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ΕΙΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ: 

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

1. Ο.Σ.Α θαη Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα  

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθζπγρξνληζκνχ ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο πξσηνβάζκηαο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη κε απψηεξν ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κφληκσλ δνκψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ησλ 

Ο.Σ.Α., ζεζπίζηεθε γηα πξψηε θνξά, κε ηα άξζξα 203-207 ηνπ θεθαιαίνπ Ε' ηνπ λένπ Κψδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ε ππνρξέσζε εθπφλεζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 18183, ΦΔΚ 534, Β, 13.04.2007 θαζνξίζηεθε ε δνκή θαη ην πεξηερφκελν 

ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α., ελψ κε ην Πξνεδξηθφ δηάηαγκα 185/2007 

«ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) Α' βαζκνχ», θαζνξίζηεθε ε 

δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ. 

 

Ο ξφινο ησλ Ο.Σ.Α. δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο 

πνιίηεο, αιιά λα ιεηηνπξγνχλ σο ζεζκφο πνιηηηθφο, θνηλσληθφο θαη αλαπηπμηαθφο. Πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

είλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε - ζην εζσηεξηθφ ηνπο - ελφο κεραληζκνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ο 

κεραληζκφο απηφο πξνγξακκαηηζκνχ εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε ζχληαμε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ηνπ Ο.Σ.Α., ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ εηζαγσγή κφληκσλ εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ ζηελ πξσηνβάζκηα απηνδηνίθεζε. ηφρνο είλαη 

ε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο κέηξεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δξάζεσλ ηνπ Ο.Σ.Α., λα απνηειέζεη κηα ζηαζεξή εζσηεξηθή ιεηηνπξγία θαη 

δηαδηθαζία, ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο θάζεηο, κε ζπγθεθξηκέλν ξφιν, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ. 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα δελ εζηηάδεη κφλν ζηελ παξαγσγή ελφο πξνγξακκαηηθνχ 

θεηκέλνπ, αιιά θπξίσο ζηηο δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο απηφ εθπνλείηαη, παξαθνινπζείηαη θαη 

αμηνινγείηαη. Χο εθ ηνχηνπ, επεηδή ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα έρεη πνιπηνκεαθφ 

ραξαθηήξα, κε κεγάιν εχξνο ζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ, αληίζηνηρν ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ 

πνπ απαζρνινχλ θαζεκεξηλά ηηο δεκνηηθέο αξρέο, ελψ, παξάιιεια, θαιχπηεη φιν ην θάζκα 

ησλ αξκνδηνηήησλ ελφο Ο.Σ.Α. θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ, ε 

εθπφλεζή ηνπ απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ηφζν ησλ αηξεηψλ θαη ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηνπ Ο.Σ.Α., 

φζν θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπσο απηή εθθξάδεηαη κέζα απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο δεκφηεο, 

αιιά θαη ηνπο θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο θνξείο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην φξακα ηεο 

εθάζηνηε δεκνηηθήο αξρήο κπνξεί λα γίλεη ξεαιηζηηθφ θαη ε ηνπηθή θαη εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ 

Ο.Σ.Α. λα ελαξκνληζηεί κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ θαη εζληθνχ αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδηαζκνχ. 
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Σέινο, ηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ησλ Ο.Σ.Α. δελ αλαθέξνληαη κφλν ζε έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά θαη απφ άιιεο εζληθέο θαη ηνπηθέο πεγέο 

θαη δελ αλαθέξνληαη κφλν ζε έξγα πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνλ ίδην ην Γήκν θαη ηα Ννκηθά ηνπ 

Πξφζσπα, αιιά θαη ζε δξάζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ γηα 

ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. 

 

2. Θεζκηθφ Πιαίζην  

Με ηα άξζξα 203-207 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ν. 3463/2006), ζεζπίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά, ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ (Δ.Π.) απφ ηνπο 

πξσηνβάζκηνπο Ο.Σ.Α. ελψ κε ην άξζξν 266 Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) 

επηβεβαηψζεθε ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο Ο.Σ.Α. Α’ 

βαζκνχ. 

 

Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ (ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α) κε ζρεηηθέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο 

πνπ εμέδσζε έδσζε θαηεπζχλζεηο ζηνπο ΟΣΑ Α’ βαζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή κφληκσλ 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνχ θαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ Δ.Π. 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε: 

 

1. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 18183, ΦΔΚ 534, Β, 13/4/2007 ζηελ νπνία θαζνξίζηεθε ε 

δνκή θαη ην πεξηερφκελν ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. 

2. ηελ αξ. 45/58939/25-10-2006 Δγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ γηα ην ζθνπφ, ηε 

δηάξζξσζε θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ Δ.Π. 

3. ηελ αξ. 66/50837/14-9-2007 Δγθχθιην ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαηάξηηζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ΟΣΑ α΄ βαζκνχ  

4. ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 185/2007 «ξγαλα θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ» κε ην νπνίν θαζνξίζηεθε ε δηαδηθαζία 

θαηάξηηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

5. ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 5694/3-2-2011 ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ε ΤΑ 

18183/13-4-2007 

6. ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 89/2011 κε ην νπνίν ηξνπνπνηείηαη ην ΠΓ 185/2007 «ξγαλα 

θαη δηαδηθαζία θαηάξηηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) α’ βαζκνχ». 

