχρι το τέλος του 2011, αναµένεται να εγκατασταθούν επιπλέον κόµβοι σε διάφορες περιοχές 
του ∆ήµου, ενώ κάποιοι κόµβοι που παρουσιάζουν προβλήµατα (περιοχές Νέας Κυδωνίας, 



Σελίδα 141 
 

 

Θερίσσου, Κεραµιών) καταβάλλεται προσπάθεια να επισκευαστούν και στην περίπτωση που 
αυτό δεν είναι εφικτό να αντικατασταθούν. 
 
Κάθε ένα από τα δωρεάν ασύρµατης πρόσβασης στο διαδίκτυο έχει εµβέλεια περίπου 200 
µέτρα. Όλα τα εγκατεστηµένα σηµεία τηρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας. Σε κάποιες περιπτώσεις για την σύνδεση µε τα σηµεία απαιτείται 
επιπλέον εξοπλισµός (εσωτερική ή εξωτερική κεραία/ access point). Αυτό εξαρτάται από την 
απόστασή από τα hotspots, την ποιότητα του σήµατος, το αν υπάρχει οπτική επαφή µε τα 
hotspots κτλ. Ο ∆ήµος Χανίων διαθέτει συνολικά 69 ασύρµατα σηµεία εκ των οποίων τα  65 εξ 
αυτών είναι ∆ηµόσια, ενώ ενεργά είναι  37. Τα σηµεία ασύρµατης πρόσβασης (wi-fi) ανά 
∆ηµοτική Ενότητα καταγράφονται παρακάτω: 
  

ΠΙΝΑΚΑΣ 53: Σηµεία Ασύρµατης Πρόσβασης wifi στο ∆ήµο Χανίων 

∆ηµοτική Ενότητα: Ακρωτηρίου  

A/A Σηµείο Λειτουργία Παρατηρήσεις  

1 Τοπικό Κατάστηµα Κουνουπιδιανών Ενεργό 

Περιφέρεια Κρήτης  
1 ADSL Τοπικό 

Κατάστηµα 
Κουνουπιδιανών 

 

Σύνολο Σηµείων 1      

Σύνολο ∆ηµόσιων Σηµείων 1      

Σύνολο Ενεργών Σηµείων 1      

∆ηµοτική Ενότητα: Ελευθερίου Βενιζέλου  

A/A Σηµείο Λειτουργία Παρατηρήσεις  

1 ∆ηµαρχείο Ενεργό  

2 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μουρνιών (∆ηµοτικό Σχ Πασακακίου) Ενεργό  

3 Κεντρικά γραφεία ∆ΕΗ Ενεργό  

4 Γ. Χναρά & Αγ. Μαρίνας (Κόκκινο Μετόχι) Μη Ενεργό  

5 Λύκειο Αγ. Αποστόλων Μη Ενεργό  

6 Πνευµατικό κέντρο Αγ. Γερασίµου  Νεροκούρου Ενεργό  

7 Κοινοτικό Κατάστηµα Νεροκούρου Ενεργό  

8 ∆εξαµενή Νεροκούρου Ενεργό  

9 ∆εξαµενή Μουρνιών Ενεργό 

Πρόσκληση 192 ΚΤΠ 
ΑΕ 

2 ADSL ∆ηµαρχείο 

 

10 Κέντρο Ηµερήσιας. Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) Ενεργό  

11 Γυµνάσιο Μουρνιών Μη Ενεργό 
Περιφέρεια Κρήτης 

 

Σύνολο Σηµείων 11      

Σύνολο ∆ηµόσιων Σηµείων 11      

Σύνολο Ενεργών Σηµείων 8      

∆ηµοτική Ενότητα: Θερίσου  

A/A Σηµείο Λειτουργία Παρατηρήσεις  

1 Ύψωµα Μονόδενδρο Μη Ενεργό Private  

2 Ύψωµα Κοπράνα Μη Ενεργό Private  

3 ∆ηµαρχείο Θερίσσου Ενεργό Private  

4 ΚΚ Βαµβακόπουλου Ενεργό    

5 ΚΚ Βαρυπέτρου Ενεργό    

6 ∆ηµοτικό Σχολείο Βαµβακόπουλου Μη Ενεργό    

7 Γήπεδο Περιβολίων Μη Ενεργό    

8 ∆ηµοτικό Σχολείο Περιβολίων Μη Ενεργό    

9 (ΚΚ Περιβόλιων) Βοήθεια στο Σπίτι Βοήθεια στο Σπίτι Ενεργό    

10 Νηπιαγωγείο Ποτιστήρια Μη Ενεργό    

11 (κκ Αγιάς) Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Αγιάς  Ενεργό    
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12 ∆ηµοτικό Σχολείο Αγιάς Μη Ενεργό    

Σύνολο Σηµείων 12      

Σύνολο ∆ηµόσιων Σηµείων 9      

Σύνολο Ενεργών Σηµείων 5      

∆ηµοτική Ενότητα: Κεραµιών 
A/A Σηµείο Λειτουργία Παρατηρήσεις 

1 Τοπικό Κατάστηµα Κεραµιών Ενεργό 
Περιφέρεια Κρήτης -Τοπικό 

Κατάστηµα Κεραµιών 

Σύνολο Σηµείων 1     

Σύνολο ∆ηµόσιων Σηµείων 1     

Σύνολο Ενεργών Σηµείων 0     

∆ηµοτική Ενότητα: Νέας Κυδωνίας  

A/A Σηµείο Λειτουργία Παρατηρήσεις  

1 ∆ηµαρχείο Γαλατά Ενεργό    

2 Σχολείο Γαλατά Μη Ενεργό  

3 Παλαιό ∆ηµαρχείο Γαλατά Μη Ενεργό  

4 Βρεφονηπιακός Γαλατά 1 Μη Ενεργό  

5 Βρεφονηπιακός Γαλατά 2 Μη Ενεργό  

6 Νηπιαγωγείο Γαλατά #1 Μη Ενεργό  

7 Νηπιαγωγείο Γαλατά #2 Μη Ενεργό  

8 Γυµνάσιο ∆αράτσου Μη Ενεργό  

9 Κοινοτικό Κατάστηµα ∆αράτσου Μη Ενεργό  

10 Γυµναστήριο ∆αράτσου Μη Ενεργό  

11 Νηπιαγωγείο ∆αράτρου #1 Ενεργό  

12 Νηπιαγωγείο ∆αράτσου #2 Ενεργό  

13 Πολιτιστικό Κέντρο ∆αράτσου Μη Ενεργό  

14 Βοwling ∆αράτσου Μη Ενεργό  

15 ∆εξαµενή Σταλού Μη Ενεργό  

16 Ιατρείο Σταλού Μη Ενεργό  

17 Γυµναστήριο Σταλού Μη Ενεργό  

18 Αναµεταδότης Αγ. Μαρίνας Μη Ενεργό (Αναµεταδότης)  

19 ∆ηµοτικό Αγ. Μαρίνας Μη Ενεργό  

20 Νηπιαγωγείο Αγ. Μαρίνας Μη Ενεργό  

21 ΚΕΠ Αγ. Μαρίνας Μη Ενεργό  

22 Hotel ISIDA Μη Ενεργό 

Προσκλήσεις 
105, 192 ΚΤΠ 

ΑΕ και  
Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

23 ΚΕΠ Αγ. Μαρίνας Μη Ενεργό 
Περιφέρεια 

Κρήτης 
 

Σύνολο Σηµείων 23      

Σύνολο ∆ηµόσιων Σηµείων 22      

Σύνολο Ενεργών Σηµείων 3      

∆ηµοτική Ενότητα: Σούδας  

A/A Σηµείο Λειτουργία Παρατηρήσεις  

1 ∆ηµαρχείο Ενεργό  

2 Σιλό Ενεργό  

3 ∆ηµοτικό Ναυταθλητικό Κέντρο Σούδας Ενεργό  

4 Αστυνοµικό Τµήµα Σούδας Ενεργό  

5 Παλαιό ∆ηµαρχείο Ενεργό  

6 Ναύσταθµος Κρήτης Ενεργό  

7 Εκκλησία Αγίου Ιωάννη - Τσικαλαριά Ενεργό  

8 Εκκλησία Αγίου Γεωργίου - Τσικαλαριά Μη Ενεργό 

Πρόσκληση 192 
ΚΤΠ ΑΕ 
2 ADSL 

∆ηµαρχείο 
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9 Τοπικό Κατάστηµα Απτέρας Ενεργό  

10 Πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Απτέρας Ενεργό 

Περιφέρεια 
Κρήτης  

1 ADSL Τοπικό 
Κατάστηµα 

Απτέρας 

 

11 Πλατεία Σούδας Ενεργό  

12 Λιµεναρχείο Σούδας Ενεργό 

Πολυτεχνείο 
Κρήτης 

(Προγραµµατική 
Σύµβαση) 

 

Σύνολο Σηµείων 12      

Σύνολο ∆ηµόσιων Σηµείων 12      

Σύνολο Ενεργών Σηµείων 11      

∆ηµοτική Ενότητα: Χανίων  

A/A Σηµείο Λειτουργία Παρατηρήσεις  

1 Νοµαρχία Χανίων Ενεργό  

2 ∆ηµοτικός Κήπος Ενεργό  

3 ∆ηµοτική Αγορά Ενεργό  

4 Πλατεία 1866 Ενεργό  

5 Κουµ Καπί Ενεργό  

6 Τελωνείο Παλιό Λιµάνι Ενεργό 

Πολυτεχνείο 
Κρήτης 

(Προγραµµατική 
Σύµβαση) 

 

7 Παλιό Λιµάνι (1) Ενεργό  

8 Παλιό Λιµάνι (2) Ενεργό  

9 Παλιό Λιµάνι (3) Ενεργό 

∆ηµοτικό Λιµενικό 
Ταµείο 

 

Σύνολο Σηµείων 9      

Σύνολο ∆ηµόσιων Σηµείων 9      

Σύνολο Ενεργών Σηµείων 9      

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Σύνολο Ασύρµατων Σηµείων     69   

Σύνολο ∆ηµόσιων Ασύρµατων Σηµείων   65   

Σύνολο Ενεργών Σηµείων  37   
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1.3.8.3. Πληροφορική & Καινοτοµία: Η περίπτωση του πληροφοριακού συστήµατος των 
Σχολικών Επιτρόπων του ∆ήµου Χανίων ως καλή πρακτική 

Το Πληροφοριακό Σύστηµα των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου Χανίων αποτελεί µια 
καινοτόµα εφαρµογή που σχεδιάστηκε από στελέχη του ∆ήµου Χανίων και λειτουργεί για 
πρώτη φορά ειδικά για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, γι’ αυτό και 
αποφασίστηκε να γίνει και ειδική µνεία σε αυτό.  
 
Το εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα αποτελεί ένα εύχρηστο σύστηµα ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, αποστολή του οποίου είναι η ηλεκτρονική επικοινωνία καθώς και η καταγραφή, 
οργάνωση, διαχείριση και εποπτεία των εσόδων και των δαπανών των σχολικών επιτροπών και 
των σχολικών κοινοτήτων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου 
Χανίων. 
 

Σκοπός του συστήµατος είναι να διευκολύνει τους φορείς-χρήστες: 
• στην έγκαιρη και αποτελεσµατική καταγραφή των εσόδων-εξόδων ανά σχολική 

κοινότητα και ανά σχολική επιτροπή σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη νοµοθεσία 
• στην ποιοτική αναβάθµιση της επιχειρησιακής λειτουργίας των φορέων τοπικής 

αυτοδιοίκησης µέσω της άµεσης εποπτείας και διαχείρισης των λειτουργικών πόρων 
των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

• στην εύκολη ανάρτηση των δαπανών στο σύστηµα ∆ιαύγεια. 
 

 
Ενδεικτική Εικόνα Πληροφοριακού Συστήµατος 

 
Το Πληροφοριακό Σύστηµα Σχολικών Επιτροπών είναι ένα εξειδικευµένο web-based 
πληροφοριακό σύστηµα που: 
• καλύπτει τη ροή όλων των χρηµατικών εισροών και εκροών σε κάθε µονάδα  της 

πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας σχολικής επιτροπής (νηπιαγωγεία, λύκεια, κλπ) 
• συγκεντρώνει, αναλύει και ανακτά τον όγκο της καταγεγραµµένης πληροφορίας σε 

επίπεδο σχολικής κοινότητας ή/ και σχολικής επιτροπής, εξοικονοµώντας κρίσιµους 
διαχειριστικούς, οικονοµικούς και φυσικούς πόρους τόσο για τις σχολικές µονάδες όσο 
και για τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης που τις εποπτεύουν/ υποστηρίζουν. 

• προσφέρει διαφορετικά δικαιώµατα χρήσης και προσωποποιεί τις διεπιφάνειες των 
χρηστών του (σχολικές κοινότητες και σχολικές επιτροπές)  

• επιτρέπει τον άµεσο έλεγχο και την αξιολόγηση της πορείας σε επίπεδο σχολικής 
κοινότητας και σχολικής επιτροπής και κατ’ επέκταση την αναβάθµιση της ποιότητας 
των τελικών υπηρεσιών  

• περιλαµβάνει λειτουργίες επικοινωνίας µεταξύ των χρηστών µε στόχο την 
αποτελεσµατική διάχυση της ενηµέρωσης (υποσύστηµα ανακοινώσεων, υποσύστηµα 
forum) 

• βασίζεται στην ανοιχτή αρχιτεκτονική και µπορεί να συνεργαστεί µε όλα τα υφιστάµενα 
και µελλοντικά συστήµατα (διαλειτουργικότητα) 
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• υπακούει σε όλες τις ευρωπαϊκές και εθνικές προδιαγραφές προσβασιµότητας και 
ισότητας (µη αποκλεισµού) 

• είναι απόλυτα προσαρµόσιµο στις ανάγκες των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
είναι πλήρως επεκτάσιµο. 

 
 

1.3.9. Οχήµατα-Μηχανοκίνητος εξοπλισµός 

Ο ∆ήµος Χανιών διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό οχηµάτων, φορτηγών και λοιπών µηχανηµάτων 
έργου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του. Ο συνολικός αριθµός αυτών ανέρχεται σε 152. Ο 
συνολικός αριθµός των οχηµάτων ανά τύπο, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 54: Οχήµατα-Μηχανήµατα ∆ήµου Χανίων 

Α/Α 
ΟΧΗΜΑΤΑ-ΦΟΡΤΗΓΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 16 
2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ JEEP 1 
3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 4 
4 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ (pick up) 17 
5 ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 34 
6 ΓΕΡΑΝΟΙ - ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 2 
7 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3 
8 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 32 
9 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑ∆ΩΝ 2 
10 ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ∆ΑΤΟΣ 2 
11 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 3 
12 ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 
13 ΦΟΡΤΩΤΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ (τύπου JSB) 8 
14 ΤΡΑΚΤΕΡ 2 
15 ∆ΙΚΥΚΛΑ 8 
16 ∆ΙΚΥΚΛΑ > 50 CC 14 
17 Ο∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ 3 
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 152 

 
 

1.3.10. Οικονοµικά Στοιχεία & Προβλέψεις 

 

1.3.10.1. Συνοπτική Οικονοµική Ανάλυση: Έσοδα-Έξοδα 

Η ανάλυση και αποτύπωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου Χανίων, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον πίνακα 56, βασίζεται στη χρήση των απολογιστικών στοιχείων του έτους 
2010,  των εκτιµώµενων απολογιστικών στοιχείων του έτους 2011 και των προβλέψεων για το 
έτος 2012 και έχει ως στόχο την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων για την οικονοµική 
κατάσταση του ∆ήµου, µετά τις αλλαγές που προέκυψαν από την εφαρµογή του 
µεταρρυθµιστικού προγράµµατος «Καλλικράτης» και των λοιπών οικονοµικών µεταβολών. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 55: Οικονοµική Κατάσταση ∆ήµου Χανίων (Έσοδα- Έξοδα) 
ΕΣΟ∆Α (σε  ευρώ) 
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0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΥΠΟΛ.2012 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

ΑΠΟΛ/ΜΟΥ 2011 
ΑΠΟΛΟΓ.2010 

01 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 320.000,00 306.681,00 303.193,00 
02 ΠΡΟΣΟ∆ΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 180.000,00 184.794,00 290.340,00 

03 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

8.500.000,00 8.870.591,00 11.179.994,00 

04 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.950.000,00 1.952.358,00 2.687.849,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 650.000,00 655.295,00 1.009.065,00 

06 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 

28.750.000,00 28.750.000,00 17.641.516,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 450.000,00 483.920,00 764.056,00 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 40.800.000,00 41.203.639,00 33.876.013,00 

 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 2012 2011 2010 

11 
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

20.000,00 40.000,00 113.163,00 

12 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

1.812.500,00 1.812.411,00 1.628.648,00 

13 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΕΣ 
∆ΑΠΑΝΕΣ 

2.910.000,00 3.589.396,00 7.324.196,00 

14 ∆ΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟ∆ΟΣΙΕΣ 12.500,00 32.000,00 3.300,00 
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.100.000,00 1.123.710,00 1.246.845,00 
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 150.000,00 190.541,00 613.021,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 6.005.000,00 6.788.058,00 10.929.173,00 
 

2 
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

2012 2011 2010 

21 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ    

22 ΕΣΟ∆Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 
(ΠΟΕ) 

2.700.000,00 3.161.163,00 3.080.584,00 

 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

2012 2011 2010 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΑΝΕΙΑ 632.911,00 2.054.333,00 645.237,00 

32 
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ∆Α ΚΑΤΆ ΤΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 

32.367.089,00 1.851.432,00 1.863.915,00 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 

33.000.000,00 3.905.765,00 2.509.152,00 

 

4 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

2012 2011 2010 

41 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ 

   

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ    

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 

8.700.000,00 5.207.062,00 5.584.489,00 

 

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2012 2011 2010 

511 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

3.469.981,00 3.629.769,19  

512 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΣΟ∆Α 

4.500.000,00 5.035.370,05  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 7.969.981,00 8.665.139,00 15.075.914,00 
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ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 99.174.981,00 68.930.826,00 71.055.326,00 
 
∆ΑΠΑΝΕΣ (σε  ευρώ) 

6 ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 2012 2011 2010 
60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 16.500.000,00 17.485.894,00 18.571.358,03 

61-62 Αµοιβές αιρετών και τρίτων-Παροχές τρίτων 9.000.000,00 9.500.000,00 9.970.126,38 
62 Παροχές τρίτων    

63-64 Φόροι και τέλη-Λοιπά γενικά έξοδα 250.000,00 450.000,00 481.083,14 
64 Λοιπά γενικά έξοδα    

65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµόσια πίστης 1.055.000,00 1.059.461,00 758.530,00 
66 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 350.000,00 450.000,00 1.058.617,59 

67 
Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε 
τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - επιχορηγήσεις - 
επιδοτήσεις - δωρεές 

12.845.000,00 12.444.876,00 7.175.980,00 

68 Λοιπά έξοδα  4.000,00 6.358,86 
 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟ∆ΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 40.000.000,00 41.394.231,00 38.022.054,00 

 

7 ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 2012 2011 2010 

71 
Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες 
παγίων 

550.000,00 400.000,00 1.464.315,20 

73 Έργα 8.000.000,00 7.600.000,00 12.773.565,01 

74 
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και 
ειδικές δαπάνες 

450.000,00 390.000,00 438.211,90 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε 
επιχειρήσεις) 

0,00 425.000,00 325.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 10.000.000,00 8.815.000,00 15.006.610,00 
 

8 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

2012 2011 2010 

81 
Πληρωµές οφειλών παρελθόντων οικονοµικών ετών 
(ΠΟΕ) 

7.684.132,00 4.368.787,00 3.685.360,00 

82 Λοιπές Αποδόσεις 6.500.000,00 6.382.827,00 5.676.163,00 

85 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωθέντων κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη 

27.315.868,00   

 
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

41.500.000,00 10.751.614,00 9.361.523,00 

 

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2012 2011 2010 
91 Αποθεµατικό 2.180.000,00   

 ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ    

     

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 93.680.000,00 60.960.845,00 62.390.187,00 
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Από τον παραπάνω πίνακα εσόδων-εξόδων εξάγονται οι εξής χρήσιµες διαπιστώσεις: 
1. Το χρηµατικό υπόλοιπο την 01/01/2011 σε σχέση µε το χρηµατικό υπόλοιπο την 

01/01/2012 αναµένεται να είναι µειωµένο λόγω της εξόφλησης οφειλών µέσα στο 
2011, κυρίως λόγω των συνεχιζόµενων έργων που περιήλθαν στον Καλλικρατικό 
∆ήµο Χανίων από τους συνενούµενους ∆ήµους.  

2. Το 2011, λόγω της συνένωσης των ∆ήµων, µειώθηκαν αρκετά τα λειτουργικά 
έξοδα, όπως µισθοδοσία, έξοδα παράστασης κ.α., βελτιώθηκε ο µηχανισµός 
είσπραξης εσόδων ενώ µειώθηκαν οι επιχορηγήσεις. 