 

3. Κχξηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζπληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα (α) 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη (β) εζσηεξηθήο (νξγαλσηηθήο - ιεηηνπξγηθήο) αλάπηπμεο γηα ηελ 

πεξίνδν 2011 - 2014, ζε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

 

Δηδηθφηεξα, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα απνηειεί έλα πιαίζην ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ 

εμεηδηθεχνληαη ζε δξάζεηο κε νξίδνληα 3εηίαο (ζηελ παξνχζα θάζε), γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο νξγάλσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. Με άιια 

ιφγηα, ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα αθνξά φρη κφλνλ ζηηο ππνδνκέο, ηα έξγα θαη ηηο ηνπηθέο 

επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ Γήκνπ, σο θνξέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ζην πιαίζην 

ηνπ γεληθφηεξνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξα, κεξηκλψληαο γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε, γηα ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο ησλ δεκνηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ θαη γηα ηελ 

παξνρή πνηνηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ πξνο απηνχο. 

 



Σελίδα 6 

 

Σν Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ – αλ φρη 

ην ζεκαληηθφηεξν - εξγαιείν γηα ηελ άζθεζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ ηνπ ξφινπ, ην νπνίν 

ζπκππθλψλεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

 

α. πληζηά έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ηνπηθήο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ηεο 

δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 
Σν Δ.Π. απνηειεί πξφγξακκα αλαπηπμηαθψλ ππνδνκψλ θαη ηνπηθψλ επελδχζεσλ, αιιά θαη 

πξφγξακκα γηα ηε βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ 

Ννκηθψλ πξνζψπσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Γήκν Υαλίσλ. Δίλαη πξφγξακκα, πνιπηνκεαθνχ 

ραξαθηήξα, κε εχξνο ζεκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ αληίζηνηρνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκάησλ πνπ 

απαζρνινχλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Καιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ αξκνδηνηήησλ 

απηνχ θαη ελ δπλάκεη ην ζχλνιν ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ.  

 

β. Απνηειεί ην ηξηεηέο (κφλν γηα ηε ηξέρνπζα δεκνηηθή ζεηεία) πξφγξακκα δξάζεο ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ 

ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αληαλαθιάηαη ε βνχιεζε θαη ην φξακα ηεο Γεκνηηθήο 

Αξρήο θαζψο θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ζρεδηαζκνχ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ 

επίπεδν. Σν φξακα ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο απνηππψλεηαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη αλαιχεηαη ζε 

ηξηεηέο πξφγξακκα δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ θαη ηέινο ζε εηήζην 

πξφγξακκα δξάζεο ηεο θάζε ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ.  

 

γ. πληζηά νξγαληθφ ζηνηρείν ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ θαη 

κέξνο ηνπ πξνγξακκαηηθνχ ηνπ θχθινπ 

Ζ ζχληαμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε αξρηθή θάζε ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηαδηθαζία 

απηή απνηειεί ην δηαξθέο αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ, ησλ πξντζηακέλσλ 

θαη ηνπ αξκφδηνπ Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ απηνχ.  

 

δ. Τινπνηείηαη κέζσ ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ηνπ ΟΣΑ θαη ησλ Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ ηνπ 

θνπφο ηεο ζχληαμεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο είλαη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ζπλνιηθνχ 

πεληαεηνχο (ηξηεηνχο ζηε παξνχζα δεκνηηθή ζεηεία) επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζε εηήζην 

πξφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ. Ο εηήζηνο πξνγξακκαηηζκφο ζηνρεχεη ζηνλ επηκεξηζκφ ησλ 

δξάζεσλ ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πινπνηνχλ ηκήκαηα 

απηνχ. 

 

ε. Δθπνλείηαη κε ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ  

Καηά ηε δηαδηθαζία ζχληαμήο ηνπ Δ.Π. ζπκκεηέρνπλ κε ζαθψο θαζνξηζκέλν ηξφπν: 

i. Αηξεηά φξγαλα (Γεκ. πκβνχιην, Δπηηξνπέο, Αληηδήκαξρνη, Γ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, 

πκβνχιηα Σνπηθψλ θαη Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ) 

ii. Τπεξεζηαθά ζηειέρε (Πξντζηάκελνη ππεξεζηψλ, Γηεπζπληέο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ, 

ζηειέρε ηεο Τπεξεζίαο Πξνγξακκαηηζκνχ) 

iii. Σνπηθνί θνξείο θαη νκάδεο δεκνηψλ κε ζεκαληηθφ βαζκφ ζπκβνιήο ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε 

ή/θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ΟΣΑ 

iv. Φνξείο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο (πρ Πεξηθέξεηα) 

ζη. Αμηνπνηεί δείθηεο επίδνζεο 

Σν Δ.Π. πξφγξακκα δηαηππψλεη κεηξήζηκνπο ζηφρνπο, ε επίηεπμε ησλ νπνίσλ παξαθνινπζείηαη 

κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ζπζηήκαηνο δεηθηψλ επίδνζεο. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο 

ηηκήο ησλ δεηθηψλ αμηνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία (εζφδσλ / δαπαλψλ, πφξσλ, εθξνψλ, 
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απνηειεζκάησλ ζηνπο απνδέθηεο) πνπ ηεξνχληαη ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ νινθιεξσκέλνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 
 

πλνςίδνληαο, ην Δ.Π. απνηειεί ην βαζηθφ πιαίζην θαηεχζπλζεο, πξνζδηνξηζκνχ θαη 

ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ φισλ ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη ππεξεζηψλ ην νπνίν πξέπεη λα 

είλαη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΟΣΑ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη 

ηνπ, ζπληζηά δε πξντφλ ζπιινγηθήο εξγαζίαο φισλ ησλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ θαη νδεγεί ζηελ 

αλάιεςε δεζκεχζεσλ κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, ζε φηη αθνξά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ ηκήκαηνο εθείλνπ ζην νπνίν απηά εκπιέθνληαη. 

 

4. Βαζηθά Σηάδηα Καηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο 

Ζ εθπφλεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηξείο (3) δηαθξηηέο θάζεηο κε 

επηκέξνπο βήκαηα (γξάθεκα 1), κε ζθνπφ λα πξνζεγγηζηνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπζηεκαηηθά 

φιεο νη παξάκεηξνη θαη φινη νη ζπληειεζηέο πνπ επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. Σα βήκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε θάζε θάζε ηνπ 

Έξγνπ πεξηγξάθνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 
 

 
 

Φάζε Α: ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 
 

Απνηύπωζε θαη Αμηνιόγεζε ηνπ Δμωηεξηθνύ θαη Δζωηεξηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ Ο.Τ.Α. 

 
Βήκα 1: Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε 

Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

κέζσ ησλ εμήο ελεξγεηψλ: 

 πγθξφηεζε ηεο Γηεπηζηεκνληθήο Οκάδαο Έξγνπ. 

 Γηαηχπσζε ησλ αξρηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. 
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 Οξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Έξγνπ. 

 Δλεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Βήκα 2: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ 

θαη εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο, πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη ν Γήκνο θαηά ηα επφκελα ρξφληα. Πεξηγξάθεηαη ε γεληθή, καθξνζθνπηθή εηθφλα 

ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη αλαθέξνληαη ηα γεσγξαθηθά, πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, 

πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο θαη εληνπίδνληαη ηα θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο ζε θάζε 

ζεκαηηθφ ηνκέα. 

 

Βήκα 3: πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

σο νξγαληζκψλ 

πλνπηηθή πεξηγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ θαη εληνπηζκφο ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ εζσηεξηθήο αλάπηπμεο (π.ρ. 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζε, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη πιηθνηερληθή 

ππνδνκή, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, θ.α.). 

 

Βήκα 4: Καζνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Γήκνπ 

Πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν Γήκνο κέζσ ηνπ 

θαζνξηζκνχ γεληθψλ ζηφρσλ θαη πνιηηηθψλ δξάζεο, ε νκαδνπνίεζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ζε 

Άμνλεο θαη Μέηξα θαη ε δηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαθπβέξλεζεο. ην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ πξνζδηνξίδνληαη ηα 

θξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο (γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο 

αλάπηπμεο) θαη δηακνξθψλνληαη νη θαηάιιειεο εζσηεξηθέο ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ ζα 

δηαζθαιίδνπλ επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. Οη 

ζπλαθείο γεληθνί ζηφρνη νκαδνπνηνχληαη ζε πξνηεξαηφηεηεο - Μέηξα θαη ηα ζπλαθή Μέηξα 

νκαδνπνηνχληαη ζε επξχηεξεο πξνηεξαηφηεηεο - Άμνλεο. Γηαηππψλεηαη ην φξακα γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη γηα ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ σο νξγαληζκνχ, 

θαζψο θαη νη θαηεπζπληήξηεο αξρέο, πνπ πξέπεη λα δηέπνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη 

γεληθά ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο ησλ ηνπηθψλ ππνζέζεσλ. 

 

Έγθξηζε Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ - Γηαβνύιεπζε 

 

Βήκα 5: Έγθξηζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θαη δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην αθνξνχλ: 

 ηελ έγθξηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ. 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κέζσ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο 

θαη ζηε δηνξγάλσζε δεκνζίσλ εθδειψζεσλ. 

 ηε ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ δηαβνχιεπζεο θαη ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ. 

 

Φάζε Β: Δπηρεηξεζηαθφο θαη Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

 

Δπηρεηξεζηαθόο Σρεδηαζκόο 
 

Βήκα 6: Καηάξηηζε ζρεδίσλ δξάζεο 
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Καηαξηίδνληαη ζρέδηα δξάζεο, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ζηφρνπο θαη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ θάζε ελφο απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ κε ζθνπφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ. 

 

Βήκα 7: Σξηεηήο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ. 

θνπνί ηνπ βήκαηνο είλαη ε ηεξάξρεζε θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηα ζρέδηα δξάζεο, ε νκαδνπνίεζε, ν έιεγρνο θαη ε νξηζηηθνπνίεζε φισλ ησλ 

δξάζεσλ ηνπ ΔΠ θαη ν αλαιπηηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο. 