3. Στη µισθοδοσία προσωπικού που προϋπολογίζεται για το 2012, δεν έχουν ληφθεί 
υπόψη σηµαντικές µειώσεις για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη η 
προβλεπόµενη διαδικασία (π.χ. ψήφιση ν/σ, δηµοσίευση σε ΦΕΚ, κ.α.), όπως: 
→ κατάργηση επιδόµατος κίνησης 295€/άτοµο 
→ εφεδρεία 
→ συνταξιοδότηση 
→ µείωση µισθών λόγω ενιαίου µισθολογίου 

Η µείωση του κόστους µισθοδοσίας µόνο από την κατάργηση των εξόδων κίνησης 
µπορεί να φτάσει τα 2.400.000 €. 
4. Οι επενδύσεις το 2012 εµφανίζονται λίγο αυξηµένες  σε σχέση µε το 2011, γιατί 

το µεγαλύτερο µέρος τους, αφορά συνεχιζόµενα έργα που ξεκίνησαν το 2010 από 
τους συνενούµενους ∆ήµους και µεταφέρθηκαν στις επενδύσεις του 2011 του 
νέου δήµου κατά το µέρος των  
• πιστοποιηµένων µη τιµολογηµένων λογαριασµών  και 
• του ανεκτέλεστου µέρους αυτών των έργων. 

Τα έργα αυτά καταλαµβάνουν µεγάλο µέρος των επενδύσεων του 2012, καθώς επίσης 
και έργα που ξεκίνησαν το 2011. 
 
1.3.10.2. Απολογιστικά οικονοµικά στοιχεία εσόδων ∆ήµου Χανίων 
Ο νέος ∆ήµος Χανίων, ο οποίος προέκυψε από τη συνένωση  επτά δήµων µε την 
εφαρµογή του Ν.3852/2010, µετρά µόλις εννέα µήνες ενιαίας λειτουργίας, οπότε η 
παράθεση µακροχρόνιων απολογιστικών στοιχείων δεν ήταν δυνατή. Παρακάτω 
παρουσιάζεται µια συνοπτική αποτύπωση των απολογιστικών  στοιχείων εσόδων του 
τελευταίου εννιαµήνου του 2011 στον ενιαίο ∆ήµο Χανίων συγκριτικά µε τα 
συγκεντρωτικά απολογιστικά στοιχεία των επιµέρους πρώην ∆ήµων που 
συνενώθηκαν, µε σκοπό την ανάλυση συγκρίσιµων στοιχείων και την εξαγωγή 
χρήσιµων για το ∆ήµο συµπερασµάτων. Στον παρακάτω Πίνακα εµφανίζονται 26 
χαρακτηριστικοί κωδικοί εσόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου Χανίων.  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 56: Συνοπτική περιγραφή εσόδων (ανά 9µηνο)- συγκριτική ανάλυση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Πραγµ/θέντα 
1/1-30/9/2009 

Πραγµ/θέντα 
1/1-30/9/2010 

Πραγµ/θέντα 
1/1 -

30/9/2011 

% 
2011-
2009 

% 
2011-
2010 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ 279.965,32 245.096,62 260.479,97 -7,48 5,91 

ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 19.236,22 73.919,64 30.263,19 36,44 -144,26 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α (µισθώµατα αιγιαλού) 250.091,22 251.373,48 256.727,28 2,58 2,09 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ε∆ΑΦΟΥΣ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ (εγκ. απορριµµάτων, βοσκότοποι, 
εµποροπανήγυρις, κλπ) 

4.362,00 3.818,21 55.868,62 92,19 93,17 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

8.730.131,62 8.863.320,13 9.813.876,42 11,04 9,69 
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (λαϊκές αγορές) 

8.880.131,62 9.013.320,13 101.398,74 9,51 8,16 

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 53.176,70 50.728,86 54.591,99 2,59 7,08 

ΈΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 850.690,05 1.134.399,28 724.061,78 -17,49 -56,67 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ - AΡ∆ΕΥΣΗΣ 894.674,28 1.019.726,45 761.809,52 -17,44 -33,86 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 497.239,20 456.548,00 330.286,59 -50,55 -38,23 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΡΕΓΓΙΝΑ) 

155.510,15 
 

135.565,85 
133.028,92 -16,90 -1,91 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ελεγχόµενη 
στάθµευση) 

321.231,00 279.853,74 274.488,93 -17,03 -1,95 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ (τέλη παρεπιδηµούντων) 

285.338,87 279.331,16 243.701,66 -17,09 -14,62 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
ΕΠΙΤΗ∆ΕΥΜΑΤΙΩΝ (επί ακαθαρίστων εσόδων) 

854.849,02 382.111,60 327.475,38 -161,04 -16,68 

ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 227.582,32 174.491,25 205.110,53 -10,96 14,93 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (αδειών οικοδοµών) 17.518,34 21.041,53 4.509,92 -288,44 -366,56 

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Τέλη διαφήµισης) 42.531,62 381.502,78 217.622,84 80,46 -75,30 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α (Παράβολα αδειών ίδρυσης 
καταστηµάτων) 

48.538,75 36.890,02 29.565,00 -64,18 -24,78 

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α (παράβολα αδειών παραµονής 
αλλοδαπών) 

143.250,00 107.767,50 126.740,00 -13,03 14,97 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

320.706,08 299.781,69 509.454,73 37,05 41,16 

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΓΗ 9.660,25 47.258,80 67.307,13 85,65 29,79 

ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

32.446,47 32.542,19 55.426,09 41,46 41,29 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ (εκπρόθεσµης 
καταβολής χρεών) 

75.084,51 63.738,34 121.075,65 37,99 47,36 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (δηµοτική αστυνοµία) 195.418,54 238.156,00 322.026,13 39,32 26,04 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ (τροχαία) 568.570,69 637.579,53 540.641,87 -5,17 -17,93 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 254.210.38 124.129,49 144.756,96 
 

-75.61 
14,25 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 15.393.892,10 15.591.500,28 15.712.295,84 2,03 0,77 

 
Συγκρίνοντας τα οικονοµικά µεγέθη του πρώτου εννεάµηνου των ετών 2010 και 
2011, µεγάλη αύξηση - ύψους +93,17% - εµφανίζεται στον κωδικό «Έσοδα από 
εκµετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινοχρήστων χώρων (εναπόθεση 
µπαζών και απορριµµάτων πρώην δήµου Ακρωτηρίων, βοσκότοποι, 
εµποροπανήγυρη)»,  ενώ αντίστοιχα για το ίδιο χρονικό διάστηµα παρουσιάζεται 
µεγάλη πτώση ύψους -366,56% στον κωδικό  «Λοιπά τέλη και δικαιώµατα (άδεια 
οικοδοµών)»  ως άµεση συνέπεια της κρίσης στον κατασκευαστικό κλάδο. 
 
Αυξηµένος παρουσιάζεται κατά +14,93%  ο κωδικός «Τέλος Χρήσης Κοινοχρήστων 
Χώρων»  όπου  παρουσιάζει εισπράξεις ύψους 205.110,53 το 2011 ενώ το 2010 ήταν 
ύψους 174.491,25. 
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Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο κωδικός εσόδου «Προσαυξήσεις και Πρόστιµα 
λόγω  εκπρόθεσµης καταβολής χρεών», όπου παρουσιάζει αύξηση  +47,36% το 2011 
σε σύγκριση µε το ποσό που εισπράχθηκε το 2010, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο 
µηχανισµός είσπραξης εσόδων του νέου ∆ήµου Χανίων λειτουργεί σε 
αποτελεσµατικό επίπεδο. 
 
Το ίδιο συµπέρασµα προκύπτει και από τον κωδικό «Πρόστιµα ΚΟΚ (∆ηµοτικής 
Αστυνοµίας)» όπου το 2011 παρουσίασε αύξηση +26,04% σε σύγκριση µε το 2010 
και +39,32% συγκριτικά µε το 2009, όπως και από τον κωδικό «Πρόστιµα 
Αυθαίρετων κατασκευών»,  όπου έχουν ήδη εισπραχθεί 144.756,96 ευρώ. 
 
Από τα παραπάνω απολογιστικά στοιχεία εσόδων και ειδικότερα από την οριακή 
αύξηση αυτών το 2011 σε σύγκριση µε το 2010 ύψους 0,77% και 2,03% σε σύγκριση 
µε το 2009,  µπορούµε  να συµπεράνουµε ότι οι µηχανισµοί είσπραξης εσόδων του 
∆ήµου λειτουργούν αποτελεσµατικά, παρ’ όλες τις δυσκολίες συντονισµού και 
ενιαιοποίησης του συνόλου των υπηρεσιών - λόγω της διοικητικής µεταρρύθµισης 
και τις συνένωσης των ∆ήµων - αλλά και της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας των 
ηµερών.  
 

 

1.3.11. Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης Εσωτερικού Περιβάλλοντος ∆ήµου 
Χανίων 

Με σκοπό την καλύτερη δυνατή αποτύπωση των κυριότερων προβληµάτων, 
περιορισµών, δυνατοτήτων και ευκαιριών του ∆ήµου Χανίων και τον εντοπισµό των 
πλέον κρίσιµων ζητηµάτων ανάπτυξης, πραγµατοποιήθηκε η παρακάτω αξιολόγηση  
της υφιστάµενης κατάστασης (SWOT Analysis) των υπηρεσιών του ∆ήµου ανά 
τοµέα ανάλυσης όπως καταγράφηκαν µε τη χρήση ερωτηµατολογίων προς τις 
υπηρεσίες αυτού.  
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Προβλήµατα/ανάγκες ∆υνατότητες 
• Εξαιρετικά ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό 

περιβάλλον µε συνέπεια οποιοσδήποτε 
προγραµµατισµός να χαρακτηρίζεται «έωλος» 

• Συνεχείς µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο  
• Μεταφορά νέων αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο δίχως 

αυτή να έχει συνοδευτεί από αντίστοιχη 
µεταφορά πόρων και προσωπικού. 

• Προβλήµατα στη µηχανοργάνωση κάποιων 
υπηρεσιών (ενηµέρωση, λειτουργία νέων 
προγραµµάτων, ενοποίηση αρχείων κ.λ.π.) 

• Εφαρµογή νέου ΟΕΥ 
• Προσαρµογή ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ στο νέο 

θεσµικό πλαίσιο 
• Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος 

ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών
 

Περιορισµοί Ευκαιρίες 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
∆ΟΜΗ & 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Εσωτερική γραφειοκρατία, έλλειψη 
συντονισµού και οριζόντιας συνεργασίας µεταξύ 
των υπηρεσιών, δυσχέρεια επίλυσης 
διατµηµατικών ζητηµάτων/προβληµάτων  

  

• Αξιοποίηση / ενσωµάτωση νέων 
τεχνολογιών στη λειτουργία των 
υπηρεσιών 

• Οργάνωση υπηρεσιών - εισαγωγή 
προπυποποιηµένων διαδικασιών

Προβλήµατα/ανάγκες ∆υνατότητες 
• Σοβαρές ελλείψεις σε  προσωπικό, ιδιαίτερα σε 

τεχνικές ειδικότητες  
• Συνταξιοδότηση έµπειρου προσωπικού 
• Απουσία οργανωµένων υπηρεσιακών δοµών 

κατάρτισης-επιµόρφωσης  

• Άµεση εφαρµογή νέου ΟΕΥ (Στελέχωση 
υπηρεσιών: Κρίσεις προϊσταµένων, 
επαναξιολόγηση αναγκών και τοποθέτηση 
προσωπικού) 

• Αξιοποίηση έµπειρων καταρτισµένων και 
πρόθυµων στελεχών  

Περιορισµοί Ευκαιρίες 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ  

• Αναστολή/ Περιορισµός προσλήψεων 
• Μείωση επιχορηγήσεων/ χρηµατοδοτήσεων/ 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
• Θεσµικό πλαίσιο  

• Επιµόρφωση, κατάρτιση, ενεργοποίηση 
ανθρώπινου δυναµικού 

Προβλήµατα/ανάγκες ∆υνατότητες 
• Περιορισµένη χρήση νέων τεχνολογιών από τις 

περισσότερες υπηρεσίες του ∆ήµου 
• Προβλήµατα στη µηχανοργάνωση ορισµένων 

υπηρεσιών (ενηµέρωση, λειτουργία νέων 
προγραµµάτων, ενοποίηση αρχείων, κ.λ.π) 

• Αξιοποίηση/ ενσωµάτωση νέων 
τεχνολογιών στη λειτουργία των 
υπηρεσιών  

• Βελτίωση Μηχανοργάνωσης υπηρεσιών 

Περιορισµοί Ευκαιρίες 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

• Περιορισµένοι πόροι • Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα

Προβλήµατα/ανάγκες ∆υνατότητες ΚΤΙΡΙΑΚΗ  
ΥΠΟ∆ΟΜΗ & 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

• Χωρικός κατακερµατισµός δηµοτικών 
υπηρεσιών -Στέγαση σε διάσπαρτα κτίρια 

• Μη ενιαιοποίηση δηµοτικών υπηρεσιών-
λειτουργικός κατακερµατισµός 

• ∆ιάθεση πόρων σε µισθωµένα κτίρια για τη 
στέγαση υπηρεσιών του ∆ήµου 

• Μη ολοκλήρωση κατασκευής δηµοτικών 
καταστηµάτων (Π.χ. ∆.Ε. Ελ. Βενιζέλου, 
Θερίσου) 

• Αξιοποίηση δηµοτικής περιουσίας και  
ιδιόκτητων δηµοτικών κτιρίων µε στόχο τη 
µείωση των µισθωµάτων  

• Ενιαιοποίηση και στέγαση υπηρεσιών σε 
νέους χώρους προκειµένου να επιτευχθεί η 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους

• Χρήση νέων τεχνικών µέσων για την 
βελτιστοποίηση των εργασιών (π.χ. αγορά 
µηχανικών σαρώθρων) 
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Περιορισµοί Ευκαιρίες 
• Μείωση επιχορηγήσεων/ χρηµατοδοτήσεων/ 

εσόδων για την ανέγερση νέων κτιρίων ή την 
αγορά νέου παγίου εξοπλισµού 

• Ολοκλήρωση νέων ∆ηµοτικών 
καταστηµάτων (∆.Ε. Ελ. Βενιζέλου και 
Θερίσου) 

• Αξιοποίηση δηµοτικών κτιρίων και 
περιουσίας  

• Αντικατάσταση-εµπλουτισµός µηχανο
τεχνικού  εξοπλισµού µέσω 
χρηµατοδοτικών προγραµµάτων (εθνικών
ευρωπαϊκών) 

Προβλήµατα/ανάγκες ∆υνατότητες 
• Μείωση επιχορηγήσεων / χρηµατοδοτήσεων / 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
• Αδυναµία καταβολής τελών από πολίτες λόγω 

της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας 

• Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα
• Είσπραξη παλαιών οφειλών  
• Αξιοποίηση ∆ηµοτικής Περιουσίας

Περιορισµοί Ευκαιρίες 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 

• ∆υσµενής οικονοµική συγκυρία 
 

• Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών 
προγραµµάτων  

• Είσπραξη παλαιών οφειλών  
• Βεβαίωση καταλόγων 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ 
Ο νέος ∆ήµος των Χανίων έχει να αντιµετωπίσει µια σειρά προβληµάτων, οργανωτικών και διοικητικών, τα οποία είτε 
προϋπήρχαν είτε έχουν προκύψει από την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης», τα οποία όµως θα πρέπει να 
ιεραρχήσει και να επιλύσει αξιοποιώντας τις δυνατότητές του σε δυναµικό και υποδοµή καθώς και τις ευκαιρίες του 
εξωτερικού περιβάλλοντος. Άµεση είναι η ανάγκη εφαρµογής του νέου ΟΕΥ, ο ανασχεδιασµός των υφιστάµενων 
υπηρεσιών, η επαναξιολόγηση των αναγκών των υπηρεσιακών του µονάδων και η ανακατάταξη του προσωπικού σε 
υπηρεσίες που παρουσιάζουν ελλείψεις. Λόγω του συνεχώς µεταβαλλόµενου θεσµικού πλαισίου, ο ∆ήµος πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως όλο το εργατικό δυναµικό του, προκειµένου να εξασφαλίσει την εύρυθµη λειτουργία των τµηµάτων του 
αφού πλέον θεωρείται σχεδόν αδύνατος ο προγραµµατισµός νέων προσλήψεων. 
 
∆εδοµένου ότι υπάρχει εµφανής µείωση των κρατικών επιχορηγήσεων και πόρων, ο ∆ήµος οφείλει να αναζητήσει µεθόδους 
αυτοχρηµατοδότησης των δαπανών του και να φροντίσει για την αύξηση των εσόδων του µε την αξιοποίηση της ∆ηµοτικής 
Περιουσίας, την αλλαγή του µοντέλου εισπρακτικής πολιτικής καθώς και την είσπραξη των παλαιών οφειλών του ∆ήµου. 
Σηµαντική χαρακτηρίζεται επίσης η προσπάθεια µείωσης της γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών που 
ταλανίζουν το σύνολο του οργανισµού όπως και η αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον πολίτη µε την πλήρη 
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  και την ενεργοποίηση/λειτουργία νέων υπηρεσιών (π.χ. Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαφάνειας 
και Υποστήριξης του ∆ηµότη ή Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης). Κοµβικής σηµασίας ζήτηµα για την 
βέλτιστη επιχειρησιακή λειτουργία και συνεργασία των υπηρεσιών αποτελεί η ολοκλήρωση της µεταστέγασης τους σε 
ενιαίους χώρους και η πλήρης ενοποίηση της λειτουργίας αυτών. 

ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
• Άµεση εφαρµογή νέου ΟΕΥ (Στελέχωση υπηρεσιών: Κρίσεις προϊσταµένων, επαναξιολόγηση αναγκών και 

τοποθέτηση  προσωπικού) 
• Άµεση οργάνωση ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ ( ΟΕΥ, στελέχωση , µηχανογράφηση κ.λ.π )  
• Επιµόρφωση, κατάρτιση, αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού  
• Αξιοποίηση/ ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των υπηρεσιών/ e-government/ Βελτίωση 

µηχανοργάνωσης υπηρεσιών  
• Οργάνωση υπηρεσιών, εισαγωγή διαδικασιών,  µείωση εσωτερικής γραφειοκρατίας, βελτίωση συνεργασίας και 

συντονισµού µεταξύ των υπηρεσιών του ∆ήµου 
• Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών 
• Ανταπόκριση στις νέες µεταφερόµενες αρµοδιότητες  
• Μείωση/εξορθολογισµό λειτουργικών δαπανών 
• Είσπραξη παλαιών οφειλών   
• Αξιοποίηση δηµοτικών κτιρίων και περιουσίας  
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• Αξιοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων  

1.4. Καταγραφή & αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης:  
       Τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου Χανίων 

1.4.1. ∆Ε∆ΙΣΑ 

Η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.) είναι 
Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  (Φο.∆.Σ.Α.), σύµφωνα µε το άρθρο 30 του 
Ν.3536/07). Ιδρύθηκε το 1993 κυρίως για την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας στην 
αποκοµιδή των αποβλήτων εισάγοντας ταυτόχρονα την διαδηµοτική συνεργασία. Η 
παύση της ανεξέλεγκτης απόρριψης των αποβλήτων στον Κουρουπητό, η λειτουργία 
της Μονάδας ∆εµατοποίησης κατά το µεταβατικό στάδιο και η ανάληψη της ευθύνης 
της λειτουργίας του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης – Κοµποστοποίησης και 
Χ.Υ.Τ.Υ, αποτέλεσαν σηµαντικούς σταθµούς για τη γρήγορη ανάπτυξή της 
Επιχείρησης και την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών 
Απορριµµάτων (ΑΣΑ). Σήµερα, κατέχει ηγετική θέση µεταξύ των επιχειρήσεων 
διαχείρισης ΑΣΑ στην Ελλάδα και αποτελεί ίσως το µοναδικό παράδειγµα σύννοµης, 
χρηστής και σύµφωνης µε τους κανόνες της περιβαλλοντικής ηθικής, διαχείρισης.  
 
Στόχος της επιχείρησης είναι η παροχή έργων και υπηρεσιών ποιότητας σε όλο το 
φάσµα της διαχείρισης, το σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων, την 
προεπεξεργασία και την τελική διάθεση, τη διαλογή στην πηγή, την αποκοµιδή, την 
εναλλακτική διαχείριση, την ευαισθητοποίηση, µε αξιοποίηση των τεχνολογιών 
περιβάλλοντος και την αποδοχή από τους ενηµερωµένους πολίτες.  
 