 

Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο 

 

Βήκα 8: Οηθνλνκηθφο Πξνγξακκαηηζκφο 

Πξαγκαηνπνηείηαη εθηίκεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, αλά πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο, γηα θάζε έηνο ηεο επφκελεο ηεηξαεηίαο, θαηαλέκνληαη ηα έζνδα ζηηο δξάζεηο 

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο θαη θαηαξηίδεηαη ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο δαπαλψλ αλά κέηξν θαη 

άμνλα θαη ζπληάζζνληαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πίλαθεο. 

 

Βήκα 9: Οινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηειηθέο ελέξγεηεο 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην αθνξνχλ: 

 ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ νκάδα έξγνπ θαη 

ζηελ ππνβνιή ηνπ ζην Γήκαξρν θαη ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

 ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ απφ ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 

θαη ζηελ έγθξηζε απηνχ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ηελ Πεξηθέξεηα. 

 ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην Γήκν Υαλίσλ. 

 
Φάζε Γ: Τπνζηήξημε κεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
 

Οη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε απηφ ην ζηάδην αθνξνχλ: 

 ηελ πινπνίεζε, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 ηελ εθπαίδεπζε ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

5. Οκάδα Έξγνπ  

Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Σξηεηνχο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2012-2014 ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ ζπγθξνηήζεθε Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ (ΓΟΔ)
1
, κε ηελ ππ. αξηζκ. 590/2011 

απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ.  

 

Ζ Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ, κε θχξηα θαζήθνληα:  

 ηελ παξνρή θάζε ζηνηρείνπ θαη πιεξνθνξίαο απαξαίηεηε γηα ηελ πεξηγξαθή θαη 

αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ζε δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη 

ηερληθφ επίπεδν.  

 ηελ νξγάλσζε,  ζπληνληζκφ θαη πινπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

δηαβνχιεπζεο πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηξαηεγηθψλ 

                                                 
1
 χκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 185/12.09.2007 «ξγαλα θαη Γηαδηθαζία θαηάξηηζεο, 

παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ησλ Ο.Σ.Α. Α βαζκνχ» 
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ηφρσλ, ηελ επηινγή ησλ Αμφλσλ Πξνηεξαηφηεηαο θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ 

πξνγξακκαηηθψλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ.  

 ηε κειέηε θαη ζχληαμε ηεο πξφηαζεο ηνπ ζρεδίνπ αλάπηπμεο µε ηηο πξνηεηλφκελεο γεληθέο 

ζηξαηεγηθέο επηινγέο (άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο, γεληθνί θαη εηδηθνί ζηφρνη, 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο) πξηλ ηελ νξηζηηθνπνίεζή -θαηαλνκή ηνπο. 

 

ηε ΓΟΔ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ  Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο 2012-2014, ζχκθσλα 

κε ηελ ππ. αξηζκ. 590/2011 απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ, ζπκκεηέρνπλ νη θάησζη:  

1. ν θ.  Πξσηνπαπαδάθεο Κσλ/λνο, Αληηδήκαξρνο Υαλίσλ, σο Πξφεδξνο. 

2. ν θ. Κνπξήο Γαβξηήι, Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ σο πληνληζηήο. 

3. ε θα. Μπαηάθε Μαξγαξίηα, θιάδνπ ΠΔ4 Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ,  Πξντζηακέλε 

Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο κέινο.   

4. ε θα. Πεηξφρεηινπ νθία, θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθψλ, Τπάιιεινο Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο κέινο. 

5. ν θ. Παπάο Υξηζηφθνξνο, θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθψλ, Τπάιιεινο Σκήκαηνο 

Πξνγξακκαηηζκνχ & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο κέινο. 

6. ν θ. Υαηδεθπξηάθνο Μηραήι, θιάδνπ ΠΔ17 Μεραληθψλ Παξαγσγήο &  Γηνίθεζεο, 

Τπάιιεινο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο κέινο. 

7. ε θα. Μπνιαλάθε Γέζπνηλα, θιάδνπ ΠΔ17 Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο, 

Τπάιιεινο Σκήκαηνο Πξνγξακκαηηζκνχ & Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, σο κέινο. 

8. ε  Γξ. Ατβαιηψηε Μαξία, θιάδνπ ΠΔ 8 Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο Τπάιιεινο 

Σκήκαηνο Μειεηψλ - ∆/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, σο κέινο. 

9. ε θα. Βηδαιάθε Αξγπξψ, θιάδνπ ΠΔ 3 Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ, Πξντζηακέλε Σκήκαηνο 

Μειεηψλ – ∆/λζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, σο κέινο.  

10. ε θα. ηγαλάθε ηαπξνχια, θιάδνπ ΠΔ Οηθνλνκηθνχ – Λνγηζηηθνχ,  Τπάιιεινο 

Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο – ∆/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ, σο κέινο. 

11. ε θα. Καςσµελάθε Διέλε, Δηδηθή πλεξγάηεο ηνπ Γεκάξρνπ Υαλίσλ σο κέινο. 