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. απασχολεί 181 εργαζόµενους (10% επιστηµονικό προσωπικό) και 
δεκάδες εξωτερικούς συνεργάτες, σε αιχµές παραγωγής και για εξειδικευµένα 
επιστηµονικά θέµατα και έχει αναπτύξει έναν µεγάλο αριθµό δραστηριοτήτων, στο 
πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των απορριµµάτων, όπως: 

• Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ σε ∆ήµους, οι οποίοι έχουν αναθέσει το έργο µε 
στόλο εξοπλισµένο µε G.P.S. για την βελτιστοποίηση των δροµολογίων. 

• ∆ιαχείριση Ογκωδών Απορριµµάτων. 
• Πρόγραµµα ∆ιαλογής στη Πηγή Συσκευασιών (πλην γυάλινων) και Έντυπου 

Χαρτιού σε 22 από τους 23 ∆ήµους του Νοµού. 
• Πρόγραµµα ∆ιαλογής στη Πηγή Συσκευασιών Γυαλιού. 
• Λειτουργία του Ε.Μ.Α.Κ. & του ΧΥΤ Χανίων. 
• Εναλλακτική ∆ιαχείριση κάποιων από τα επονοµαζόµενα «άλλα προϊόντα» 

του Ν. 2939/01, όπως: 
o Πρόγραµµα ∆ιαλογής στην Πηγή µικρού µεγέθους Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 
o Συλλογή πόρτα – πόρτα µεγάλου µεγέθους ΑΗΗΕ, κ.ά. 

• Ενηµέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών µε ειδικές δράσεις για τη 
µαθητευόµενη νεολαία (περί τις 400 παρουσιάσεις σε σχολεία και 
περισσότερες από 200 επισκέψεις-εκπαιδευτικές εκδροµές στο Ε.Μ.Α.Κ. – 
Χ.Υ.Τ. 

 
To Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης & Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ) & ΧΥΤ 
Χανίων 
Το Ε.Μ.Α.Κ. και ο Χ.Υ.Τ. Χανίων έχουν εγκατασταθεί στη θέση Κορακιά 
Ακρωτηρίου του Νοµού Χανίων, νοτίως του γνωστού Κουρουπητού. Το ανωτέρω 
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έργο, συνολικού προϋπολογισµού 30.000.000 € περίπου, υλοποιήθηκε µε 
συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ταµείο Συνοχής ΙΙ (2000 – 2006) της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά 25% από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 
Φορέας διαχείρισής τους είναι η ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.) Χανίων. Η Μονάδα αποτελείται από τα εξής βασικά 
τµήµατα: 

• Είσοδος /αποδοχή απορριµµάτων - Ζυγιστήριο 
• Υποδοχή Απορριµµάτων 
• Μηχανική ∆ιαλογή και Χειροδιαλογή 
• Κοµποστοποίηση  
• Ραφιναρία, Ωρίµανση και Αποθήκευση κόµποστ 
• Χώρος Υγειονοµικής Ταφής Υπολειµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) 
• Μονάδα Τριτοβάθµιας Επεξεργασίας Στραγγισµάτων 

 
Ανακύκλωση  - Ανάκτηση 
Στο ΕΜΑΚ Χανίων καθηµερινά εισέρχονται για επεξεργασία 270 τόνοι αστικών 
στερεών αποβλήτων (µέσος όρος έτους 2010). Κάθε µέρα διαχωρίζονται σε 
επιµέρους υλικά ανακύκλωσης 50 τόνοι υλικών όπως χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά, 
αλουµίνιο, µέταλλα, γυαλί, οι οποίοι οδηγούνται στην εγκατάσταση µέσω του 
εκτεταµένου δικτύου διαλογής στην πηγή των µπλε και κίτρινων της ∆Ε∆ΙΣΑ. Τα 
διαχωρισµένα υλικά που το 2010 ανήλθαν στους 13.000 τόνους, οδηγούνται σε 
πιστοποιηµένες βιοµηχανίες και εταιρίας της Αττικής και του Ηρακλείου, όπου 
πωλούνται µε έσοδα 1.100.000 € για το 2010 (συµπεριλαµβανοµένης της ενίσχυσης 
της Ε.Ε.Α.Α.) 
 
Κοµποστοποίηση - Σύµµεικτα ΑΣΑ - Μηχανική ∆ιαλογή  -  Αξιοποίηση 
Στο τµήµα αυτό διαχωρίζονται µηχανικά 100 τόνοι σύµµεικτων απορριµµάτων και 
οδηγούνται προς κοµποστοποίηση περί τους 40 τόνους ζυµώσιµων υλικών, όπως 
υπολείµµατα τροφών στα οποία προστίθενται τεµαχισµένα κλαδιά από κλαδέµατα. 
 
Το παραγόµενο κόµποστ ελέγχεται για µια σειρά από φυσικοχηµικές παραµέτρους 
προκειµένου να ελεγχθεί η ποιότητα του. Οι µετρήσεις πραγµατοποιούνται από το 
Χηµικό Εργαστήριο του Ε.Μ.Α.Κ., ενώ η διασφάλιση της ποιότητάς του 
επιβεβαιώνεται και από το χηµικό εργαστήριο του Μεσογειακού Αγρονοµικού 
Ινστιτούτου Χανίων και του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παράλληλα, γίνονται πειράµατα 
για την καταλληλότητα του κοµπόστ και από το ΑΤΕΙ Κρήτης, και το εργαστήριο 
Υδρογεωχηµικής Μηχανικής και Αποκατάστασης Εδαφών του Τµήµατος Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει διατεθεί για αξιοποίηση ως 
φυτόχωµα, στους πρώην ΧΑ∆Α Μεσοµουρίου και Κουρουπητού, στην πρώην 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων για διάθεση σε πληγέντες από πυρκαγιές δήµους, 
ενώ διατεθεί ως υπόστρωµα σε φυτώρια για πιλοτική χρήση µε άριστα αποτελέσµατα. 
  
 Επίσης, έχει διατεθεί ως φυτόχωµα για την ανάπτυξη αθλητικών πεδίων, στην 
ελαιοκαλλιέργεια και στα εσπεριδοειδή. Τέλος, για την εµπορική διάθεση του 
προϊόντος η ∆Ε∆ΙΣΑ συνεργάζεται µε το Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών του 
ΕΘΙΑΓΕ που αποτελεί τον εθνικό φορέα για την Αγροτική Έρευνα & Τεχνολογία 
στην Ελλάδα, ο οποίος µπορεί να αξιολογήσει την ποιότητα του κόµποστ, τόσο ως 
προς τη σύστασή του, όσο και ως προς τις επιπτώσεις του στο περιβάλλον, σύµφωνα 
µε πρότυπα πιστοποίησης που ισχύουν σε χώρες της Ε.Ε., οι οποίες διαθέτουν 
πληρέστερο σύστηµα ποιοτικής αξιολόγησης κόµποστ (Γερµανία, Αυστρία), που 
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λειτουργεί απρόσκοπτα και παρέχει προτάσεις για βελτιστοποίηση της ποιότητας του 
προϊόντος. Η δυσκολία στην ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών έγκειται στο ότι 
για το είδος του προϊόντος αυτού (κόµποστ από απορρίµµατα) είµαστε οι πρώτοι 
στην Ελλάδα που αναζητούµε τη νοµότυπη διαδικασία διάθεσης στην αγορά, µε 
αποτέλεσµα οι αρµόδιες υπηρεσίες να αναζητούν και αυτές από τη µεριά τους 
επιπλέον πληροφορίες από ερευνητικά ινστιτούτα – διαδικασία που έχει ήδη αποβεί 
χρονοβόρα.  
    
 
 
 
Ογκώδη Απορρίµµατα 
Η διαχείριση των ογκωδών απορριµµάτων είναι µια δύσκολη διαδικασία που απαιτεί 
εξειδικευµένο εξοπλισµό σε ειδικές συνθήκες. 
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Α.Ε. ανέλαβε την ευθύνη να διαχειριστεί αυτό το ρεύµα αποβλήτων 
και να δώσει λύση στον ∆ήµο Χανίων παρά τις δυσκολίες λόγω της απουσίας του 
κατάλληλου εξοπλισµού. 
Σήµερα συλλέγονται περίπου 1000 τόνοι ογκωδών απορριµµάτων το έτος.  
 
 Χώρος Υγειονοµικής Ταφής 
Κάθε µέρα οδηγούνται για διάθεση στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής, 174 τόνοι 
απορριµµάτων.  Στον Χώρο Υγειονοµικής Ταφής τα απορρίµµατα:  
• συµπιέζονται και χωµατοκαλύπτονται µε 12.000 τόνους ανά έτος αδρανών υλικών 

µε στόχο: να εκτρέψουν τα βρόχινα νερά εκτός της εγκατάστασης του ΧΥΤ µέσω 
της περιµετρικής τάφρου όµβριων.  

• να αποτρέψουν τα πουλιά τα τρωκτικά και τον αέρα να έρχονται σε επαφή µε τα 
απορρίµµατα. 

• τα στραγγίσµατα από τον πυθµένα του ΧΥΤ οδηγούνται µε άντληση στην 
Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων, όπου επεξεργάζονται 50 µ3/ηµέρα. 

• µετά την πλήρωση του ΧΥΤ προβλέπεται η διαχείριση του βιοαερίου σε πυρσό 
καύσης. 

Το προσδόκιµο επάρκειας του ΧΥΤ υπολογίζεται  περίπου 3 χρόνια µε τα σηµερινά 
δεδοµένα παραγωγής, επεξεργασίας και ανάκτησης των απορριµµάτων. 
 

∆ιεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας ∆Ε∆ΙΣΑ 
Η ∆Ε∆ΙΣΑ έχει αναπτύξει τη δική της Τεχνική Υπηρεσία µε τις εξής αρµοδιότητες: 
o Μηχανοργάνωση της επιχείρησης 
o Εκπόνηση µελετών 
o ∆ιενέργεια διαγωνισµών 
o Επίβλεψη 
o Ένταξη έργων, µελετών, υπηρεσιών, προµηθειών σε επιδοτούµενα προγράµµατα 
 Η Τεχνική Υπηρεσία  υλοποίησε  την αποκατάσταση του ΧΑ∆Α στην θέση 
Μεσοµούρι, η οποία σε συνδυασµό µε την αποκατάσταση από την ΝΑ Χανίων, του 
περίφηµου ΧΑ∆Α του Κουρουπητού στην ίδια περιοχή και σε απόλυτη γειτνίαση και 
µε το Εργοστάσιο Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης, κλείνει οριστικά ένα 
οδυνηρό κεφάλαιο για τα Χανιά και την Χώρα.  
 
Η Τεχνική Υπηρεσία διαθέτει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας και σε 
συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις, υλοποιεί έργα ύψους 15.000.000 ευρώ που 
σχετίζονται µε την βελτιστοποίηση των υφιστάµενων διαδικασιών και την 
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εναρµόνιση µε την αναθεωρηµένη ευρωπαϊκή και εθνική νοµοθεσία και τους  
εθνικούς στόχους. 
 
∆ιεύθυνση Αποκοµιδής Αποβλήτων ∆Ε∆ΙΣΑ 
Σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων της ∆Ε∆ΙΣΑ είναι και οι υπηρεσίες 
αποκοµιδής των οικιακών απορριµµάτων που παρέχει σε 5 δήµους του Νοµού 
Χανίων, αυτοτελώς ή επικουρικά, εξυπηρετώντας 81.000 κατοίκους µε ένα στόλο 17 
απορριµµατοφόρων, 1 πλυντηρίου κάδων, 2 γερανοφόρων και 2 φορτηγών οχηµάτων 
εξοπλισµένο  µε GPS που  υποστηρίζεται από GIS για την βελτιστοποίηση των 
δροµολογίων. 
Σηµαντική αλλαγή στην δραστηριότητα αυτή θα σηµατοδοτούσε η δηµιουργία 
σταθµών µεταφόρτωσης που αποτελεί µεσοπρόθεσµο στόχο. 
 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆Ε∆ΙΣΑ 
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. έχει αναπτύξει Οικονοµική Υπηρεσία µε Λογιστήριο για την 
παρακολούθηση των πάσης φύσεως οικονοµικών θεµάτων όπως: 
-Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των οικονοµικών πράξεων (Λογαριασµοί 
λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λπ.) σύµφωνα µε το υφιστάµενο λογιστικό 
σχέδιο. 
-Τήρηση των διαδικασιών ετοιµότητας των παραστατικών για την διενέργεια κάθε 
είδους εισπράξεων ή πληρωµής δαπανών. 
-∆ιαµόρφωση και παρακολούθηση ταµειακού προγράµµατος. 
-Παροχή στοιχείων για την κοστολόγηση των έργων και υπηρεσιών. 
-∆ιαµόρφωση στοιχείων Ισολογισµού και παροχή κάθε είδους στοιχείων για την 
διαµόρφωση των οικονοµικών προγραµµάτων της. 
 
∆ιεύθυνση Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ∆Ε∆ΙΣΑ 
Η εταιρεία αξιοποίησε  το θεσµικό πλαίσιο που έχει παραχθεί από το ΥΠΕΚΑ  
γνωρίζοντας ότι όσα θέµατα στερεών απορριµµάτων δεν επιλυθούν θα τα βρίσκουµε 
στον ΧΥΤΑ ή στην επεξεργασία,  δηλαδή την χειροδιαλογή ή το κόµποστ. Έτσι, έχει 
προχωρήσει σε συνεργασία ή και σύµβαση µε τα Συλλογικά Συστήµατα της Ε.Ε.Α.Α. 
ΑΕ (Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης ΑΕ), την Ανακύκλωση Συσκευών 
ΑΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ), την Eco 
Elastika ΑΕ για τα µεταχειρισµένα ελαστικά, το Συλλογικό Σύστηµα Κ.Ε.ΠΕ.∆. ΑΕ 
για τις συσκευασίες λιπαντικών, την Α.Φ.Η.Σ. ΑΕ  για τις φορητές ηλεκτρικές στήλες 
και µπαταρίες έως 1,5Kg, το Σ.Ε.∆Ι.Σ.-Κ. ΕΠΕ για τους χρησιµοποιηµένους 
συσσωρευτές µόλυβδου-οξέος, την Ε.∆.Ο.Ε. ΕΠΕ για την εναλλακτική διαχείριση 
οχηµάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους και των ανταλλακτικών αυτών (ΟΤΚΖ), την 
ΕΛ.ΤΕ.ΠΕ. ΑΕ για τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ). 
  
Ενηµέρωση – Ευαισθητοποίηση 
Το Ε.Μ.Α.Κ. δέχεται συνεχώς αιτήµατα εκπαιδευτικών επισκέψεων και 
συγκεκριµένα έχουν γίνει επισκέψεις από σχολεία της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δήµους, τµήµατα του Πολυτεχνείου Κρήτης, µέσων 
µαζικής ενηµέρωσης τοπικών και εθνικών, οικολογικών οργανώσεων κλπ. Η 
∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. µε προθυµία ανταποκρίνεται σε προσκλήσεις ενηµέρωσης µαθητών και 
φοιτητών, πέραν της ξενάγησης στους χώρους της εγκατάστασης, όπου ενηµερώνονται για το 
σύνολο του έργου που πραγµατοποιείται από την Επιχείρηση και κυρίως βλέπουν στην πράξη 
ότι τίποτα δεν πάει χαµένο. 
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∆ιοίκηση 
Η επιχείρηση διοικείται  από την Γενική Συνέλευση των µετόχων και από 11µελές 
∆ιοικητικό Συµβούλιο τις διατάξεις του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Π.∆. 
410/1995, ΦΕΚ 231 Α) και της Υπ. Αποφ. 25027/1984 «Καθορισµός αναγκαίων 
λεπτοµερειών για την εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 205 έως 213 του Ν. 
1065/80 κ.λπ.» (ΦΕΚ 244 Β). 
Οι υπηρεσίες της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Α.Ε. στεγάζονται σε µισθωµένο χώρο ενώ στους 
άµεσους στόχους της είναι η εξεύρεση δηµόσιου χώρου σε συνεργασία µε τον ∆ήµο 
Χανίων. 
 
Συνεργασίες µε φορείς  
Αποτέλεσµα της αναγνώρισης τους  έργου που επιτελεί η επιχείρηση σχετικά µε την 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων είναι η ανάδειξη της 
στην θέση της Προεδρίας του Πανελλήνιου ∆ικτύου των Φορέων ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων του αρµόδιου οργάνου που εκπροσωπεί τους Φο∆ΣΑ σε 
κεντρικό επίπεδο. Σε επιχειρησιακό επίπεδο είναι διαρκής η συνεργασία µε φορείς 
του δηµοσίου, ερευνητικά κέντρα,  επιστηµονικά ιδρύµατα µε κοινή συµµετοχή σε 
ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα (Ε.Ο.Χ., LIFE κτλ.) 
 
Καινοτοµία της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.  
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Ε∆ΙΣΑ αντιλαµβανόµενο την ευθύνη της κοινωνικής 
αποδοχής των εγκαταστάσεών της έχει προχωρήσει στον δηµόσιο έλεγχο, µε την 
ανάθεση της παρακολούθησης των περιβαλλοντικών όρων του ΕΜΑΚ και ΧΥΤ 
Χανίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και της ευρύτερης περιοχής της µονάδας στο 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Και τα δύο αυτά Ιδρύµατα είναι ανεξάρτητοι, 
αξιόπιστοι επιστηµονικοί φορείς µε συσσωρεµένη γνώση και εµπειρία πάνω στο 
αντικείµενο. ∆ιαθέτουν οργανωµένα και πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια, ικανά για 
κάθε εξιδανικευµένη ανάλυση. Η επιχείρηση δεσµεύεται να ανταποκριθεί σε κάθε 
απαίτηση που θα θέσουν τα συµπεράσµατα των ελέγχων. Το πρόγραµµα 
περιλαµβάνει: 

• Μετρήσεις ποιότητας ατµοσφαιρικού και ακουστικού περιβάλλοντος. 
• Αναλύσεις παραγόµενου βιοαερίου. 
• Αναλύσεις παραγόµενων στραγγισµάτων. 
• Αναλύσεις υπογείων υδάτων και αναλύσεις εδάφους. 
• Αναλύσεις ποιότητας κόµποστ. 

και συγκεκριµένα: 
- Παρακολούθηση οργανικών τοξικών ενώσεων. 
- Ανάλυση φυσικοχηµικών και βιολογικών παραµέτρων. 
- Ανάλυση βαρέων µετάλλων.  
- Ανάλυση µικροβιολογικών παραµέτρων. 
- Μετρήσεις φυτοτοξικότητας. 
- Ανάλυση µετεωρολογικών δεδοµένων. 

 
Μια άλλη καινοτόµο δράση της ∆Ε∆ΙΣΑ αφορά τη βελτιστοποίηση της παραγωγής 
κόµποστ. Ειδικότερα, µε στόχο τη Βελτιστοποίηση της Ανάκτησης και 
Κοµποστοποίησης του Οργανικού Κλάσµατος των Στερεών Αστικών Αποβλήτων και 
την Αποτελεσµατική Αξιοποίηση του Κόµποστ σε Αγροτικές και Περιβαλλοντικές 
Εφαρµογές, η ∆Ε∆ΙΣΑ υπέβαλλε πρόταση πιλοτικού έργου προς χρηµατοδότηση στο 
Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, η οποία 
εγκρίθηκε. Στο έργο αυτό συµµετέχουν οι φορείς: Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος 
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Πολυτεχνείου Κρήτης, Σχολή Γεωπονίας ΑΤΕΙ Κρήτης, Bioforsk, soil and 
Environment Section (Νορβηγία-Bioforsk), ∆/νση Εγγείων Βελτιώσεων και 
Υδάτινων Πόρων Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, ∆ασαρχείο Χανίων 
Περιφέρειας Κρήτης και η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων 
(∆ΕΥΑΧ).  
 
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των δράσεων του προγράµµατος είναι:  

� Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των Χανιωτών για το κόµποστ, τη 
χρησιµότητά του και την περιβαλλοντική διάσταση της ανάκτησης και 
επαναχρησιµοποίησης των οργανικών υλικών που περιέχονται στα αστικά 
απορρίµµατα. 

� Η µεγιστοποίηση της αξιοποίησης του παραγόµενου κόµποστ. 
� Η εύκολη απόκτηση από τους εν δυνάµει χρήστες του παραγόµενου 

προϊόντος. 
� Η εκτροπή από τον χώρο υγειονοµικής ταφής ακόµα µεγαλύτερων ποσοτήτων 

οργανικών υλικών. 
Τα οφέλη είναι πραγµατικά και πολυδιάστατα για την ∆Ε∆ΙΣΑ, τους Χανιώτες και το 
Περιβάλλον του Τόπου µας. Επίσης, η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. υλοποιεί στα πλαίσια του 
προγράµµατος LIFE+ το έργο «Επιλογές διαχείρισης αποβλήτων για τον έλεγχο των 
εκποµπών αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου (WASTE-C-CONTROL 
LIFE09/ENV/GR/000294)» που έχει ως στόχο τη µείωση των εκποµπών ΑΦΘ, µέσω 
της ανάπτυξης ενός εργαλείου/λογισµικού που θα αξιολογεί τεχνολογίες, θα 
παρακολουθεί, ελέγχει, υπολογίζει τις εκποµπές που προέρχονται από ολόκληρο τον 
κύκλο ζωής των δραστηριοτήτων διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Τέλος, έχει 
εγκριθεί η υλοποίηση του έργου « ∆ηµιουργία υποστηρικτικού εργαλείου πρόληψης 
παραγωγής αποβλήτων για τις αρχές της αυτοδιοίκησης» επίσης στα πλαίσια του 
προγράµµατος LIFE+. 
 
 
 
Επιµόρφωση Προσωπικού 
Η ∆.Ε.∆.Ι.Σ.Α κατέχοντας ηγετική θέση στην ∆ιαχείριση των Απορριµµάτων σε 
επίπεδο χώρας και υψηλού επιπέδου στελέχη, ανέλαβε σε συνεργασία µε την ΕΠΕΜ 
την επιµόρφωση στελεχών υπηρεσιών και φορέων που σχεδιάζουν, υλοποιούν και 
διαχειρίζονται έργα και κυρίως Χώρους Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων τον 
Σεπτέµβριο του 2009. Παράλληλα, διαρκής στόχος της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. είναι η διατήρηση 
της υψηλής αυτοεκτίµησης του εργατικού προσωπικού και η επιµόρφωση κυρίως σε 
θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας µε την τακτική διοργάνωση σεµιναρίων. 
 
Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή 
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. Α.Ε. απασχολεί 181 εργαζόµενους  διαφόρων ειδικοτήτων, από τους 
οποίους το 10% αποτελεί επιστηµονικό προσωπικό. Περιουσιακά  στοιχεία της 
επιχείρησης αποτελούν οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο ΒΙΟΠΑ Χανίων όπου 
στεγάζεται η ∆ιεύθυνση Αποκοµιδής καθώς επίσης και το οικόπεδο έκτασης 52 
στρεµµάτων στην περιοχή Μεσοµούρι εντός του οποίου στεγάζεται το Τµήµα του 
Συνεργείου Οχηµάτων. Επίσης διαθέτει ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό, 
µεταφορικά µέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισµό αξίας περίπου 2 εκ. ευρώ. 
 
Μετοχικό Κεφάλαιο ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε. 
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Το µετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης ανέρχεται σε 1.970.094,95 € και κατανέµεται 
σε 35.820 µετοχές. Ο ∆ήµος Χανίων κατέχει 34.688 µετοχές  (96,84%) και ο ∆ήµος 
Πλατανιά 1.132 µετοχές (3,16%). Τα οικονοµικά στοιχεία σύµφωνα µε τον 
προϋπολογισµό του 2011 θα παρουσιάσουν κύκλο εργασιών της τάξης των 8,5 εκ € 
από τα οποία το πρόγραµµα των επιχορηγούµενων έργων και προµηθειών θα είναι 
της τάξης των 2,0 εκ €. Τα έσοδα από την πώληση των ανακτηµένων υλικών θα 
ξεπεράσουν το 1,3 εκ € καλύπτοντας έτσι το 33 % της τελικής διάθεσης 
περιορίζοντας την χρέωση των δήµων πελατών στα 45 €/τόνο απορριµµάτων. 
 
Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε 
Στον παρακάτω πίνακα έγινε µια προσπάθεια αποτύπωσης και αξιολόγησης της 
υφιστάµενης κατάστασης της επιχείρησης και εντοπισµός των πιο κρίσιµων 
ζητηµάτων ανάπτυξής της. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ: ∆Ε∆ΙΣΑ Α.Ε 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

∆υνατότητες 
• Πιστή τήρηση της Ευρωπαϊκής και 

Εθνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την 
ορθή, χρηστή και σύννοµη 
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων. 

• Εφαρµογή προτύπου ΕLOT 1429 για 
τις δραστηριότητες και τις 
διαδικασίες σχετικά µε την 
«∆ιαχειριστική επάρκεια οργανισµών 
για την υλοποίηση έργων δηµόσιου 
χαρακτήρα −απαιτήσεις». 

• Εφαρµογή Εσωτερικού Κανονισµού 
Υπηρεσιών και Προµηθειών. 

• Εφαρµογή Οργανογράµµατος 
• Λειτουργία ∆ιευθύνσεων στην βάση 

της αριστοποίησης παροχής 
υπηρεσιών µε το µικρότερο δυνατό 
κόστος, προς όφελος της κοινωνίας 
και των πολιτών. 

• ∆ιαρκής αναζήτηση συνεργασιών µε 
∆ηµόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς, 
Πανεπιστηµιακά και Ερευνητικά 
Κέντρα. 

• Συνεργασία µε Φο∆ΣΑ σε Εθνικό 
Επίπεδο 

• Συνεργασία µε την ΕΕ∆ΣΑ, και την 
ISWA. 

• Πλήρης αξιοποίηση υφιστάµενων 
υποδοµών. 

Προβλήµατα 
• Αβεβαιότητα και άγνοια σχετικά µε τις 

αλλαγές που επέρχονται µε την 
εφαρµογή του αρ.104 του Ν.3852 /10 ( 
ένας ΦΟ.Σ.∆.Α σε κάθε περιφέρεια)  

• Συνεχώς µεταβαλλόµενο θεσµικό 
πλαίσιο 

• Εκκρεµότητα εκδίκασης ασφαλιστικών 
µέτρων µερίδας εργαζοµένων, οι οποίοι 
είναι απολύτως αναγκαίοι για την 
λειτουργία της επιχείρησης. 

• Η υστέρηση στην διαδικασία προώθησης 
των προγραµµατικών συµβάσεων και 
στην διαδικασία εξόφλησης των 
ενταλµάτων πληρωµής για τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους 
∆ήµους, µε αποτέλεσµα την 
καθυστέρηση καταβολής των 
οικονοµικών υποχρεώσεων προς τους 
εργαζόµενους και τους προµηθευτές. 

• Η αδυναµία συγκέντρωσης κεφαλαίου 
για την µετεγκατάσταση και την 
µεταφροντίδα των εγκαταστάσεων. 

 

 

Ευκαιρίες 
• Άριστα καταρτισµένο επιστηµονικό, 

διοικητικό και εργατικό προσωπικό. 
• Βελτιστοποίηση υφιστάµενων 

υποδοµών και δηµιουργία νέων 
έργων διαχείρισης Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων. 

• Νέο νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά µε 
την εισφορά των ∆ήµων για τις 
προσφερόµενες υπηρεσίες (Ν. 
3854/2010) 

 

Περιορισµοί  
• Αβεβαιότητα σχετικά µε τις συµβάσεις  

προσωπικού 
• Μείωση επιχορηγήσεων 

/χρηµατοδοτήσεων /εσόδων  
• Θεσµικό πλαίσιο  -Γραφειοκρατία  
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Κρίσιµα Ζητήµατα Εσωτερικής Ανάπτυξης 
• Προσαρµογή φορέα στο νέο θεσµικό πλαίσιο (αρθ.104 του Ν.3852/2010)  
• Αποτέλεσµα  εκδίκασης ασφαλιστικών µέτρων µερίδας εργαζοµένων, οι οποίοι είναι 

απολύτως αναγκαίοι για την λειτουργία της επιχείρησης 
• Η  συγκέντρωση κεφαλαίου για την µετεγκατάσταση και την µεταφροντίδα των 

εγκαταστάσεων  
• Αξιοποίηση /εκµετάλλευση   χρηµατοδοτούµενων  προγραµµάτων -δράσεων  

 

1.4.2. ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (∆.Ε.Υ.Α.Χ.) (µια από τις 
πρώτες επιχειρήσεις, που συστήθηκαν σε εφαρµογή του Νόµου 1069/80) είναι 
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, µε κοινωφελή - µη κερδοσκοπικό - χαρακτήρα, 
που σκοπό έχει: «τη µελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση και 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και οµβρίων, καθώς 

και µονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής Χανίων». 
  
Με την εφαρµογή του Ν.3852/10 συστάθηκε νέα ∆.Ε.Υ.Α. Χανίων µε επέκταση 
αρµοδιοτήτων από τον Ιούνιο του 2011 για τις ∆.Ε. Χανίων, Ακρωτηρίου και Νέας 
Κυδωνίας και µε επέκταση αρµοδιοτήτων και στις υπόλοιπες ∆.Ε. του Καλλικρατικού 
∆ήµου Χανίων (Σούδας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου και Κεραµιών). 
 

Παρερχόµενες Υπηρεσίες: 
Α) Ύδρευση 
Η  ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων υδροδοτεί τον ∆ήµο 
Χανίων. Το νερό που προσφέρει είναι υψηλής ποιότητας, προέρχεται από τις πηγές 
των Λευκών Ορέων και πρόκειται για ένα νερό µε εξαιρετικά φυσικοχηµικά 
χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται και από την γεύση του. 
 
Β) Αποχέτευση 
 Όλοι οι διανοιγµένοι δρόµοι του Σχεδίου Πόλεως Χανίων, εκτός της περιοχής της 
Παλιάς Πόλης, αποχετεύονται µε χωριστό σύγχρονο δίκτυο ακαθάρτων. 
Επίσης, η ∆ΕΥΑΧ βρίσκεται σε εγρήγορση για τη θωράκιση του ∆ήµου Χανίων, 
απέναντι σε κινδύνους πληµµύρων. Έχει κατασκευάσει δεκάδες χιλιάδων τ.µ. 
ανοικτών ή κλειστών αντιπληµµυρικών τάφρων και βρίσκεται σε συνεργασία µε τους 
γειτονικούς δήµους για την ολοκλήρωση των απαιτούµενων έργων στις περιοχές 
τους. 
 
Γ) Βιολογικός Καθαρισµός 
Οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού που κατασκευάστηκε και λειτουργεί η 
∆ΕΥΑΧ είναι από τις πιο σύγχρονες. Μπορούν να επεξεργαστούν λύµατα που 
αντιστοιχούν σε 118.000 ισοδύναµους κατοίκους, φορτίο που προβλέπεται να 
επιτευχθεί το 2015. Επιπλέον, έχουν προβλεφθεί οι χώροι για µελλοντική επέκταση 
της δυναµικότητας της µονάδας σε 150.000 ισοδύναµους κατοίκους το 2037. 
 
Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ΕΥΑΧ 
Η ∆ΕΥΑΧ διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναµικό (Πίνακας 57): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 57: Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ΕΥΑΧ  
   

∆ΕΥΑ 
ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΣΥΝΟΛΟ 126 0 119 

 
 
Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης ∆ΕΥΑΧ  

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ: ∆ΕΥΑΧ  

∆υνατότητες & Ευκαιρίες 
Προβλήµατα & Περιορισµοί 
 

∆υνατότητες 
• Αξιοποίηση έµπειρων καταρτισµένων 

στελεχών  
• Αξιοποίηση τεχνογνωσίας πρώην 

∆ΕΥΑ Χανίων και διάχυση της για 
κάλυψη των αναγκών του νέου 
Καλλικρατικού  ∆ήµου. 

• Αξιοποίηση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 
πρώην ∆ΕΥΑ Χανίων για υλοποίηση 
έργων ΕΣΠΑ στο σύνολο των νέων 
∆ιοικητικών ορίων.  

 

Προβλήµατα 
• Ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό 

περιβάλλον 
• Συνεχείς µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο  
• Μεταφορά νέων αρµοδιοτήτων µε 

ελλιπές θεσµικό πλαίσιο, πόρους και 
προσωπικό 

• Σηµαντικά προβλήµατα στο τοµέα των 
αναγκαίων υποδοµών στις νέες ∆.Ε. 
(πλην του πρώην ∆ήµου Χανίων) που 
αφορούν την ύδρευση, την αποχέτευση 
ακαθάρτων και την  αντιπληµµυρική  
προστασία των ∆.Ε. 

• Έλλειψη πόρων γενικότερα λόγω της 
οικονοµικής κρίσης    

• Οι ελλείψεις σε  εργατοτεχνικό  
προσωπικό και η αδυναµία πρόσληψης 
νέου. 

• Περιορισµένη   χρήση νέων τεχνολογιών 
στο επίπεδο επικοινωνίας µε τους 
πελάτες µας. 

• Στέγαση υπηρεσιών σε διάσπαρτα κτίρια 
• Προσωρινά προβλήµατα στη 

µηχανοργάνωση (ενοποίηση αρχείων 
κ.λ.π.) 

Ευκαιρίες 

• Αξιοποίηση /ενσωµάτωση νέων 
τεχνολογιών στη λειτουργία της  
υπηρεσίας 

• Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

• Επιµόρφωση, κατάρτιση 
,ενεργοποίηση ανθρώπινου 
δυναµικού 

Περιορισµοί 
• Συνεχής µείωση του προσωπικού 

(Συνταξιοδοτήσεις - εφεδρεία - Αναστολή 
/ Περιορισµός διορισµών) 

• Μείωση επιχορηγήσεων 
/χρηµατοδοτήσεων /εσόδων  

• Θεσµικό πλαίσιο - πρόσθετη 
γραφειοκρατία από ένταξη ∆ΕΥΑ σε 
υπηρεσία ελεγκτικού συνεδρίου  
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Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα κυριότερα θέµατα τοπικής ανάπτυξης της 
∆ΕΥΑΧ καθώς επίσης οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες ανάπτυξης της.  
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1.4.3. ΚΥ∆ΩΝ ∆ηµοτική Α.Ε. 

Η σύσταση της αµιγούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης "ΚΥ∆ΩΝ" κρίθηκε αναγκαία για να 
αποκτήσει ο ∆ήµος Χανίων µια επιχείρηση µε ένα ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο, όπου 
µέσω των προγραµµάτων χρηµατοδότης του αναπτυξιακού νόµου,  µπορεί να πετύχει 
την ανάπτυξη των στόχων του. Συστήθηκε από το ∆ήµο Χανίων µε την 133/85 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως ίδιο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και 
διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 205 έως 225 του Ν. 1065 όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις των άρθρων 28, 35 έως 39, 42 και 46 του Ν. 
1416/84. Το 2009 µετατράπηκε σε Ανώνυµος Εταιρεία, καταχωρήθηκε στο µητρώο 
ανωνύµων εταιρειών (ΦΕΚ 14625/2009) µε επωνυµία «ΚΥ∆ΩΝ ∆ηµοτική Ανώνυµη 
Εταιρεία Εκµετάλλευσης Σταθµών Αυτοκινήτων»  και µε διακριτικό τίτλο «ΚΥ∆ΩΝ 
∆ηµοτική Α.Ε». Σκοπός της εταιρείας είναι: 
α) Η λειτουργία και εκµετάλλευση του ∆ηµοτικού Σταθµού Στάθµευσης 
Αυτοκινήτων επί της οδού Περίδου. 
β) Η προσθήκη υπέργειων ορόφων στο ∆ηµοτικό Σταθµό Στάθµευσης Αυτοκινήτων 
επί της οδού Περίδου και η συνολική εκµετάλλευση αυτού. 
γ) Η ενοικίαση καταστηµάτων ∆ηµοτικής Λαχαναγοράς Πελεκαπίνας. 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 3.759.200€ διαιρούµενο σε 75.184 
κοινές δεσµευµένες ονοµαστικές µετοχές  ονοµαστικής αξίας 50,00€ έκαστη. Οι 
πόροι της Επιχείρησης είναι τα έσοδα από την ενοικίαση των καταστηµάτων της 
δηµοτικής λαχαναγοράς, τα έσοδα από το σταθµό αυτοκινήτων και γενικά από τη 
άσκηση της δραστηριότητας της, οι πρόσοδοι από την περιουσία της, δάνεια, 
κληρονοµιές, εισφορές, δωρεές και λοιπά επιχορηγήσεις. 
 
∆ραστηριότητες 
Με εργαλείο τον αναπτυξιακό νόµο 1262/83 και µε ίδια συµµετοχή κατασκευάστηκε 
στην περιοχή της Πελεκαπίνας, η νέα δηµοτική λαχαναγορά (χονδρεµπόριο), µε 
άµεση αποσυµφόρηση της κεντρικής αγοράς από την δραστηριότητα αυτή. 
Κατασκευάστηκαν 21 καταστήµατα 60µ2 περίπου το κάθε ένα µε πατάρι, µέσω των 
οποίων γίνεται η διακίνηση των αγροτικών προϊόντων προς την αγορά των Χανίων 
και τα περίχωρα και ένα κατάστηµα που λειτουργεί ως αναψυκτήριο. 
 
∆ηµοτική Λαχαναγορά  
Στο ίδιο χώρο µε ίδια χρηµατοδότηση κατασκευάστηκε µια αυτόµατη ηλεκτρονική 
ζυγαριά (γεφυροπλάστιγγα), µεγίστης ακριβείας για την ζύγιση οχηµάτων-προϊόντων, 
διαστάσεων 18 µέτρων µήκους και ζύγιση µέχρι 70 τόνων. Κατάλληλη, µε µόνο µια 
ζύγιση, των µεγαλύτερων οχηµάτων που κυκλοφορούν στους δρόµους , µε λειτουργία 
όλο το εικοσιτετράωρο, αποτελεί το µοναδικό στο είδος του δηµόσιο έργο στη αγορά 
των Χανίων. Την διαχείριση της γεφυροπλάστιγγας έχει παραχωρήσει η επιχείρηση 
στο Σύλλογο Ενοικιαστών των καταστηµάτων. 

 

∆ηµοτικός Σταθµός Αυτοκινήτων  
Στο οικόπεδο της οδού Περίδου -Υψηλαντών -Καραϊσκάκη έχουν αποπερατωθεί οι 
δύο υπόγειοι  όροφοι και έχει εξασφαλισθεί συνολικά 138 θέσεις στάθµευσης εκ των 
οποίων οι τρεις θέσεις είναι για ΑµΕΑ. Ο τρόπος λειτουργίας του σταθµού είναι µε 
«Αυτοεξυπηρέτηση», δηλαδή ο κάθε οδηγός σταθµεύει ο ίδιος το όχηµά του σε 
θέσεις που έχουν οριστεί και απεικονίζονται στο δάπεδο µε διαγράµµιση και 
αρίθµηση. Το ωράριο λειτουργίας του σταθµού είναι από το πρωί 08.00 έως το βράδυ 
23.00 από την ∆ευτέρα έως την Παρασκευή και το Σάββατο από το πρωί 08.00 έως 
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17.00. Κατά την διάρκεια των εορτών το ωράριο λειτουργίας διαφοροποιείται 
σύµφωνα µε το ωράριο των καταστηµάτων. Το κόστος στάθµευσης των οχηµάτων 
υπολογίζεται µε χρονοχρέωση. Ο συνδυασµός της εύκολης πρόσβασης από την οδό 
Περίδου, της αναχώρησης - διοχέτευσης των αυτοκινήτων προς κάθε κατεύθυνση, ο 
απλός τρόπος κυκλοφορίας εσωτερικά του χώρου στάθµευσης, αποτελεί σηµείο 
εξυπηρέτησης - αναφοράς για κάθε οδηγό που επιθυµεί να επισκεφθεί το κέντρο των 
Χανίων. 
 

 Στον άµεσο προγραµµατισµό της επιχείρησης είναι η επέκταση του ∆ηµοτικού 
Παρκινγκ της οδού Περίδου-Υψηλαντών-Καραϊσκάκη από 150 σε 330 θέσεις 
στάθµευσης. Έχει ήδη συνταχθεί η σχετική µελέτη, έχει εκδοθεί η οικοδοµική άδεια 
καθώς και οι αναγκαίες αδειοδοτήσεις. Η πρόταση αναµένεται να υποβληθεί για  
ένταξη και χρηµατοδότηση στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Jessica».  
 
∆ιοίκηση 
Η εταιρεία διοικείται από 9µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε 4ετή θητεία. Σε κάθε 
περίπτωση η θητεία του ∆.Σ. λήγει το αργότερα τρεις µήνες µετά την αντικατάσταση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Ανθρώπινο ∆υναµικό 
Η ∆ηµοτική Επιχείρηση ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε. διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναµικό 
(Πίνακας 58): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 58: Προσωπικό ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε 

1 2 3 

ΚΥ∆ΩΝ ΑΕ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 
ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΣΥΝΟΛΟ 3 0 10 

 
Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης της ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε. 
Παρακάτω αποτυπώνονται τα κυριότερα προβλήµατα, περιορισµοί και δυνατότητες 
της ∆ηµοτικής Επιχείρησης ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε.  και γίνεται  εντοπισµός των πιο κρίσιµων 
ζητηµάτων ανάπτυξής της. 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ: ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε. 
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
• Αδυναµία είσπραξης των ενοικίων από 

τα καταστήµατα της Λαχαναγοράς.  
 