 

Σε γεληθή επνπηεία πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ ηεο ΓΟΔ αιιά θαη ηεο εηζήγεζεο ηνπ ζρέδην ηνπ 

Δ.Π. ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Υαλίσλ, έρεη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 
 

ΤΝΟΠΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

1.1. Δηζαγσγή 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ηφζν φζν αθνξά ην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ φζν θαη ην 

εζσηεξηθφ. ζνλ αθνξά ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ δνκείηαη ζε 

ηέζζεξηο ζεκαηηθέο νη νπνίεο αθνξνχλ:   

 

→ ηε γεληθή εηθφλα ηνπ λένπ Γήκνπ (δηνηθεηηθή νξγάλσζε, βαζηθά πιεζπζκηαθά 

ζηνηρεία, παξνπζίαζε Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ).   

→ ην ζεκαηηθφ ηνκέα «Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο».   

→ ην ζεκαηηθφ ηνκέα «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο».   

→ ην ζεκαηηθφ ηνκέα «Σνπηθή νηθνλνκία θαη Απαζρφιεζε».   

 

Απφ ηελ άιιε, ε θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή θαη παξνπζίαζε:  

 

→ ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο θαη ησλ Δπηηξφπσλ ηνπ, 

→ ησλ Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξφζσπσλ ηνπ,  

→ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνπ, 

→ ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

 

1.2.  Καηαγξαθή & αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο: Σν Δμσηεξηθφ 

Πεξηβάιινλ 

1.2.1. Γεληθή εηθφλα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ απηνχ 

1.2.1.1 Γήκνο Υαλίσλ: Γηνηθεηηθή νξγάλσζε & βαζηθά πιεζπζκηαθά ραξαθηεξηζηηθά 

Ο Γήκνο Υαλίσλ είλαη Γήκνο ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο πνπ ζπζηήζεθε κε ην Πξφγξακκα 

«Καιιηθξάηεο» (Ν. 3852/2010). Πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ πξψελ δήκσλ (λπλ 

δεκνηηθψλ ελνηήησλ) Αθξσηεξίνπ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, Κεξακηψλ, Νέαο 

Κπδσλίαο, νχδαο θαη Υαλίσλ -  θαη έρεη σο έδξα ηα Υαληά. πλνξεχεη ζηα δπηηθά κε ην Γήκν 

Πιαηαληά, ζηα λφηηα κε ην Γήκν θαθίσλ θαη ζηα αλαηνιηθά κε ην Γήκν Απνθνξψλνπ (Υάξηεο 

1), ελψ νιφθιεξε ε βφξεηα θαη δπηηθή πιεπξά ηνπ βξέρεηαη απφ ην Κξεηηθφ πέιαγνο. Ζ 

ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 351.306 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα. 
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ΥΑΡΣΖ 1: Οη Γήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ κεηά ηνλ «Καιιηθξάηε» 

 
Ο Γήκνο Υαλίσλ, κε ηε λέα ηνπ δηνηθεηηθή δνκή, απνηειείηαη απφ ελλέα (9) Γεκνηηθέο 

Κνηλφηεηεο θαη δεθαεπηά (17) Σνπηθέο Κνηλφηεηεο, φπσο απηέο απνηππψλνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 1: Γηνηθεηηθή ππνδηαίξεζε Γήκνπ Υαλίσλ  

κε ην Ν. 3852/2010 

Α/Α ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

1 ΑΡΧΝΗΟΤ ΑΓΗΑ  

2 ΓΑΛΑΣΑ  ΑΠΣΔΡΧΝ  

3 ΓΑΡΑΣΟΤ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΤΛΟΤ  

4 ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΧΝ  ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ  

5 ΜΟΤΡΝΗΧΝ  ΓΡΑΚΟΝΑ  

6 ΝΔΡΟΚΟΤΡΟΤ  ΘΔΡΗΟΤ   

7 ΠΔΡΗΒΟΛΗΧΝ   ΚΑΜΠΧΝ   

8 ΟΤΓΑ  ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΧΝ   

9 ΥΑΝΗΧΝ ΜΑΛΑΞΑ   

10   ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ  

11   ΜΟΤΕΟΤΡΑ  

12   ΠΑΠΑΓΗΑΝΧΝ  

13   ΠΛΑΣΤΒΟΛΑ   

14   ΣΑΛΟΤ 

15   ΣΔΡΝΧΝ  

16   ΣΗΚΑΛΑΡΗΧΝ  
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17   ΥΟΡΓΑΚΗΟΤ 

 

Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αλέξρεηαη, ζχκθσλα κε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο 

πξφζθαηεο απνγξαθήο  (2011) ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ζε 108.310 θαηνίθνπο, 

αξηζκφο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην 17,4% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο 

(621.340 θάηνηθνη) θαη ην 1% πεξίπνπ ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο (10.787.690 

θάηνηθνη).  

 

Ο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αλέξρεηαη, ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία 2001-2011, ζε + 10,3% ηελ ψξα πνπ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηαο θαηαγξάθεηαη 

κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο -1,3%. (Πίλαθαο 2). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: Μεηαβνιή πιεζπζκνχ 2001-2011 

  
  

Απνγξαθή Μφληκνπ Πιεζπζκνχ 

2001 2011 

Μεηαβνιή 

% (2001-

2011) 

Γήκνο Υαλίσλ 98.202 108.310 +10,3 

χλνιν Υψξαο  10.934.097 10.787.690 -1,3 

        Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

 

Με βάζε επίζεο ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011 πξνθχπηεη φηη ν Γήκνο Υαλίσλ είλαη ν 

δεχηεξνο κεγαιχηεξνο Γήκνο ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ν κεγαιχηεξνο ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Δλφηεηα Υαλίσλ, ηφζν σο πξνο ην κφληκν πιεζπζκφ φζν θαη σο πξνο ηε ππθλφηεηα απηνχ 

(Πίλαθαο 3). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3: Μφληκνο Πιεζπζκφο Γήκσλ Π.Δ. Υαλίσλ (2011) 

Γηνηθεηηθή Γηαίξεζε χλνιν 
Ππθλφηεηα κφληκνπ πιεζπζκνχ αλά ηεηξ. 

ρηιηφκεηξν 

Πεξηθ. Δλφηεηα Υαλίσλ 156.220 65,75 

Γήκνο Υαλίσλ 108.310 308,31 

Γήκνο Απνθνξψλνπ 12.860 40,76 

Γήκνο Γαχδνπ 150 4,63 

Γήκνο Καληάλνπ-

ειίλνπ 
5.420 14,41 

Γήκνο Κηζζάκνπ 10.800 31,67 

Γήκνο Πιαηαληά 16.760 34,08 

Γήκνο θαθίσλ 1.920 4,11 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

[http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2

011_01_F_GR.pdf] 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη επίζεο πσο ζηε ρσξηθή ζπγθέληξσζε εληφο ηνπ Ννκνχ, ν 

πιεζπζκφο ηνπ λένπ Γήκνπ Υαλίσλ – φπσο απηφο πξνέθπςε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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«Καιιηθξάηε» - αληηπξνζσπεχεη ζρεδφλ ηα 2/3 (ην 69,3%) ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. Βιέπνπκε 

δειαδή ζε ηνπηθφ επίπεδν λα ππάξρεη κηα ζπγθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ έδξα ηνπ Ννκνχ 

θαη θαηά ζπλέπεηα κηα αλαπαξαγσγή ηνπ πξνηχπνπ ζπγθέληξσζεο κε απηφ πνπ ππάξρεη ζηε 

ρψξα, ηεξνπκέλσλ βεβαίσο ησλ επηπέδσλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ αλά θχινπ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2011 (Πίλαθαο 4), ν αλδξηθφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ - ζε απφιπηεο 

ηηκέο – αλέξρεηαη 108.310 άηνκα ή πνζνζηφ 49,9% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ ν γπλαηθείνο δηακνξθψλεηαη ζε 54.210 άηνκα ή πνζνζηφ 50,1% επί ηνπ ζπλφινπ. Σα 

παξαπάλσ πνζνζηά βιέπνπκε φηη θπκαίλνληαη ζηα αληίζηνηρα εζληθά επίπεδα, κε κηθξέο θαη’ 

νπζία απνθιίζεηο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4: Μφληκνο Πιεζπζκφο Γήκνπ Υαλίσλ, Π.Δ. Υαλίσλ θαη Υψξαο & πνζνζηηαία 

θαηαλνκή αλά θχιν (2011) 

  

χλνιν Άξξελεο % Θήιεηο % 

Ππθλφηεηα 

κφληκνπ 

πιεζπζκνχ αλά 

ηεηξ. ρηιηφκεηξα 

Γήκνο Υαλίσλ 108.310 54.100 49,9 54.210 50,1 308,31 

Πεξηθ. Δλφηεηα 

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

χλνιν Υψξαο 10.787.690 5.303.690 49,2 5.484.000 50,8 81,75 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

[http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A1602/PressReleases/A1602_SAM01_DT_DC_00_2

011_01_F_GR.pdf] 

 

Δμεηάδνληαο επίζεο ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ζπγθξίλνληαο ηε ηφζν 

κε ηνλ αληίζηνηρν δείθηε ζε επίπεδν ρψξαο ζν θαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Υαλίσλ 

(Πίλαθαο 4) δηαπηζηψλεηαη φηη ν δείθηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ζην Γήκν Υαλίσλ είλαη 

θαηά πνιχ κεγαιχηεξνο ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε ηφζν ζε επίπεδν επηθξάηεηαο (308,31 έλαληη 

81,75 θαηνίθσλ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν) φζν θαη ζε επίπεδν Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Υαλίσλ (κφιηο 65,75 κφληκνη θάηνηθνη αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν) γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη, 

αλ κε ηη άιιν, ηελ απμεηηθή ηάζε ζπγθέληξσζεο πιεζπζκνχ – ηα ηειεπηαία ρξφληα – ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 

ε φηη αθνξά ηελ ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ (2001): 

 ν αζηηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε  83.398 ήηνη ην 86,96% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

 ν αγξνηηθφο πιεζπζκφο αλέξρεηαη ζε 12.804 ήηνη ην 13,04% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. 