 
 

∆υνατότητες  
• Κοµβική θέση του  σταθµού αυτοκινήτων 

σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος 
παροχής των υπηρεσιών στάθµευσης 

• Καλή συνεργασία µεταξύ των µελών και 
των εργαζοµένων της εταιρείας 

• Πλήρης υλικοτεχνική υποδοµή, η οποία 
συντηρείται τακτικά 
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Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
• Ο περιορισµένος αριθµός θέσεων 

στάθµευσης  

Ευκαιρίες 
• Υποβολή µελέτης για την προσθήκη 

πέντε ορόφων στάθµευσης (330θέσεις 
στάθµευσης). 

• Έχει  εκδοθεί η σχετική οικοδοµική άδεια 
και έχουν παρθεί οι αναγκαίες 
αδειοδοτήσεις.  

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Προσθήκη πέντε ορόφων στάθµευσης, (330 θέσεις ) µε στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του κοινού και την αύξηση των εσόδων. 

• Στελέχωση της επιχείρησης µε µόνιµο προσωπικό ταµείου και προσωπικού 
στάθµευσης. 

• Αλλαγή πολιτικής είσπραξης ενοικίων των καταστηµάτων της επιχείρησης. 
• ∆ιερεύνηση και άλλων πηγών εσόδων. 

 

1.4.4. Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων –
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ)  

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος  ∆ήµου Χανίων –Κέντρο  
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ) συστάθηκε, σύµφωνα µε το 
ΦΕΚ 1501/21-06-11, όπως όριζαν οι διατάξεις  του άρθρου 1, 103, 107 και 109 του 
Ν. 3852/2010, έπειτα από τη συγχώνευση των έξι Κοινωφελών Επιχειρήσεων του 
∆ήµου Χανίων:  
α) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χανίων (ΚΕ∆ΗΧ),(ΦΕΚ2529/Β/29−12−2009) 
β) Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (ΚΑΜ), (ΦΕΚ2529/B/29−12−2009) 
γ) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ακρωτηρίου (ΦΕΚ2353/Β/20−11−2008) 
δ) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Ελ. Βενιζέλου (ΦΕΚ1296/Β/3−7−2008) 
ε) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Θερίσου, (ΦΕΚ 1460/B/24−7−2008) 
στ) Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Νέας Κυδωνιάς(ΦΕΚ 1973/Β/24−9−2008)  
 
∆ραστηριότητες  ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ 
Ι. Πολιτισµός: 

• Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων και άλλων 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή η συµµετοχή της σε αυτά 

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. 

• Η προβολή του πολιτιστικού τουρισµού  

• ∆ιοργάνωση ηµερίδων σε οµάδες του πληθυσµού σε θέµατα συναφή µε 
πολιτισµό 

• Η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη µε κάθε δυνατό τρόπο της δηµιουργίας 
καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου υψηλής ποιότητας και η προβολή της 
ελληνικής και ιδιαίτερα της τοπικής πολιτιστικής δηµιουργίας και δη της 
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας.  

• Πιο ειδικά, η στήριξη και ανάπτυξη των δηµιουργικών ικανοτήτων στο χορό, 
τη µουσική, το θέατρο, τον κινηµατογράφο, τις εικαστικές τέχνες, την 
αγιογραφία, τη φωτογραφία, µε τη λειτουργία σχολών διδασκαλίας µουσικής, 
χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, λογοτεχνίας, ζωγραφικής, γλυπτικής, 
φωτογραφίας, κινηµατογράφου, ψηφιακών τεχνολογιών, κατασκευής 
παραδοσιακών οργάνων, παραδοσιακών χορών, παραδοσιακών τεχνών κ,α, 
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• Η προώθηση της συνεργασίας του πειραµατισµού, της έρευνας της 
καινοτοµίας και γενικά προτάσεις που  διευρύνουν και εξελίσσουν τις 
εκφραστικές δυνατότητες. 

• Η ενίσχυση των σχέσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε τον πολιτισµό 

• Η διεύρυνση και αξιοποίηση της δυνατότητας πραγµατοποίησης πολιτιστικών 
παραγωγών, συµπαραγωγών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών κάθε είδους, 
ιδιαίτερα δε αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές 
επίπεδο, η συµµετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά πολιτιστικά δίκτυα, η 
συνεργασία µε άλλες πόλεις στο πλαίσιο της Επικράτειας πολιτισµού, καθώς 
και µε άλλες ευρωπαϊκές και µεσογειακές πόλεις, η συµµετοχή στα 
προγράµµατα της κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη του πολιτισµού, η προβολή των 
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται 
σε τοπικό, εθνικό και διεθνή επίπεδο µε τη δηµιουργία και λειτουργία 
πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, θεάτρων, κινηµατογράφων 
και κάθε είδους κέντρων πολιτιστικής έκφρασης και δηµιουργίας και δη στον 
τοµέα της αρχιτεκτονικής µέσω του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου 
και η εκµετάλλευση των εγκαταστάσεων παροχής υπηρεσιών αυτών. 

• Η επιδίωξη της διασύνδεσης του Κέντρου Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου µε 
την εκπαίδευση ώστε να συµβάλει στη δηµιουργία του µελλοντικού 
δυναµικού που θα το στηρίξει.  

• Η συµβολή τόσο στη διαµόρφωση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής 
ταυτότητας της πόλης, όσο και στην αποκέντρωση. 

• Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεµιναρίων, συµποσίων, ηµερίδων, 
συναντήσεων, εκθέσεων, εκδηλώσεων, συνεστιάσεων και συναφών 
δραστηριοτήτων 

• Η λειτουργία κυλικείων σε πολιτιστικούς χώρους 

 
II. Περιβάλλον: 

• Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του 
φυσικού αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των 
εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 

• Η προστασία και η διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους 
και η καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιφέρεια του ∆ήµου. 

• Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε 
πρόσφορο µέσο που διαθέτουν για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε 
περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα. 

• ∆ιοργάνωση ηµερίδων σε οµάδες πληθυσµού µε θέµατα συναφή µε το 
περιβάλλον.  

• Η προαγωγή του διαλόγου , της πρόσβασης της έρευνας, της γνώσης της  
πληροφόρησης για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης σε επίπεδο τοπικό 
περιφερειακό και ειδικά στο τοµέα της Αρχιτεκτονικής, 

• Η ευαισθητοποίηση του κοινού στη σοβαρή επίδραση που έχει η 
αρχιτεκτονική στη ζωή και η προώθηση επιστηµονικών ανταλλαγών, 
συµβάλλοντας και διευκολύνοντας τη συνεργασία µε ανάλογους φορείς στην 
Ελλάδα και στην Μεσόγειο 



 

Σελίδα 169 
 

 

• Η συµµετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα χρηµατοδότησης 
πρωτοβουλιών και έργων στο πλαίσιο των σκοπών της επιχείρησης. 

• Η εκτέλεση προγραµµάτων δακοκτονίας και άλλων που έχουν σκοπό την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

• Η προβολή δράσεων συναφών µε το σκοπό και εµπορία καταλόγων, βιβλίων 
και συγγραµµάτων µε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, προκειµένου οι πόροι 
να διατεθούν για τη χρηµατοδότηση των καταστατικών σκοπών της 
επιχείρησης. 

 
ΙΙΙ. Οργάνωση, λειτουργία, παροχή υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που 
αναφέρονται στους τοµείς κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης:  

• Η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα που στοχεύουν στη µέριµνα, 
υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 
(Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.) 

• Η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα που αποσκοπούν στην υποστήριξη 
και κοινωνική φροντίδα της Βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας, µε τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών, κέντρων 
ηµερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ) και η 
εφαρµογή σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων. 

 
Πόροι ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ 
Οι κυριότεροι πόροι της επιχείρησης προέρχονται από: 

• Τη χρηµατοδότηση από το ∆ήµο Χανίων για τις δραστηριότητες και τις 
παρεχόµενες από αυτήν υπηρεσίες µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 
του Ν.3463/2006. 

• Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών και γενικό την άσκηση της 
δραστηριότητάς της, η παροχή υπηρεσιών προς ΟΤΑ, άλλους δηµόσιους ή 
µη φορείς και τρίτους σχετικούς µε τους καταστατικούς σκοπούς 

• Τη συµµετοχή σε επιδοτούµενα προγράµµατα από τους πόρους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων, 

• ∆ωρεές, χορηγίες, κληροδοτήµατα, ενισχύσεις από νοµικά πρόσωπα του 
δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα και από φυσικά πρόσωπα. 

• Προσόδους κάθε είδους από τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, 
διαφηµίσεις, λοιπές εισφορές και επιχορηγήσεις. 

• Χρηµατοδότηση από τη συµµετοχή σε προγραµµατικές συµβάσεις. 

 
∆ιοίκηση ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ 
Η εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) που απαρτίζεται από έντεκα 
(11) τακτικά µέλη και τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Χανίων. Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ορίζεται στο 
ήµισυ της δηµοτικής περιόδου. Ειδικότερα, η θητεία του πρώτου ∆Σ της επιχείρησης 
ορίζεται µέχρι την 31−12−2012. 
 
Ανθρώπινο ∆υναµικό 
Η ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναµικό: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 59: Ανθρώπινο ∆υναµικό ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ - ΚΑΜ 

1 2 3 

ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 
ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ) 

ΣΥΝΟΛΟ 10 0 16 

 
 
Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ  
Στον παρακάτω πίνακα έγινε µια προσπάθεια αποτύπωσης και αξιολόγησης της 
υφιστάµενης κατάστασης της επιχείρησης και εντοπισµός των πιο κρίσιµων 
ζητηµάτων ανάπτυξής της. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ : ΚΕΠΠΕ∆ΗΧ-ΚΑΜ  
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 
• Ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό 

περιβάλλον µε συνεχείς µεταβολές 
στο θεσµικό πλαίσιο  

• Ελλιπής στελέχωση των υπηρεσιών 
που αφορούν τον πολιτισµό, τις 
κοινωνικές παροχές  και των 
υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 

• Έλλειψη πόρων γενικότερα λόγω 
της οικονοµικής κρίσης  

• Ακατάλληλος ο χώρος που 
στεγάζεται η Κοινωφελής 
Επιχείρηση 

 
 

∆υνατότητες   
• Αξιοποίηση έµπειρων καταρτισµένων 

και πρόθυµων στελεχών  
• Αρίστη συνεργασία µε άλλες 

υπηρεσίες και δοµές  
• Αποδοχή και αναγνώριση του έργου 

από τους πολίτες  
• Αξιοποίηση τοπικών φορέων για την 

παράδοση, τον πολιτισµό, την ιστορία 
και το περιβάλλον 

• Λειτουργία και δηµιουργία νέων 
χώρων πολιτισµού 

• ∆ιατήρηση και βελτίωση της 
λειτουργίας των χώρων πολιτισµού, 
µε την επισκευή και συντήρηση τους 
και την ενίσχυση του τεχνικού 
εξοπλισµού 

• Ανάδειξη και λειτουργία επιπλέον 
χώρων πολιτισµού, µε τη στήριξη και 
συν-διοργάνωση εκδηλώσεων µε 
άλλους φορείς. 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
• Συνεχής µείωση του προσωπικού 

(Συνταξιοδοτήσεις –εφεδρεία - 
Αναστολή /Περιορισµός διορισµών) 

• Μείωση επιχορηγήσεων 
/χρηµατοδοτήσεων /εσόδων  

• Θεσµικό πλαίσιο - πρόσθετη 
γραφειοκρατία επιτρόπου 

Ευκαιρίες 
• Αξιοποίηση /ενσωµάτωση νέων 

τεχνολογιών στη λειτουργία της 
υπηρεσίας 

• Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

• Επιµόρφωση, κατάρτιση, 
ενεργοποίηση ανθρώπινου δυναµικού 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 
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• Ανάδειξη χώρων πολιτισµού 
• Προβολή της αρχιτεκτονικής ιδιαιτερότητας του ∆ήµου 
• Ανάδειξη τοπικού καλλιτεχνικού δυναµικού 
• Η στήριξη, διάδοση και ανάπτυξη µε κάθε δυνατό τρόπο της δηµιουργίας 

καλλιτεχνικού και θεωρητικού έργου υψηλής ποιότητας και η προβολή της ελληνικής 
και ιδιαίτερα της τοπικής πολιτιστικής δηµιουργίας και δη της αρχιτεκτονικής 
δηµιουργίας . 

• Η προώθηση της συνεργασίας του πειραµατισµού, της έρευνας της καινοτοµίας και 
γενικά προτάσεις που διευρύνουν και εξελίσσουν τις εκφραστικές δυνατότητες 

• Η διεύρυνση και αξιοποίηση της δυνατότητας πραγµατοποίησης πολιτιστικών 
παραγωγών συµπαραγωγών και καλλιτεχνικών ανταλλαγών κάθε είδους 

• Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη του πολιτισµού, η προβολή των 
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνή επίπεδο µε τη δηµιουργία και λειτουργία πολιτιστικών και 
πνευµατικών κέντρων 

• Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού 
αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

• Η ευαισθητοποίηση του κοινού στη σοβαρή επίδραση που έχει η Αρχιτεκτονική στη 
ζωή και η προώθηση επιστηµονικών ανταλλαγών 

• H επέκταση των δράσεων κοινωνικής µέριµνας για την υποστήριξη και φροντίδα 
ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 

 

 

1.4.5. ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (∆ΟΚΟΙΠΠ) 

Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (∆ΟΚΟΙΠΠ), 
σύµφωνα µε το ΦΕΚ 943/24-05-11, συστάθηκε έπειτα από τη συγχώνευση των 
Νοµικών Προσώπων: 
1) Ο∆ΗΚΟΙΠ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 92/Β/14.2.1996) 
2) ∆ΟΠΠΑ ∆ήµου Σούδας (ΦΕΚ 1906/Β/23.12.2004) 
3) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής ∆ήµου Ελευθερίου Βενιζέλου (ΦΕΚ 
1600/Β/16.8.1999) 
4) ∆ηµοτικός Παιδικός Σταθµός Περιβολιών (ΦΕΚ 569/Β/16.5.2001) 
5) ∆ηµοτικός Βρεφονηπιακός Σταθµός Βαµβακοπούλου (ΦΕΚ 2/Β/7.1.2001) 
6) Βρεφονηπιακός Σταθµός ∆ήµου Νέας Κυδωνιάς (ΦΕΚ 1283/Β/23.12.1998) 
7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης − Κέντρο Σπηλαιολογικών Ερευνών ∆ήµου 
Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1281/Β/25.7.2007) 
8) ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου (ΦΕΚ 1991 /Β/10.10.2007) 
9) Α΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Νέας Κυδωνιάς (ΦΕΚ 2368/Β/24.11.2009) 
10) Α΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 426/Β/25.7.1983, ΦΕΚ 1160/Β/5.11.1998, ΦΕΚ 
1292/Β/24.6.1999, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003, ΦΕΚ 1789/Β/5.9.2008) 
11) Β΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 485/Β/5.8.1985, ΦΕΚ 1107/Β/23.10.1998, ΦΕΚ 
474/Β/21.4.2003, ΦΕΚ 1789/Β/5.9.2008) 
12) Γ΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 485//5.8.1985, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003, ΦΕΚ 
1309/Β/26.7.2007, ΦΕΚ 1789/Β/5.9.2008) 
13) ∆΄ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 532/Β/30.6.1989, ΦΕΚ994/Β/22.9.1998, ΦΕΚ 
1292/Β/24.6.1999, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003, ΦΕΚ 1309/Β/26.7.2007, ΦΕΚ 
1789/Β/5.9.2008) 
14) Ε’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 942/Β/20.12.1994, ΦΕΚ/Β/21.8.1998, ΦΕΚ 
1292/Β/24.6.1999, ΦΕΚ 474/Β/21.4.2003,ΦΕΚ 1309/Β/26.7.2007, ΦΕΚ 
1789/Β/5.9.2008) 
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15) ΣΤ’ ΚΑΠΗ ∆ήµου Χανίων (ΦΕΚ 862/Β/11.6.2004, τροποποίηση ΦΕΚ 
1182/Β/12.7.2007) 
Από το συγχωνευόµενο Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία ∆ΟΠΠΑ ∆ήµου Σούδας 
µεταφέρθηκε στο ∆ήµο Χανίων, ο τοµέας δραστηριοτήτων αθλητισµού κι ως εκ 
τούτου, όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδοµές που ανήκουν σε αυτό 
περιέρχονται πλέον στο ∆ήµο Χανίων. 
 
Σκοποί ∆ΟΚΟΙΠΠ 
Σκοποί του Οργανισµού είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς 
επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τοµείς: 
 
Ι. Κοινωνικής Πολιτικής και αλληλεγγύης, στον οποίο περιλαµβάνεται ιδίως: 
• Η εφαρµογή πολιτικών ή η συµµετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην 
υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης 
ηλικίας µε την σύσταση και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων 
(ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών και η µελέτη και εφαρµογή 
σχετικών κοινωνικών προγραµµάτων 
• Ο σχεδιασµός και η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού ευάλωτων οµάδων 
του πληθυσµού, όπως ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωµένων, απόρων κ.λπ. 
• Η προώθηση προγραµµάτων στήριξης της ενότητας και της οικογένειας που είναι η 
βασική µονάδα της κοινωνίας. 
• Η εφαρµογή πολιτικών και η συµµετοχή σε δράσεις και προγράµµατα, που 
στοχεύουν στη µέριµνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε 
την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δηµιουργία 
δηµοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης 
ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συµβουλευτικής στήριξης των 
θυµάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και 
κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών. 
• Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα 
δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της 
απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο 
πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών. 
• Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας µε την ανάπτυξη 
συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται προς τους ανέργους µε στόχο την 
υποστήριξη και την ενθάρρυνση τους για την εξεύρεση απασχόλησης καθώς και στην 
προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας 
• Η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισµός και η εφαρµογή προγραµµάτων και 
πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Περιφέρεια του ∆ήµου 
Χανίων 
• Ο σχεδιασµός και εφαρµογή προγραµµάτων ή συµµετοχή σε προγράµµατα και 
δράσεις για την ένταξη Παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών και προσφύγων 
στην κοινωνική, οικονοµική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας 
• Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και την κοινωνικής αλληλεγγύης µε 
τη δηµιουργία τοπικού δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων 
και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και 
την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του ∆ήµου. 
• Η διοργάνωση ηµερίδων, εκδηλώσεων κ.λπ. σε οµάδες του πληθυσµού µε θέµατα 
συναφή µε την Κοινωνική Πρόνοια και υγεία. 
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• Η προώθηση προγραµµάτων και πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη 
της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
 
ΙΙ. Τοµέας παιδείας στον οποίο περιλαµβάνεται: 
• Η ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Παιδικής ∆ηµιουργίας και Κέντρων 
∆ηµιουργικής Απασχόλησης παιδιών 
• Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής 
• Η λειτουργία Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστηµίου 
• Η εκτέλεση ερευνών σε θέµατα σπηλαιολογικού ενδιαφέροντος και η ίδρυση 
κέντρου Σπηλαιολογικών ερευνών 
• Η διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, διαφύλαξη και έκθεση ιστορικού υλικού της 
Κρητικής σπηλαιολογίας καθώς και η προβολή, ανάδειξη και διαφύλαξη των 
σπηλαίων της περιοχής του ∆ήµου, ιδίως µε τη δηµιουργία σχετικής βιβλιοθήκης και 
γενικά η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας στις 
θεµατικές ενότητες δραστηριοποίησης του ΝΠ∆∆. 
 
∆ιοίκηση 
Ο ∆ΟΚΟΙΠΠ διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από δέκα 
πέντε (15) µέλη, τα οποία µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  
 
Πόροι 
Οι πόροι για την δραστηριοποίηση του ∆ΟΚΟΙΠΠ προέρχονται από : 
1) την ετήσια επιχορήγηση από τους ΚΑΠ του ∆ήµου Χανίων για τους πρώην 
κρατικούς παιδικούς σταθµούς. 
2) την ετήσια τακτική επιχορήγηση από το ∆ήµο Χανίων ποσού 800.000 ευρώ. 
3) την έκτακτη επιχορήγηση του ∆ήµου Χανίων ανάλογα µε τις ανάγκες του νοµικού 
προσώπου. 
4) Τυχόν χρηµατοδοτήσεις, επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις από το Ελληνικό Κράτος, 
λοιπά Κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιωτικούς, κρατικούς, Ο.Τ.Α., Περιφέρειες και 
διεθνείς οργανισµούς. 
5) Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονοµιές, κληροδοσίες. 
6) Εισπράξεις από παρεχόµενες υπηρεσίες και εκδόσεις. 
7) Πρόσοδοι από την περιουσία που θα αποκτήσει καθώς επίσης από την περιουσία 
του ∆ήµου Χανίων που τυχόν θα του παραχωρηθεί. 
 
Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ΟΚΟΙΠΠ 
Ο ∆ηµοτικός Οργανισµός διαθέτει το κάτωθι ανθρώπινο δυναµικό: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 60: Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ΟΚΟΙΠΠ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 1 2 3 1 2 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ& 

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ  
(∆ΟΚΟΙΠΠ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕ
Σ ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ

ΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩ

Ν ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕ

ΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕ
Σ ΘΕΣΕΙΣ 

(Ι∆ΑΧ) 
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ΣΥΝΟΛΟ 58 23 
∆εν έχει 

συνταχθεί 
ΟΕΥ 

18  
∆εν έχει 

συνταχθεί 
ΟΕΥ 

 
 
Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης ∆ΟΚΟΙΠΠ 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας, όπου αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση της του 
∆ΟΚΟΙΠΠ και εντοπίζονται τα κυριότερα  ζητηµάτων ανάπτυξής του. 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ: ∆ΟΚΟΙΠΠ 

∆υνατότητες & Ευκαιρίες Προβλήµατα & Περιορισµοί 

 
∆υνατότητες 
• Αξιοποίηση έµπειρων καταρτισµένων 

και πρόθυµων στελεχών  
• Αρίστη συνεργασία µε άλλες 

υπηρεσίες και δοµές   

• Αποδοχή και αναγνώριση του έργου 
από τους πολίτες   

 

Προβλήµατα 
• Ασταθές και απρόβλεπτο εξωτερικό 

περιβάλλον µε συνεχείς µεταβολές 
στο θεσµικό πλαίσιο  

• Ελλιπής στελέχωση τόσο των 
κοινωνικών υπηρεσιών /δοµών όσο 
και των υπηρεσιών διοικητικής 
υποστήριξης 

• Έλλειψη πόρων γενικότερα λόγω της 
οικονοµικής κρίσης    

• Ανεπαρκής υποδοµή για τη στέγαση 
της κοινωνικής υπηρεσίας 

 
Ευκαιρίες 
• Αξιοποίηση /ενσωµάτωση νέων 

τεχνολογιών στη λειτουργία της  
υπηρεσίας 

• Χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 

• Επιµόρφωση, κατάρτιση, 
ενεργοποίηση ανθρώπινου 
δυναµικού 

Περιορισµοί 
• Συνεχής µείωση του προσωπικού 
(Συνταξιοδοτήσεις –εφεδρεία - Αναστολή 
/Περιορισµός διορισµών) 
• Μείωση επιχορηγήσεων 

/χρηµατοδοτήσεων /εσόδων  
• Θεσµικό πλαίσιο - πρόσθετη 

γραφειοκρατία επιτρόπου 

 

1.4.6. ∆ηµοτική Πινακοθήκη 

Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη εγκαινιάστηκε το 2002 δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο 
του Πολιτισµού και ειδικότερα σ' αυτό των τεχνών. Η ίδρυση της  ∆ηµοτικής 
Πινακοθήκης από το ∆ήµο Χανίων είχε ως στόχο την ανάδειξη του χώρου αυτού όχι 
µόνο ως χώρο µουσειακό αλλά και ως χώρο προστασίας και διάσωσης του 
πολιτισµού µε την ευρύτερη δυνατή έννοια.  
 
Σκοποί  
Α. Η ανάπτυξη της πολιτιστικής, καλλιτεχνικής και αισθητικής αγωγής του λαού 
µέσα από τις εικαστικές τέχνες και τις σχετικές µε αυτές εκδηλώσεις. 
Β. Η προβολή του καλλιτεχνικού χαρακτήρα του έργου των Ελλήνων δηµιουργών. 
Γ. Η εξυπηρέτηση και υποβοήθηση της επιστηµονικής έρευνας σε θέµατα Ιστορίας 
της Τέχνης. 
∆. Η διάσωση ,συντήρηση εµπλουτισµός και προβολή των συλλογών της. 
Οι προαναφερθέντες σκοποί εκπληρούνται: 
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-Με την συγκέντρωση, αξιολόγηση, συντήρηση και καταγραφή των έργων που ήδη 
ανήκουν στο ∆ήµο Χανίων. 
-Με την συγκέντρωση έργων ζωγραφικής , γλυπτικής, χαρακτικής, εικόνων και 
βιβλίων σπανίων εκδόσεων ,είτε µε την αγορά είτε µε δωρεές και κληροδοτήµατα . 
-Με την κατά επιστηµονική µέθοδο πραγµατοποίηση εκθέσεων και τη συγκρότηση 
των συλλογών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η έρευνα και µελέτη του 
έργου των διαφόρων καλλιτεχνών. 
-Με την οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης έργων τέχνης. 
-Με την οργάνωση εκθέσεων , διαλέξεων, καλλιτεχνικών ανταλλαγών και την 
συνεργασία µε Μουσεία,  Πινακοθήκες ή άλλους παρεµφερείς οργανισµούς και 
φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 
-Με τη σύνταξη και δηµοσίευση µελετών εργασιών και καταλόγων σχετικών µε τα 
έργα της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων και την ιστορία της τέχνης. 
Με την ίδρυση , οργάνωση και λειτουργία : 
-Ελευθέρων Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων 
-Βιβλιοθήκης Εικαστικών Τεχνών 
-Σύγχρονου Πωλητηρίου και Κυλικείου. 
Η Πινακοθήκη απευθύνεται σε όλους τους δηµότες της πόλης  αλλά και  του νοµού  
Χανίων,  καθώς και σε όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Κρήτης. Ιδιαίτερη 
έµφαση δίνεται στις επισκέψεις των σχολείων όλων των βαθµίδων ,οργανώνοντας 
ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προγράµµατα. Στόχος επίσης είναι στους αποδέκτες των 
υπηρεσιών της Πινακοθήκης να συµπεριληφθούν σε µόνιµη βάση όλες οι κοινωνικές 
δοµές που υπάρχουν  στην πόλη αλλά και στο Νοµό Χανίων.(ΚΑΠΗ, ειδικά σχολεία, 
µονάδα αποτοξίνωσης , ΚΗΦΑΜΕΕΑ, ΕΛΕΠΑΠ κ.α.)  
 
∆ράσεις ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 

• Οργάνωση περιοδικών εικαστικών εκθέσεων. 
• Οργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων που αφορούν τις εκάστοτε εκθέσεις. 
• Εκπαιδευτικά προγράµµατα 
• Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων( µουσικές, παρουσιάσεις βιβλίων κλπ.) 
• Λειτουργία πωλητηρίου 
• Εργαστήριο συντήρησης έργων τέχνης. 

 
Εκθέσεις ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
Η ∆.Π.Χ. έχει ήδη πραγµατοποιήσει πολλές και αξιόλογες εκθέσεις, 38 στον αριθµό, 
παράλληλες εκδηλώσεις καθώς και πολλές και αξιόλογες εκδόσεις που φτάνουν ήδη 
τις 21.  Αυτή την περίοδο η Πινακοθήκη οργανώνει τις ακόλουθες δράσεις: 
- Φλωρεντίνη  Καλούτση (σε συνεργασία µε το υπουργείο Πολιτισµού) 
-Έκθεση φωτογραφίας µε πορτραίτα Χανιωτών των αρχών του  20ου αιώνα. 
-Γυναίκες εικαστικοί που ξεκίνησαν από τα Χανιά 
 
Ανθρώπινο ∆υναµικό  
Στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη εργάζεται οι ακόλουθες ειδικότητες; 
•  1 ΤΕ βιβλιοθηκονόµος και  
•  2 ΥΕ γενικών καθηκόντων 
 
Εξοπλισµός & Λοιπές Εγκαταστάσεις  
Η ∆ΠΧ στεγάζεται σε τριώροφο κτίριο 900 τ.µ. και έχει τις στοιχειώδεις µουσειακές 
εγκαταστάσεις  καθώς και  πλήρη  µηχανοργάνωση. 
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Συνεργασίες 
Η ∆.Π.Χ. έχει αναπτύξει σταθερές συνεργασίες µε τα παρακάτω µουσεία και 
πολιτιστικούς οργανισµούς: 
-Εθνική Πινακοθήκη,  
-Μουσείο Μπενάκη, 
-Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,  
-Καλλιτεχνικούς επιµελητές, 
-Ιστορικούς τέχνης,  
-Φορείς της πόλης, 
-Εκπαιδευτικούς. κ.α.) 
 
Οικονοµικά Στοιχεία   
Τα τακτικά έσοδά της ∆ΠΧ προέρχονται από την  ετήσια επιχορήγηση του ∆ήµου 
Χανίων. Το οικ. Έτος 2011, έλαβε ετήσια επιχορήγηση 180.000€ από το ∆ήµο 
Χανίων. Η κυριότερη πηγή εσόδων για την ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων (∆ΠΧ) 
είναι τα έσοδα από τις πωλήσεις βιβλίων-καταλόγων εκδόσεων της ∆ΠΧ και από τις 
πωλήσεις εισιτηρίων. Οι τιµές των εισιτηρίων κυµαίνονται ως εξής; 2€ για τους 
ενήλικες, 1€ µειωµένο εισιτήριο, και δωρεάν για τους  επισκέπτες  άνω των 60  και 
κάτω των 18ετών. 
 
Ενδεικτικά:  
Α) Το 2010 τα έσοδα από πωλήσεις βιβλίων καταλόγων και εισιτηρίων  ήταν ύψους 
3.978,45€ ενώ ήδη  
Β) από 01/01/2011 µέχρι και τον Αύγουστο του 2011 είναι  ήδη ύψους 5.8714,30€. 
 
Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων 
Η ∆ηµοτική Πινακοθήκη διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναµικό: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 61: Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Χανίων 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚ

Η ΧΑΝΙΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑ
ΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙ

ΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ

ΤΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑ
ΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 

(Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙ

ΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ) 

ΣΥΝΟΛΟ 1 2 3 1 2 3 

 
 
Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
Παρακάτω ακολουθεί πίνακας, όπου αποτυπώνεται η υφιστάµενη κατάσταση της 
∆ηµοτικής Πινακοθήκης και εντοπίζονται τα κυριότερα  ζητηµάτων ανάπτυξής του. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
• Ελλιπής στελέχωση από µόνιµο 

προσωπικό 
 
 

∆υνατότητες  
• Οργάνωση εκθέσεων , διαλέξεων, 

καλλιτεχνικών ανταλλαγών και την 
συνεργασία µε Μουσεία,  Πινακοθήκες 
ή άλλους παρεµφερείς οργανισµούς και 
φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

• Σύνταξη και δηµοσίευση µελετών 
εργασιών και καταλόγων σχετικών µε τα 
έργα της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
Χανίων και την ιστορία της τέχνης. 

• Άρτια µηχανογράφηση 
Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
• Επέκταση της ∆ηµοτικής 

Πινακοθήκης για την παράλληλη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και 
ανάρτηση της συλλογής της 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ευκαιρίες 
• Προσέλκυση χορηγών 
• Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία : 

-Ελευθέρων Καλλιτεχνικών 
Εργαστηρίων 
-Βιβλιοθήκης Εικαστικών Τεχνών 
-Σύγχρονου Πωλητηρίου και 
Κυλικείου. 
-Οργάνωση εργαστηρίου συντήρησης 
έργων τέχνης. 

• Η εξυπηρέτηση και υποβοήθηση της 
επιστηµονικής έρευνας σε θέµατα 
Ιστορίας της Τέχνης.  

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Αύξηση εσόδων  από τις πωλήσεις βιβλίων-καταλόγων εκδόσεων της ∆ΠΧ και από τις 
πωλήσεις εισιτηρίων 

• Ανάγκη επέκτασης της Πινακοθήκης σε διπλανό όµορο κτίριο, ώστε να υπάρχει ο 
απαραίτητος χώρος και για τη µόνιµη ανάρτηση της συλλογής της αλλά και για την 
παράλληλη διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων 

• Προσλήψεις µόνιµου προσωπικού 
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1.4.7. ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων 

Ιστορική Αναδροµή 
Η αγορά του χώρου του Γηροκοµείου ανάγεται στην εποχή του πρώτου Παγκοσµίου 
Πολέµου. Από την διαχείριση του επισιτισµού Κρήτης (1917-1920) είχαν περισσέψει 
µερικά εκατοµµύρια και ύστερα από επιµονή του γενικού διοικητή Κρήτης Σωτηρίου 
Κροκιδά και του αναπληρωτή του Πολυχρόνη Πολυχρονίδη, εγκρίθηκε από την 
Κυβέρνηση Βενιζέλου να δαπανηθούν για κοινωφελή έργα στα Χανιά. Από αυτά τα 
χρήµατα αγοράστηκε το κτίσµα του Γηροκοµείου µε τη γύρω έκταση. Η αγορά έγινε 
µε το υπ' αριθµ. 4395/10-7-1919 συµβόλαιο που φυλάσσεται στο Υποθηκοφυλακείο 
Χανίων, αντί 40.000 χρυσών δραχµών και υπογράφεται από το Σωτήριο Κροκιδά και 
τους κληρονόµους του Επισκόπου Νικηφόρου Ζαχαριάδη.  
 
Η Γενική ∆ιοίκηση Κρήτης παραχώρησε το ακίνητο στο ∆ήµο Χανίων και το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο Χανίων µε την υπ'αριθµ. 15/7-7-1919 απόφασή του αποδέχτηκε 
τη δωρεά. Το υπ' αριθµ. 8246/31-7-1919 δωρητήριο συµβόλαιο του 
συµβολαιογράφου Χανίων ∆ηµητρίου Φραντζεσκάκη, υπογράφει από πλευράς 
∆ήµου Χανίων ο τότε ∆ήµαρχος Χανίων Εµµ. Μουντάκης. Το 1930, επί ∆ηµαρχίας 
Ιωάννου Μουντάκη, αποφασίστηκε η ίδρυση και λειτουργία ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
στο κτίριο αυτό. Με κυβερνητικό διάταγµα (ΦΕΚ 377/25-11-1930) εγκρίνεται και 
επικυρώνεται η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χανίων και αρχίζουν οι 
εργασίες για τη διαµόρφωση του χώρου και επισκευή του κτιρίου µε δαπάνες του 
Κράτους και του ∆ήµου καθώς και δωρεά της Έλενας Βενιζέλου. Τα εγκαίνια του 
∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων πραγµατοποιήθηκαν στις 25 Αυγούστου 1931. 
 
Πόροι του Ιδρύµατος  
Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο διαθέτει τους εξής πόρους χρηµατοδότησης 
- Ετήσια χρηµατοδότηση από το  ∆ήµο Χανίων  
- ∆ωρεές και κληροδοτήµατα από ιδιώτες.  
 
Ασθενοφόρο ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Το 1957 δηµοπρατήθηκε η δεύτερη (ανατολική) πλευρά του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου, η οποία ετέθη σε λειτουργία το 1961, ενώ το 1964 µε πρωτοβουλία του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου του Γηροκοµείου εκπονήθηκε µελέτη για νέο κτίριο 
συνολικής δυναµικότητας 290 κλινών, µε πρόβλεψη για χώρους αναψυχής, 
εργοθεραπείας, κινησιοθεραπείας κ.λ.π. Με πρωτοβουλία του Εφηµέριου του ναού 
της Ευαγγελίστριας Αναστάσιου Σπινθουράκη ιδρύθηκε ο Όµιλος Εκσυγχρονισµού 
Γηροκοµείου Χανίων µε σκοπό την ευαισθητοποίηση Πολιτείας και ∆ηµοτών στο 
θέµα του Γηροκοµείου και την ανεύρεση πόρων για την ανέγερση του νέου κτιρίου.  
 
Στις 7 Ιουλίου 1976, επί ∆ηµαρχίας Αντώνη Μαρή θεµελιώθηκε η τρίτη πτέρυγα του 
Γηροκοµείου, της οποίας τα εγκαίνια έγιναν από τον τότε ∆ήµαρχο Γιάννη 
Κλωνιζάκη την 1η ∆εκεµβρίου 1980. Η πτέρυγα αυτή κόστισε τότε 10.000.000 δρχ. 
(30.000 ευρώ σηµερινά χρήµατα), το Κράτος διέθεσε 1.000.000 δρχ., ο ∆ήµος 
Χανίων 5.000.000 δρχ. και το υπόλοιπο ποσό συγκεντρώθηκε από δωρεές. 
 
Ανθρώπινο ∆υναµικό 
Το ∆ηµοτικό Γηροκοµείο διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναµικό: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 62: Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 1 2 3 1 2 3

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(Ι∆ΑΧ)

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ 

21 18 35 18 2 2

 

Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα κυριότερα προβλήµατα του ∆ηµοτικού 
Γηροκοµείου, οι δυνατότητες και οι περιορισµοί µε στόχο να γίνει καταγραφή της 
υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και  τα κυριότερα  ζητηµάτων ανάπτυξής του. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ 
 
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα  
• Ελλιπές Νοσηλευτικό Προσωπικό 

 

∆υνατότητες  

• 24ωρη περίθαλψη ηλικιωµένων 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
• Συνεχής επισκευή εξοπλισµού 

µηχανογράφησης, εκτυπωτών και 
οθονών παρακολούθησης ασθενών 

 

Ευκαιρίες 

• Αναβάθµιση παρεχόµενων υπηρεσιών 
στους ηλικιωµένους της πόλης 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Προµήθεια Ασθενοφόρου 
• Πρόσληψη  Νοσηλευτικού Προσωπικού 
• Επιµόρφωση διοικητικού προσωπικού ιδίως σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης 

• Εκσυγχρονισµός εξοπλισµού µηχανογράφησης, εκτυπωτών και οθονών 
παρακολούθησης ασθενών 
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1.4.8. ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο 

Με το Π∆ 192/2006 (ΦΕΚ 198 Α/14.9.2006) έγινε µεταφορά αρµοδιοτήτων του 
Λιµενικού Ταµείου Νοµού Χανίων στον ∆ήµο Χανίων και σύσταση ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου, µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων». Με 
αυτήν την κίνηση µεταφοράς αρµοδιοτήτων, διευκολύνεται η λειτουργία των λιµένων 
που αποτελούν σηµαντικά τµήµατα της οικονοµικής ζωής της πόλης των Χανίων. 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Χανίων, καλείται να προσφέρει υπηρεσίες κοινής 
ωφελείας και να συµβάλλει στην εµπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και 
αλιευτική κίνηση και γενικότερα στην εύρυθµη λειτουργία των λιµανιών 
αρµοδιότητάς του (Ενετικό Λιµάνι Χανίων, αλιευτικό καταφύγιο-λιµενίσκος Ν. 
Χώρας, λιµενίσκος Αγ. Κυριακής Χαλέπας) καθώς και στην οικονοµική, κοινωνική, 
πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της πόλης των Χανίων εν γένει, σε συνεργασία 
µε τους φορείς που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες λιµενικές ζώνες .  

Σκοποί και αρµοδιότητες 

• Χειρισµός όλων των θεµάτων σχετικών µε την εκµετάλλευση των χώρων 
δικαιοδοσίας και των µέσων που ανήκουν στο ∆.Λ.Τ.Χ. καθώς και για την 
παροχή υπηρεσιών σε πλοία και τρίτους. 

• Εκπόνηση προγραµµάτων ανάπτυξης των χώρων δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.Χ. 

• Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν τη ζώνη λιµένα καθώς και θέµατα 
ρυµοτοµίας, χωροταξίας και απαλλοτριώσεων. 

• Η εκπόνηση των τεχνοοικονοµικών µελετών έργων υποδοµής και κτιρίων. 

• Η αποτύπωση έργων και εγκαταστάσεων των λιµένων. 

• Η µελέτη επίβλεψη παρακολούθηση, λειτουργία , συντήρηση, ανακαίνιση και 
επισκευή των έργων και κάθε φύσεως εγκαταστάσεων του ∆.Λ.Τ.Χ. 

• Η εκτέλεση µικρών έργων µε αυτεπιστασία. 

• Η εκπόνηση κανονισµών χρήσης των έργων και εγκαταστάσεων . 

• Η διευκόλυνση ελλιµενισµού σκαφών και πλοίων και η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύµατος και νερού σε αυτά. 

• Η εκπόνηση προγραµµάτων και µελετών ανάπτυξης και ανανέωσης του 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού. 

• Η µελέτη και η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια 
µηχανηµάτων, πλωτών µέσων και κάθε φύσης ηλεκτροµηχανολογικού 
εξοπλισµού. 

• Η λειτουργία και συντήρηση µηχανηµάτων για αποφυγή ατυχηµάτων. 

• Η διαχείριση καυσίµων και λιπαντικών. 

• Η επιµέλεια του πρασίνου και η αναβάθµιση γενικότερα του περιβάλλοντος στις 
περιοχές δικαιοδοσίας του ∆.Λ.Τ.Χ., για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών. 

• Ο ευπρεπισµός των κοινοχρήστων χώρων. 

• Η καθαριότητα στη χερσαία αλλά και τη θαλάσσια ζώνη αρµοδιότητας του 
∆.Λ.Τ.Χ. 