  

Ζ κειέηε ηεο δνκήο ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ειηθία είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε θαζψο ζπκβάιεη ζηελ 

εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο δεκνγξαθηθέο πξννπηηθέο θαζψο θαη 

ζηελ εθηίκεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε ηε ζχλζεζε θαη ην κέγεζνο ηνπ 

γεξνληηθνχ πιεζπζκνχ θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

θαη ηα αλαγθαία κέηξα νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, δίδνληαο ελδείμεηο γηα ηελ 

εμέιημε ηνπ εξγαηηθφ δπλακηθφ, ηελ έθηαζε θαη ηε ζχλζεζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο.  

 

πλνιηθά ν πιεζπζκφο ζηεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαηαλέκεηαη ζχκθσλα κε 

ηνλ πίλαθα 5: 
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ΠΗΝΑΚΑ 5: Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα & ειηθηαθή νκάδα 
ΓΖΜΟΣΗΚΔ 

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

Γ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ 2.875 6.006 7.746 13.368 10.709 4.814 6.271 1.584 53.373 

Γ.Δ. 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ  
582 1.131 2.042 2.855 1.992 923 632 164 10.321 

Γ.Δ. ΔΛ 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 
652 1.433 1.530 2.653 2.158 897 994 269 10.586 

Γ.Δ. ΟΤΓΑ 473 935 1.562 2.107 1.468 574 589 132 7.840 

Γ.Δ. ΘΔΡΗΟΤ 382 871 877 1.610 1.243 546 657 127 6.313 

Γ.Δ. ΝΔΑ 

ΚΤΓΧΝΗΑ  
473 899 917 2.080 1.494 672 614 152 7.301 

Γ.Δ. KEΡΑΜΗΧΝ  93 236 219 333 273 141 258 77 1.630 

ΤΝΟΛΟ 5.530 11.511 14.893 25.006 19.337 8.567 10.015 2.505 97.364 

Πεγή: ΔΤΔ (2001), Πιεζπζκφο Καηά Φχιν θαη Οκάδεο Ζιηθηψλ, Πίλαθαο 1 

 

 

ην ζχλνιν ησλ 97.364 θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζχκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα δηαζέζηκα 

ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαηέρεη ε ειηθηαθή νκάδα 25-39 κε 

πνζνζηφ 25,68% ελψ αθνινπζεί κε πνζνζηφ 19,86% ε ειηθηαθή νκάδα 40-54 εηψλ.   

 

ην Γήκν Υαλίσλ ην κέζν ειηθηαθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 25-54 

εηψλ θαηέρνληαο αζξνηζηηθά ην πνζνζηφ 45,54% έλαληη ηνπ ζπλφινπ. Αζξνηζηηθά ν πιεζπζκφο 

ειηθίαο 0-39 εηψλ αληηζηνηρεί ζην 58,48% ζε ζρέζε κε ην 41,52% πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

ππφινηπεο ειηθηαθέο νκάδεο. Ο λεαληθφο πιεζπζκφο ειηθίαο κέρξη 24 εηψλ αληηζηνηρεί ζην 

32,80% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ. Ο πιεζπζκφο άλσ ησλ 65 εηψλ αληηζηνηρεί ζην 20,55% ηνπ 

ζπλφινπ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή πιεζπζκνχ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα & ειηθηαθή 

θαηαλνκή 
ΓΖΜΟΣΗΚΔ 

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

Γ.Δ. ΥΑΝΗΧΝ 5,39% 11,25% 14,51% 25,05% 20,06% 9,02% 11,75% 2,97% 100,00% 

Γ.Δ. ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ  5,64% 10,96% 19,78% 27,66% 19,30% 8,94% 6,12% 1,59% 100,00% 

Γ.Δ. ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 
6,16% 13,54% 14,45% 25,06% 20,39% 8,47% 9,39% 2,54% 100,00% 

Γ.Δ. ΟΤΓΑ 6,03% 11,93% 19,92% 26,88% 18,72% 7,32% 7,51% 1,68% 100,00% 

Γ.Δ. ΘΔΡΗΟΤ 6,05% 13,80% 13,89% 25,50% 19,69% 8,65% 10,41% 2,01% 100,00% 

Γ.Δ. ΝΔΑ 

ΚΤΓΧΝΗΑ  
6,48% 12,31% 12,56% 28,49% 20,46% 9,20% 8,41% 2,08% 100,00% 

Γ.Δ. KEΡΑΜΗΧΝ  5,71% 14,48% 13,44% 20,43% 16,75% 8,65% 15,83% 4,72% 100,00% 

ΤΝΟΛΟ 5,68% 11,8% 15,3% 25,6% 19,8% 8,8% 10,2% 2,5% 100,00% 

Πεγή: ΔΤΔ (2001), Πιεζπζκφο Καηά Φχιν θαη Οκάδεο Ζιηθηψλ, Πίλαθαο 1 

 

 

Σέινο θαη πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί πην αλαιπηηθά ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ Γήκνπ, έρνπλ 

ππνινγηζηεί θαη νη θάησζη δεκνγξαθηθνί δείθηεο (Πίλαθαο 7).  
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Α. Γείθηεο Γήξαλζεο: εθθξάδεη θαηά πφζν ην βάξνο ηνπ πιεζπζκνχ κεηαηνπίδεηαη απφ ηε 

βάζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππξακίδαο πξνο ηελ θνξπθή, πφζν δειαδή γεξαζκέλνο είλαη ν 

πιεζπζκφο θαη θαηά πφζν κηα πεξηνρή αληηκεησπίδεη πξφβιεκα αλαλέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. 