 



 

Σελίδα 182 
 

 

Το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο διαθέτει το παρακάτω ανθρώπινο δυναµικό: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 63: Ανθρώπινο ∆υναµικό ∆ΛΤΧ 

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι∆ΑΧ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 1 2 3 1 2 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΙΜΕΝΙΚΟ 

ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ

ΩΝ ΣΕ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤ

ΩΝ ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑ
ΓΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
(∆ΗΜΟΣΙΟΥ 

∆ΙΚΑΙΟΥ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕ
Σ ΘΕΣΕΙΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩ
Ν ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ 

ΣΕ 
ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙ
Σ ΘΕΣΕΙΣ (Ι∆ΑΧ) 

ΚΕΝΕΣ 
ΟΡΓΑΝΙΚΕ
Σ ΘΕΣΕΙΣ 

(Ι∆ΑΧ) 

ΣΥΝΟΛΟ 11      

 
 
Αξιολόγηση υφιστάµενης κατάστασης ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χανίων 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνονται τα κυριότερα προβλήµατα του ∆ηµοτικού 
Λιµενικού Ταµείου, οι δυνατότητες και οι περιορισµοί µε στόχο να γίνει καταγραφή 
της υφιστάµενης κατάσταση και να εντοπιστούν τα κυριότερα  ζητηµάτων ανάπτυξής 
του. 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 
ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
Προβλήµατα & Περιορισµοί ∆υνατότητες & Ευκαιρίες 

Προβλήµατα 
• Ελλιπής στελέχωση σε µόνιµο 

προσωπικό µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει αδυναµία  µεσοπρόθεσµου 
υπηρεσιακού σχεδιασµού και 
αξιοποίησης των δυνατοτήτων - 
ευκαιριών. 

• Ανάγκη επιµόρφωσης του 
προσωπικού σε θέµατα διαχείρισης 
λιµενικής ζώνης, λιµενικών έργων 
και περιβαλλοντικής προστασίας.  

∆υνατότητες   
• Αναβάθµιση λιµενικών υποδοµών στα 

λιµάνια ευθύνης του και  στη συνεχή 
και ασφαλή λειτουργία των λιµενικών 
εγκαταστάσεων.  

• Εξυπηρέτηση τουριστικής κίνησης 
(σκάφη, περαστικούς) στον Ενετικό 
Λιµένα.  
 

Κίνδυνοι ή Περιορισµοί 
• Έλλειψη οχήµατος απαραίτητου για 

την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών 
αναγκών 

• Ανάγκη για αναβάθµιση υποδοµών 
µηχανογράφησης 

 
 
 
 

Ευκαιρίες 
• Προβολή-προώθηση του ιστορικού 

χαρακτήρα της περιοχής του Ενετικού 
Λιµένα µέσα από τη φύλαξη και την 
αναβάθµιση των υποδοµών της 
περιοχής. 

• Βασικό διαχειριστή της χερσαίας 
λιµενικής ζώνης µε σηµαντικά 
περιθώρια - δυνατότητες αύξησης 
εσόδων. 

Κρίσιµα ζητήµατα τοπικής ανάπτυξης 

• Αναβάθµιση των λιµενικών υποδοµών στα λιµάνια ευθύνης του και στη συνεχή και 
ασφαλή λειτουργία των λιµενικών εγκαταστάσεων.  

• Εξυπηρέτηση τουριστικής κίνησης στον Ενετικό Λιµένα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ 

 

2.1. Η αποστολή, το όραµα και οι αρχές του ∆ήµου Χανίων 
 
Ο ∆ήµος Χανίων, ως πρωτοβάθµιος Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ασκεί 
αρµοδιότητες σε τοπικό επίπεδο για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η 
∆ηµοτική Αρχή διευθύνει και ρυθµίζει όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύµφωνα µε τις 
αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, µε στόχο την προστασία, την ανάπτυξη 
και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής 
κοινωνίας, συνεπικουρούµενη από τα Νοµικά Πρόσωπα που έχει συστήσει ή και 
συµµετέχει.  
 

Η αποστολή του ∆ήµου Χανίων είναι: 

 

 
 

Βασική προϋπόθεση για να επιτύχει ο ∆ήµος Χανίων τους µελλοντικούς του σκοπούς 
και τις επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς είναι αυτοί 
οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Αυτό επιτυγχάνεται µε τη διαµόρφωση µιας 
στρατηγικής ανάπτυξης για το ∆ήµο Χανίων, η οποία περιλαµβάνει το αναπτυξιακό 
του όραµα ως γενική κατεύθυνση, τους γενικούς και ειδικούς στόχους που τίθενται 
και τους άξονες δράσης για την υλοποίηση τους. 
 

Η γενική κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής, η οποία διαµορφώνει και το 
αναπτυξιακό όραµα της περιοχής του νέου ∆ήµου Χανίων, για την περίοδο 2012-
2014, µε βάση τις ευρωπαϊκές, εθνικές και αναπτυξιακές προτεραιότητες, τις 
επιδιώξεις και δεσµεύσεις της ∆ηµοτικής Αρχής αλλά και το υφιστάµενο κοινωνικο-
οικονοµικό πλαίσιο εντός του οποίου ο ∆ήµος λειτουργεί, αφορά: 

 
 

«η αποτελεσµατική διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων και η παροχή 
αγαθών και υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων 
αλλά και των επισκεπτών του ∆ήµου Χανίων, µε απώτερο σκοπό τη βιώσιµη 
κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη όλων των περιοχών του ∆ήµου, µέσω 
της εφαρµογής τοπικών πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής 
συνοχής-ευηµερίας» 
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Το διατυπωθέν όραµα του ∆ήµου Χανίων µπορεί να χαρακτηριστεί ως ρεαλιστικό, 
δυναµικό, πολυθεµατικό και πολυλειτουργικό. Πιο συγκεκριµένα: 
 

� Το όραµα είναι ρεαλιστικό γιατί στηρίζεται στα πραγµατικά δεδοµένα της 
περιοχής και φιλοδοξεί να άρει τις όποιες αδυναµίες του και να αξιοποιήσει 
έτσι περαιτέρω τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήµατα. 

� Το όραµα είναι δυναµικό γιατί δεν χαρακτηρίζεται από συντηρητισµό και 
στατικότητα. 

� Το όραµα είναι σύνθετο και πολυθεµατικό, αποφεύγοντας µια µονοδιάστατη 
ανάπτυξη, η οποία θα τόνιζε µια από τις πτυχές της (π.χ. µόνο οικονοµική, 
µόνο πολιτιστική, µόνο χωρική) ή θα εστίαζε σ’ ένα µόνο κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας. Αντιθέτως, είναι εµφανές ότι το αναπτυξιακό όραµα του 
∆ήµου προτάσσει την ισόρροπη και συµµετρική ανάπτυξη τόσο της 
οικονοµικής δραστηριότητας και της κοινωνικής συνοχής, όσο και του 
πολιτισµού και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

� Το όραµα είναι πολυλειτουργικό σύµφωνα µε το αναπτυξιακό πρότυπο της 
βιώσιµης ανάπτυξης. Αυτό σηµαίνει ότι επιδιώκει τη σύζευξη της οικονοµικής 
και κοινωνικής ανάπτυξης µε την παράλληλη προστασία και ανάδειξη του 
περιβάλλοντος. Συνεπώς, η επιδιωκόµενη αναπτυξιακή διαδικασία 
συµπεριλαµβάνει οικονοµικές, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και κοινωνικές 
λειτουργίες, χωρίς αποκλεισµούς και αλληλο-αναιρέσεις. 

 
Για την υλοποίηση του ανωτέρω οράµατος, ο ∆ήµος Χανίων εκπονεί το 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για τα έτη 2011-2014, στο οποίο αναλύεται αφενός, η 
υφιστάµενη κατάσταση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος του ∆ήµου 
και αφετέρου, η στρατηγική που θα εφαρµόσει ο ∆ήµος για την επίτευξη των 
Γενικών Στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. 
 
Το στρατηγικό σχέδιο, έχοντας µεσοπρόθεσµο χρονικά ορίζοντα, στοχεύει στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών του ∆ήµου και στην αντιµετώπιση των 
προβληµάτων και των κινδύνων-περιορισµών που εµφανίζει η ευρύτερη περιοχή του 
∆ήµου. 
 
Οι κατευθυντήριες αρχές που µπορούν να υιοθετηθούν για τη διαµόρφωση της 
στρατηγικής και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, καθώς και για την εκπλήρωση 

«τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού, οικονοµικά βιώσιµου, 
αποκεντρωµένου, φιλικού προς τον πολίτη ∆ήµου που θα αξιοποιεί τα 
συγκριτικά του πλεονεκτήµατα και θα πρωτοπορεί σ' όλα τα επίπεδα, 
τοποθετώντας στο επίκεντρο της δράσης του καινοτόµες πρωτοβουλίες και 
πολιτικές για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δοµηµένου 
περιβάλλοντος του νέου ∆ήµου, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, για την αναβάθµιση των 
υποδοµών παιδείας, πολιτισµού και αθλητισµού και για τη στήριξη της 
τοπικής οικονοµίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στους τοµείς του τουρισµού και του 
πρωτογενούς τοµέα µε απώτερο σκοπό την πολύπλευρη ανάπτυξη του νέου 
∆ήµου Χανίων και την ανάδειξη του σε οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτιστικό 
κέντρο στην Περιφέρεια Κρήτης αλλά και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο». 
 



 

Σελίδα 186 
 

 

της αποστολής και του οράµατος του ∆ήµου Χανίων, αφορούν στην: 
� κινητοποίηση όλων των τοπικών παραγωγικών πόρων και δυνατοτήτων. 
� βελτίωση των υποδοµών στο οικιστικό-δοµηµένο περιβάλλον. 
� υιοθέτηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων για την τοπική ανάπτυξη, 

αξιοποίηση νέων ευκαιριών. 
� προώθηση της ενεργού συµµετοχής των δηµοτών. 
� ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και διαλόγου µε τους τοπικούς φορείς. 
� αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). 
� ισόρροπη ανάπτυξη του συνόλου των ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
� εµπέδωση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης καθώς και στον 

οικονοµικό εξορθολογισµό. 
� εµπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. 
� ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήµατα των πολιτών. 
� ισότιµη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων, χωρίς διακρίσεις. 
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2.2. Η στρατηγική του ∆ήµου Χανίων 
Η στρατηγική του ∆ήµου αποτελεί ένα συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και 
πολιτικών δράσεων, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην 
επίτευξη του οράµατος του ∆ήµου. Η διαµόρφωση της στρατηγικής ενός ∆ήµου 
οριοθετείται από τον προσδιορισµό των κρίσιµων ζητηµάτων τοπικής ανάπτυξης που 
θα αντιµετωπίσει ο ∆ήµος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και τη διαµόρφωση 
των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών που θα διασφαλίσουν την 
επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης (πολιτικές 
δράσεις και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης). Για τις ανάγκες του στρατηγικού 
σχεδιασµού και του επιχειρησιακού προγραµµατισµού του ∆ήµου απαιτείται η 
οριοθέτηση δύο βασικών επιπέδων λήψης αποφάσεων: 
 

� Το επίπεδο ∆ηµάρχου – Εκτελεστικής Επιτροπής – ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, στο οποίο καθορίζεται η Στρατηγική καθώς και οι Γενικοί 
Στόχοι τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου για την τριετία 2011-
2014 και 

� Το επίπεδο των Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων του, 
στο οποίο καταρτίζονται τα Σχέδια ∆ράσης και προσδιορίζονται οι ειδικοί 
στόχοι και δράσεις για την επίτευξη του καθενός από τους γενικούς στόχους 
του στρατηγικού σχεδίου του ∆ήµου. 

 
Η αναπτυξιακή στρατηγική του ∆ήµου, προκειµένου ωστόσο να είναι 
αποτελεσµατική, πρέπει να στηρίζεται και να υπηρετεί τις αρχές:  

o της συµβατότητας και της άµεσης συσχέτισης µε το αναπτυξιακό όραµα. 
∆ηλαδή η αναπτυξιακή στρατηγική θα πρέπει να περιλαµβάνει όλους εκείνους 
τους γενικούς στόχους, η υλοποίηση των οποίων θα οδηγήσει το ∆ήµο στην 
κοινωνικά επιθυµητή κατάσταση. Στην ουσία πρόκειται για τη στρατηγική 
εξειδίκευση του οράµατος µέσω της διατύπωσης εξειδικευµένων στόχων. 

o της εσωτερικής συνοχής, που σηµαίνει ότι οι επιµέρους στόχοι θα πρέπει να 
λειτουργούν συµπληρωµατικά, χωρίς επικαλύψεις ή συγκρούσεις και 
αλληλοαναιρέσεις. 

o της θεµατικής εξειδίκευσης, δηλαδή του συγκεκριµένου προσανατολισµού 
και διακριτού περιεχοµένου κάθε στόχου και της προώθησης ενός 
συγκεκριµένου τοµέα της οικονοµικής και κοινωνικής ζωής. 

o της εφικτότητας, δηλαδή της διατύπωσης στόχων που είναι ρεαλιστικοί και 
υλοποιήσιµοι. 

o της κοινωνικής αποδοχής, που σηµαίνει ότι οι στρατηγικοί στόχοι θα πρέπει 
να είναι αποδεκτοί και να τυγχάνουν της κοινωνικής συναίνεσης από τους 
κατοίκους του ∆ήµου. 

o της συνάφειας µε τις περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές 
προτεραιότητες, ώστε αφενός να έχουν µεγάλη πιθανότητα χρηµατοδότησης 
και αφετέρου να συνεργούν µε αυτές ώστε να υπάρχει πολλαπλασιαστικό 
αποτέλεσµα. 

 
Η αναπτυξιακή προοπτική του ∆ήµου υπόκειται στη δράση ενός συνόλου 
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων, οι οποίοι δρουν θετικά ή αρνητικά, άµεσα 
ή έµµεσα στο υπάρχον παραγωγικό σύστηµα και την παραγωγική διαδικασία αυτού. 
Οι εν λόγω παράγοντες αφορούν εσωτερικούς ή εξωτερικούς περιορισµούς στην 
προοπτική ανάπτυξης της περιοχής του ∆ήµου και συνδέονται µε την αλληλεξάρτηση 
της τοπικής οικονοµίας µε την εθνική ή περιφερειακή οικονοµία. Ακόµα συνδέονται 
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µε τη διεθνή οικονοµία για περιοχές που έχουν ισχυρή οικονοµική αλληλεξάρτηση µε 
οικονοµίες άλλων χωρών που κυρίως αποτυπώνονται στις οικονοµικές «ροές» από 
και προς αυτές. Η σε βάθος κατανόηση αυτών των παραγόντων συµβάλλει σε µια 
ρεαλιστική αντίληψη των ορίων και των προοπτικών ανάπτυξης και δηµιουργίας 
απασχόλησης, που στις περισσότερες των περιπτώσεων αποτελεί βασική επιδίωξη 
κάθε ευρύτερης περιοχής (Περιφέρεια ή Νοµός) και κάθε ∆ήµου.  
 
Ένα χρήσιµο εργαλείο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των 
παραγόντων αυτών είναι η ανάλυση S.W.O.T. (Strengths= δυνατότητες, 
Weaknesses= αδυναµίες, Opportunities= ευκαιρίες, Threats=απειλές). Η ανάλυση 
SWOT ως µεθοδολογικό εργαλείο, αποτελεί έναν τρόπο καταγραφής των κυριότερων 
συµπερασµάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και την καταγραφή του 
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός τµήµατος ή του συνόλου µιας 
περιοχής.  
 
Απώτερος στόχος της είναι κατ’ αρχήν ο εντοπισµός και η καταγραφή των 
«ισχυρών» σηµείων ή στρατηγικών πλεονεκτηµάτων πάνω στα οποία µπορεί να 
στηριχθεί η αναπτυξιακή πορεία του ∆ήµου και να καθοριστούν οι στρατηγικές 
κατευθύνσεις µιας συνεκτικής και συνολικής στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης για την 
συνολική περιοχή αναφοράς. Ακόµη, ο εντοπισµός και καταγραφή των «αδύνατων» 
σηµείων αποτελεί την αναγκαία βάση για τη διαµόρφωση εκείνων των πολιτικών και 
δράσεων που θα συνέβαλαν στη θεραπεία τους. Εξάλλου, σ’ ένα οικονοµικό 
περιβάλλον που συνεχώς µεταβάλλεται, παρουσιάζονται ευκαιρίες και κίνδυνοι – 
στοιχεία τα οποία πρέπει να αξιολογούνται και να λαµβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασµό των όποιων παρεµβάσεων πολιτικής για τη χωρική ενότητα του ∆ήµου. 
 
Οι δύο πρώτες παράµετροι (∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία) σχετίζονται µε το 
«εσωτερικό περιβάλλον» και καθορίζονται από την ανάλυση των ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της περιοχής του ∆ήµου. Οι παράµετροι αυτές αφορούν 
αποκλειστικά τον προσδιορισµό των    πλεονεκτηµάτων ή µειονεκτηµάτων που 
πηγάζουν από την υφιστάµενη υποδοµή, τις οικονοµικές διακρίσεις, τα στοιχεία που 
διαµορφώνουν το οικονοµικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον, το επίπεδο 
εκπαίδευσης, το πολιτιστικό περιβάλλον και το γενικότερο «προφίλ» ενός τµήµατος 
ή του συνόλου της περιοχής. Η συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των 
φυσιογνωµικών, οικονοµικών και λοιπών στοιχείων, επιτρέπει την αξιολόγηση και τη 
σύνοψη των συµπερασµάτων σχετικά µε τα δυνατά και αδύνατα σηµεία που 
σκιαγραφούν το αναπτυξιακό «προφίλ» του ∆ήµου Χανίων αλλά και των δηµοτικών 
ενοτήτων αυτού. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που συγκροτούν το εσωτερικό περιβάλλον της 
περιοχής αναφοράς, εντοπίζονται και εξειδικεύονται οι παράµετροι που συνιστούν τα 
δυνατά σηµεία, τα οποία πρέπει να αναπτύξει η παραγωγική δραστηριότητα, καθώς 
και τα αδύνατα σηµεία, τα οποία καλείται να περιορίσει, ώστε να µην αποτελούν 
εµπόδιο ή ανασταλτικό παράγοντα στη διαδικασία ανάπτυξης της. 
 
Με ανάλογο τρόπο, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα από την ανάλυση του 
εξωτερικού περιβάλλοντος προσδιορίζονται τα βασικότερα από εκείνα τα σηµεία που 
διαφαίνεται να αποτελούν ευκαιρίες για ανάπτυξη και τα οποία κα πρέπει να 
εκµεταλλευτεί ο στρατηγικός αναπτυξιακός σχεδιασµός της περιοχής, καθώς και οι 
κίνδυνοι (απειλές) που ενδέχεται να αντιµετωπίσει στο µέλλον. 
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Τα συµπεράσµατα της ανάλυσης αυτής χρησιµεύουν στον καθορισµό των βασικών 
αξόνων δράσης και των πολιτικών, που θα πρέπει να σχεδιαστούν και να 
υλοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου Χανίων, έτσι ώστε να αρθούν τα 
εµπόδια στην ανάπτυξή της. 
 
2.3. Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα ∆ράσης 
Στο πλαίσιο αυτό και µε δεδοµένη της αποτύπωση-καταγραφή της υφιστάµενης 
κατάστασης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, υιοθετούνται οι 
εξής κατευθυντήριες πολιτικές (Άξονες Προτεραιότητας) για την εκπλήρωση της 
αποστολής και της αναπτυξιακής στρατηγικής του ∆ήµου Χανίων: 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:  
«Προστασία του Περιβάλλοντος & Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» 
 
Μέτρο 1.1 : Χωροταξικός - Πολεοδοµικός Σχεδιασµός & Χωρική Συνοχή 
Μέτρο 1.2 : Κυκλοφορία- Στάθµευση - Συγκοινωνία 
Μέτρο 1.3 : ∆ιαχείριση και Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος-Καθαριότητα-
Πράσινο- 

        Πολιτική Προστασία 
Μέτρο 1.4 : Υποδοµές-∆οµηµένο Περιβάλλον 
Μέτρο 1.5 : Ύδρευση- Άρδευση – Αποχέτευση 
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2:  
«Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των Υπηρεσιών Παιδείας, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού» 
 
Μέτρο 2.1 : Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια-Εθελοντισµός 
Μέτρο 2.2 : Παιδεία   
Μέτρο 2.3 : Πολιτισµός 
Μέτρο 2.4: Αθλητισµός  
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: 
 «Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη & Απασχόληση» 
 
Μέτρο 3.1 : Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τοµέα 
Μέτρο 3.2 : Απασχόληση-Στήριξη Τοπικής Οικονοµίας & Προώθηση 
Επιχειρηµατικότητας 
Μέτρο 3.3 : Τουριστική Ανάπτυξη  
 
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 : 
«Βελτίωση της ∆ιοικητικής Ικανότητας & της Οικονοµικής Κατάστασης 
του ∆ήµου» 
 
Μέτρο 4.1 : ∆ιοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών 
Μέτρο 4.2 : Ανθρώπινο ∆υναµικό & Υλικοτεχνική Υποδοµή 
Μέτρο 4.3 : Εξυπηρέτηση του Πολίτη 
Μέτρο 4.4 : Συνεργασίες-Εξωστρέφεια 
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Μέτρο 4.5 : Οικονοµική ∆ιαχείριση-Αξιοποίηση ∆ηµοτικής Περιουσίας & 
Χρηµατοδοτικών  

       Πηγών   
Μέτρο 4.6: ∆ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες 
 
Για την επίτευξη των στόχων κάθε άξονα προτεραιότητας του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος, προβλέπονται συγκεκριµένα µέτρα, µέσα στα οποία θα ενταχθούν 
ανάλογα έργα-δράσεις, έτσι ώστε, να δοµηθεί ένα συνεκτικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραµµα για το ∆ήµο, το οποίο σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέτρα και τις 
δράσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ΕΣΠΑ θα 
συµβάλλουν στη ζητούµενη αναπτυξιακή προώθηση του ∆ήµου και στην 
ολοκληρωµένη ανάπτυξη του συνόλου των περιοχών αυτού.  
 
Στον πίνακα 64, παρουσιάζονται συνοπτικά οι Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα 
και οι γενικοί στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου Χανίων για τα 
έτη 2011-2014. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 64: Παρουσίαση Αξόνων, Μέτρων και Γενικών Στόχων 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2001-2014 ∆ήµου Χανίων 

 

Άξονας Προτεραιότητας 1:  
Προστασία του Περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής 

Μέτρα Κωδ. Γενικοί Στόχοι 

1.1.1 Ολοκλήρωση Γ.Π.Σ. ∆ήµου Χανίων  

1.1.2 Αποπεράτωση Πράξεων Εφαρµογής 

1.1.3 Έργα διάνοιξης οδών 

1.1.4 
Υλοποίηση Οικιστικών Αναπλάσεων και Πολεοδοµικών 
παρεµβάσεων 

1.1.5 
Ανάδειξη περιοχών µε ιδιαίτερο ιστορικό και 
αρχιτεκτονικό-πολεοδοµικό ενδιαφέρον 

Μέτρο 1.1.  
Χωροταξικός - Πολεοδοµικός 
Σχεδιασµός & Χωρική Συνοχή 

1.1.6 Αξιοποίηση-δηµιουργία κοινόχρηστων-κοινωφελών χώρων 

1.2.1 
Υλοποίηση έργων οδοποιίας (συντήρηση, αποκατάσταση 
και κατασκευή νέων οδών) στο σύνολο του ∆ήµου  

1.2.2 
∆ηµιουργία νέων χώρων στάθµευσης (κατασκευή- 
µίσθωση)  

1.2.3 
∆ιαχείριση-εκσυγχρονισµός λειτουργίας χώρων 
στάθµευσης 

1.2.4 
Βελτίωση συνθηκών κυκλοφορίας-προώθηση βιώσιµης 
κινητικότητας 

1.2.5 
Τροποποίηση-αναθεώρηση και εφαρµογή της 
κυκλοφοριακής µελέτης της πόλης των Χανίων  

1.2.6 
Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης  

1.2.7 
Λειτουργία Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής – ∆ράσεις 
ενηµέρωσης καλής οδικής συµπεριφοράς  

1.2.8 Σήµανση οδών – τοποθέτηση πινακίδων Κ.Ο.Κ.  
1.2.9 Αγορά Ποδηλάτων ∆ηµόσιας Χρήσης 

Μέτρο 1.2:  
Κυκλοφορία- Στάθµευση - 

Συγκοινωνία 

1.2.10 Μελέτη -Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόµων 
1.3.1 Προστασία των φυσικών πόρων από κάθε µορφής ρύπανση 

1.3.2 
Προστασία και αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας  

1.3.3 
Προστασία και ανάδειξη υγροτόπων – προστατευόµενων 
περιοχών φυσικού κάλλους ∆ήµου Χανίων 

1.3.4 
∆ράσεις ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης τοπικού 
πληθυσµού σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος  

1.3.5 
Βελτίωση του επιπέδου καθαριότητας κοινοχρήστων 
χώρων 

1.3.6 
Βελτιστοποίηση προγράµµατος αποκοµιδής 
αστικών/οικιακών απορριµµάτων 

Μέτρο 1.3:  
∆ιαχείριση και Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος-

Καθαριότητα-Πράσινο-Πολιτική 
Προστασία 

1.3.7 
Βελτιστοποίηση προγράµµατος συλλογής, διαχείρισης και 
διάθεσης ειδικών απορριµµάτων (ογκωδών αντικειµένων, 
απορριµµάτων κήπων κ.α.) 
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1.3.8 
Σύστηµα παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου 
οχηµάτων και απορριµµατοφόρων ∆ήµου στο σύνολο τους 

1.3.9 
Ενίσχυση προγράµµατος καθαριότητας/σάρωσης 
κοινόχρηστων δηµοτικών χώρων (οδών, πάρκων, πλατειών, 
κλπ.)  

1.3.10 
Προµήθεια µέσων προσωρινής αποθήκευσης 
απορριµµάτων (κάδοι -απορριµµατοδοχεία)  

1.3.11 
Ενίσχυση δηµοτικού στόλου απορριµµατοφόρων, 
οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού καθαριότητας 

1.3.12 
∆ράσεις ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης σε θέµατα 
καθαριότητας 

1.3.13 
Συντήρηση και αναβάθµιση υφιστάµενων χώρων πρασίνου 
∆ήµου Χανίων 

1.3.14 
Σχεδιασµός-οργάνωση-υλοποίηση Προγράµµατος 
∆εντροφυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου  

1.3.15 
Σχεδίαση και εκτέλεση έργων πολιτικής προστασίας και 
πυροπροστασίας  

1.3.16 
Σύνταξη µνηµονίων και σχεδίων δράσης για την 
αντιµετώπιση φυσικών καταστροφών στο ∆ήµο  

1.4.1 
Εφαρµογή ολοκληρωµένων παρεµβάσεων- αστικών 
αναπλάσεων στην Παλιά Πόλη των Χανίων 

1.4.2 
 Έργα ανάπλασης και ενεργειακής αναβάθµισης οδών-
πλατειών-παιδικών χαρών-πάρκων στο σύνολο του ∆ήµου  

1.4.3 
Πρόγραµµα αισθητικής και ενεργειακής αναβάθµισης 
δηµοτικών κτιρίων και χώρων  

1.4.4 
Έργα συντήρησης και κατασκευής πεζοδροµίων-
πεζοδροµήσεων στο σύνολο του ∆ήµου  

1.4.5 Έργα βελτίωσης και συντήρησης ∆ηµοτικών Κοιµητηρίων 

1.4.6 
Βιοκλιµατικός και ενεργειακός σχεδιασµός δηµοτικών 
κτιρίων, εγκαταστάσεων και λοιπών δηµοτικών χώρων 
(πλατείες, πεζόδροµοι, κλπ)  

1.4.7 Συντήρηση-ανακατασκευή-επανάχρηση δηµοτικών κτιρίων  
1.4.8 Βελτίωση αγροτικού και δηµοτικού δικτύου του ∆ήµου 

Μέτρο 1.4.  
Υποδοµές-∆οµηµένο Περιβάλλον 

1.4.9 Αντισεισµικός Έλεγχος ∆ηµοτικών Κτιρίων 

1.5.1 

∆ιασφάλιση ορθολογικής διαχείρισης  υδατικών πόρων, για 
επαρκή ποσότητα και άριστη ποιότητας νερού για το 
σύνολο των περιοχών του νέου ∆ήµου (συνεργασία µε 
ΟΑ∆ΥΚ) 

1.5.2 
Υλοποίηση έργων επάρκειας, εκσυγχρονισµού και 
ενοποίησης των δικτύων της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.  

1.5.3 
Ολοκλήρωση µελετών και  υλοποίηση έργων ολοκλήρωσης 
των δικτύων ακαθάρτων, σε περιοχές του ∆ήµου Χανίων 

Μέτρο 1.5.: 
Ύδρευση- Άρδευση – 

Αποχέτευση  

1.5.4 

Ολοκλήρωση  αντιπληµµυρικής προστασίας  ευρύτερης 
περιοχής των Χανίων, µε κατασκευή έργων διευθέτησης 
για την προστασία των περιοχών όπου τα συγκεκριµένα 
έργα απαιτούνται. 
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1.5.5 
Αύξηση της δυναµικότητας της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) της πόλης των Χανίων. 

1.5.6 
Υλοποίηση µικρών αυτόνοµων εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων σε αποµακρυσµένες περιοχές του 
∆ήµου. 

Άξονας Προτεραιότητας 2:  
Ενίσχυση της Κοινωνικής Πολιτικής & των υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 

2.1.1 
Αναβάθµιση κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση 
αναγκών κοινωνικής φροντίδας 

2.1.2 
Βελτίωση υφιστάµενων και δηµιουργία νέων δοµών για την 
Τρίτη ηλικία (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ κ.α.) 

2.1.3 
Ενίσχυση υπηρεσιών για το παιδί και την οικογένεια-
αναβάθµιση Υποδοµών Προσχολικής Αγωγής 
(βρεφονηπιακοί-παιδικοί σταθµοί, κ.α.) 

2.1.4 Πρόληψη και προαγωγή της υγείας 

2.1.5 
Σχεδιασµός και υλοποίηση δράσεων για την ισότητα και 
την κοινωνική ενσωµάτωση 

2.1.6 Στήριξη ευπαθών κοινωνικών οµάδων (π.χ. Ροµά) 
2.1.7 Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Μέτρο 2.1.:  
Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια-

Εθελοντισµός 

2.1.8 
Λειτουργία Γραφείου Εθελοντισµού-Σχεδιασµός και 
υλοποίηση δράσεων εθελοντισµού 

2.2.1 Συντήρηση σχολικών κτιρίων και εγκαταστάσεων  
2.2.2 Βιοκλιµατική αναβάθµιση σχολικών κτιρίων 
2.2.3 Ανάπλαση και αισθητική αναβάθµιση σχολικών αυλών  

2.2.4 
Υλοποίηση Προγραµµάτων ∆ια Βίου Μάθησης στο ∆ήµο 
Χανίων  

2.2.5 
Φύλαξη Σχολείων – Εφαρµογή προγράµµατος «Σχολικού 
Τροχονόµου»  

2.2.6 
 Προµήθεια εξοπλισµού Σχολικών Μονάδων ∆ήµου 
Χανίων  

2.2.7 Ενίσχυση λειτουργίας Σχολικών Επιτροπών ∆ήµου Χανίων 

2.2.8 
Ενίσχυση λειτουργίας Κινητής Βιβλιοθήκης Χανίων µε 
έµφαση στην υποστήριξη των σχολικών µονάδων. 

Μέτρο 2.2.:  
Παιδεία  

2.2.9 Οργάνωση δικτύου  εθελοντών για εκπαιδευτικές δράσεις 

2.3.1 
Συντήρηση, διαχείριση και ανάδειξη υφιστάµενων 
πολιτιστικών υποδοµών ∆ήµου Χανίων (ΚΑΜ, ∆ηµοτική 
Πινακοθήκη, ∆ηµοτικός Κινηµατογράφος, κλπ) 

2.3.2 
Αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων και χώρων 
αρχαιολογικής σηµασίας - ιστορικών κτιρίων 

2.3.3 Ανάδειξη και αποκατάσταση Παλιάς Πόλης Χανίων 
2.3.4 ∆ηµιουργία νέων χώρων πολιτισµού (π.χ. θέατρο)  

2.3.5 
∆ιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων τοπικής, εθνικής 
και διεθνούς σηµασίας 

Μέτρο 2.3.: 
Πολιτισµός 

2.3.6 Ανάπτυξη Μουσικής και Καλλιτεχνικής Παιδείας  
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2.3.7 
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός ∆ηµοτικών Βιβλιοθηκών 
∆ήµου Χανίων 

2.3.8 Στήριξη καλλιτεχνικού έργου ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης  

2.3.9 
∆ράσεις ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής 
κληρονοµιάς της περιοχής του ∆ήµου Χανίων 

2.3.10 Έκδοση εντύπων ιστορικού και πολιτιστικού περιεχοµένου 
2.3.11 Στήριξη πολιτιστικών σωµατείων ∆ήµου Χανίων 

2.4.1 
Εκσυγχρονισµός, ανακατασκευή και αναβάθµιση 
Αθλητικών υποδοµών ∆ήµου Χανίων 

2.4.2 
Κατασκευή-Λειτουργία νέων Αθλητικών υποδοµών (π.χ. 
Ποδηλατοδρόµιο Ακρωτηρίου) 

2.4.3 
 Υλοποίηση Προγραµµάτων «Άθλησης για Όλους» 
(µαζικός αθλητισµός)  

2.4.4 
Υλοποίηση προγραµµάτων προώθησης αθλητισµού και 
δηµιουργικής απασχόλησης νέων 

2.4.5 Ενεργειακή αναβάθµιση αθλητικών εγκαταστάσεων 

2.4.6 
Ενίσχυση και αναβάθµιση σχολικού & εργασιακού 
αθλητισµού 

2.4.7 
Προώθηση αθλητικού τουρισµού-διοργάνωση αθλητικών 
διοργανώσεων τοπικής, εθνικής και διεθνούς εµβέλειας 

Μέτρο 2.4.:  
Αθλητισµός  

2.4.8  Στήριξη Αθλητικών Σωµατείων ∆ήµου Χανίων 

Άξονας Προτεραιότητας 3:  
Τοπική Οικονοµική Ανάπτυξη & Απασχόληση 

3.1.1 
Προστασία και ανάπτυξη φυτικής -ζωικής παραγωγής και 
αλιείας στο ∆ήµο Χανίων 

3.1.2 
Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αγροτικής 
Πληροφόρησης και Τεχνικής Υποστήριξης στο ∆ήµο 
Χανίων 

3.1.3 
Υλοποίηση δράσεων προβολής, προώθησης και διάδοσης 
των τοπικών αγροτικών προϊόντων και της Κρητικής 
∆ιατροφής (π.χ. διοργάνωση αγροτικών εκθέσεων, κ.α.) 

Μέτρο 3.1.:  
Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τοµέα 

3.1.4 
∆ιασύνδεση  αγροτικής παραγωγής και  κρητικού 
διατροφικού προτύπου µε την τουριστική ανάπτυξη 

3.2.1 
Υλοποίηση προγράµµατος "κοινωφελούς εργασίας" στο 
∆ήµο Χανίων 

3.2.2 
Ίδρυση και λειτουργία αυτοτελούς Γραφείου 
Πληροφόρησης & Προώθησης της Απασχόλησης 

3.2.3 Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρηµατικού-Επενδυτικού ΚΕΠ  

Μέτρο 3.2.:  
Απασχόληση-Στήριξη Τοπικής 

Οικονοµίας & Προώθηση 
Επιχειρηµατικότητας 

3.2.4 Προώθηση δράσεων κοινωνικής οικονοµίας 

Μέτρο 3.3.:  
Τουριστική Ανάπτυξη 

3.3.1 
Ανάπτυξη νέων µορφών τουρισµού (π.χ. κρουαζιέρας, 
θρησκευτικός, αθλητικός, γαστρονοµικός, κ.α.) 
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3.3.2 
Ενίσχυση της τουριστικής προβολής σε επίπεδο ∆ήµου - 
Συνεργασία µε Περιφέρεια Κρήτης για τουριστική προβολή 
και διαφήµιση σε επίπεδο Κρήτης 

3.3.3 
∆ηµιουργία ειδικής ιστοσελίδας για την διαδικτυακή 
τουριστική προβολή του ∆ήµου Χανίων 

3.3.4 
Βελτίωση της σήµανσης  δρόµων, αρχαιολογικών χώρων, 
αξιοθέατων και µνηµείων 

3.3.5 
Αναβάθµιση λειτουργίας ∆ηµοτικού Γραφείου Τουριστικής 
Πληροφόρησης  

Άξονας Προτεραιότητας 4 :  
Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας και της Οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου   

4.1.1 
Εφαρµογή νέου Ο.Ε.Υ.-Βελτίωση διοικητικής ικανότητας, 
αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών 
του ∆ήµου 

4.1.2 
Αναδιοργάνωση και ορθολογική λειτουργία Νοµικών 
Προσώπων ∆ήµου Χανίων. 

4.1.3 
Αξιοποίηση / ενσωµάτωση νέων Τεχνολογιών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην εσωτερική λειτουργία 
του ∆ήµου 

4.1.4 

Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσιών και εφαρµογή διαδικασιών 
παρακολούθησης & αξιολόγησης των υπηρεσιακών 
µονάδων του ∆ήµου 

4.1.5 
Εναρµόνιση Πιστοποιητικών ∆ιαχειριστικής Επάρκειας 
σύµφωνα µε τη νέα οργανωτική δοµή και υπηρεσίες του 
∆ήµου Χανίων 

Μέτρο 4.1.:  
∆ιοίκηση, Οργάνωση & 

Λειτουργία των Υπηρεσιών  

4.1.6 
Ενίσχυση διαδικασιών ∆ιαφάνειας και Ελέγχου στη 
∆ιοίκηση του ∆ήµου (π.χ. αναρτήσεις όλων των 
αποφάσεων στο "∆ιαύγεια", κ.α.)  

4.2.1 
Αύξηση συµµετοχής προσωπικού ∆ήµου και Νοµικών 
Προσώπων αυτού σε προγράµµατα κατάρτισης - 
επιµόρφωσης 

4.2.2 
Βελτίωση εργασιακού περιβάλλοντος του ∆ήµου- 
∆ιαµόρφωση ενός ασφαλούς, υγιούς και λειτουργικού 
περιβάλλοντος εργασίας 

4.2.3 
Προµήθεια, συντήρηση και αναβάθµιση µηχανολογικού, 
τεχνολογικού και λοιπού εξοπλισµού 

4.2.4 
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισµού και 
των εγκαταστάσεων του  ∆ήµου 

Μέτρο 4.2:  
Ανθρώπινο ∆υναµικό & 
Υλικοτεχνική Υποδοµή 

4.2.5 
Αξιοποίηση και επέκταση της ευρυζωνικότητας στο ∆ήµο 
Χανίων 

4.3.1 
Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε 
στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών µε τις 
υπηρεσίες του ∆ήµου και την βελτίωση της εξυπηρέτησης 

4.3.2 
Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες διαχείρισης 
υπηρεσιών του ∆ήµου 

Μέτρο 4.3:  
Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

4.3.3 Βελτίωση παρεχόµενων υπηρεσιών προς το δηµότη  
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4.3.4 
Λειτουργία Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαφάνειας και 
Υποστήριξης του ∆ηµότη 

4.4.1 
Ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς και επιχειρήσεις της 
περιοχής του ∆ήµου 

4.4.2  Ανάπτυξη συνεργασιών µε ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού  
4.4.3 Συµµετοχή του ∆ήµου σε εθνικά διαδηµοτικά δίκτυα ΟΤΑ  

4.4.4 
Αδελφοποιήσεις µε ∆ήµους του εσωτερικού και του 
εξωτερικού  

4.4.5 
Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα συνεργασίας 
Περιφερειακών Αρχών, ΟΤΑ, Οργανισµών και 
Επιχειρήσεων  

Μέτρο 4.4:  
Συνεργασίες-Εξωστρέφεια 

4.4.6 
Ανάπτυξη συνεργασιών µε διεθνή δίκτυα και οργανώσεις 
ΟΤΑ  

4.5.1 Βελτίωση οικονοµικών µεγεθών ∆ήµου 
4.5.2 Εξορθολογισµός δαπανών-µείωση λειτουργικού κόστους 

4.5.3 Αξιοποίηση δηµοτικής περιουσίας/εκπόνηση µελετών 

4.5.4 
Βελτιστοποίηση λειτουργίας εισπρακτικών µηχανισµών 
∆ήµου 

4.5.5 
Αξιοποίηση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013  

4.5.6 
Αξιοποίηση των «Κοινών Ευρωπαϊκών Πόρων για 
Αειφόρες Επενδύσεις στα Αστικά Κέντρα» (Μηχανισµός 
JESSICA)  

Μέτρο 4.5:  
Οικονοµική ∆ιαχείριση-
Αξιοποίηση ∆ηµοτικής 

Περιουσίας & Χρηµατοδοτικών 
Πηγών   

4.5.7 Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων  

Μέτρο 4.6:  
∆ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες 

4.6.1 
Ισόρροπη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη των ∆ηµοτικών και 
Τοπικών Κοινοτήτων 

 