Ο δείθηεο γήξαλζεο ζε επίπεδν Γήκνπ είλαη ρακειφο, θπκαίλεηαη ζην 73,46 % θαη απνθιίλεη 

ηδηαίηεξα απφ εθείλνλ ζε επίπεδν Ννκνχ Υαλίσλ (97,69%). 
 

Β. Γείθηεο Δμάξηεζεο δειψλεη ηελ επηβάξπλζε πνπ δέρεηαη ν ελεξγφο πιεζπζκφο (15-64 

εηψλ) απφ ην γεξνληηθφ θαη ην λεαληθφ πιεζπζκφ (65+ θαη 0-14 εηψλ). ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, ε ηηκή ηνπ δείθηε εμάξηεζεο αλέξρεηαη ζην 43,59%. 
 

Γ. Γείθηεο αληηθαηάζηαζεο απνηειεί έλαλ  ζεκαληηθφ δνκηθφ  δείθηε ν νπνίνο παξνπζηάδεη 

γηα θάζε 100 άηνκα 60-64 εηψλ (πνπ ζεσξεηηθά εηνηκάδνληαη λα απνρσξήζνπλ απφ ηελ αγνξά 

εξγαζίαο) πφζα άηνκα 15-19 εηψλ (πνπ ζεσξεηηθά εηνηκάδνληαη λα εηζέξζνπλ ζηελ  αγνξά 

εξγαζίαο) αληηζηνηρνχλ. πσο βιέπνπκε, θαη απηφο ν δείθηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηα ην Γήκν 

Υαλίσλ αθνχ είλαη πάλσ απφ ηε κνλάδα (1,74)  θαη ζε αξθεηέο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πάλσ απφ 2 

κνλάδεο.  
 

Γ. Γείθηεο Νεαληθφηεηαο  δείρλεη ην πνζνζηφ ησλ λέσλ αηφκσλ ειηθίαο 0-14 εηψλ, ζην 

ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ ραξαθηεξίδεηαη αξθεηά 

ηθαλνπνηεηηθή (17,50%) θαη κάιηζηα είλαη πςειφηεξε απφ εθείλε ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ννκνχ 

Υαλίσλ (16,71%) θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Κξήηεο (15,18%). 

 

 

1.2.1.2 Γεκνηηθέο Δλφηεηεο: Παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ   

Ο Γήκνο Υαλίσλ, φπσο επηζεκάλζεθε παξαπάλσ, απνηειείηαη απφ επηά Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, νη 

νπνίεο γεσγξαθηθά ηαπηίδνληαη κε ηηο επηθξάηεηεο ησλ ΟΣΑ πνπ ζπγρσλεχζεθαλ, δει. ησλ 

πξψελ Γήκσλ Αθξσηεξίνπ, Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ, Θεξίζνπ, Κεξακηψλ, Νέαο Κπδσλίαο, 

νχδαο θαη Υαλίσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε γεληθέο αλαθνξέο γηα θάζε κηα απφ απηή ζε γεσγξαθηθά, 

πιεζπζκηαθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, θ.α. ραξαθηεξηζηηθά. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7: Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

Έθηαζε (η.ρκ.):  350.915 

Πξαγκαηηθόο Πιεζπζκόο: 

1991: 82.079 2001: 97.364 2011: 108.310   

Ππθλόηεηα Πιεζπζκνύ: 

1991: 4,275 2001: 3,604 2011: 3,240   

Ζιηθηαθή θαηαλνκή πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ (2001): 

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

άλσ 

5.530 11.511 14.893 25.006 19.337 8.567 10.015 2.505 

Γεκνγξαθηθνί δείθηεο (2001) : 

Γείθηεο Γήξαλζεο 73,46% 

Γείθηεο Δμάξηεζεο 17,50% 

Γείθηεο Αληηθαηάζηαζεο 1,739% 
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(α) Γεκνηηθή Δλόηεηα Αθξωηεξίνπ 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα (Γ.Δ.) Αθξσηεξίνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λνκνχ θαη 

απνηειεί ην αλαηνιηθφηεξν κεγάιν αθξσηήξην ηνπ λνκνχ Υαλίσλ. Δθηείλεηαη ζηα 

βνξεηναλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θαη ζπληζηά θαηεμνρήλ παξαζαιάζζηα πεξηνρή - 

ζρεδφλ νιφθιεξε ε νξηνγξακκή ηνπ βξέρεηαη απφ ην Κξεηηθφ Πέιαγνο – ελψ γεηηληάδεη ζηα 

λνηηνδπηηθά κε ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα νχδαο.  

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", ε Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ απνηειείηαη απφ 

δχν Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη ηξεηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο νη νπνίεο είλαη:  

 ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αξσλίνπ,  

 ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Κνπλνππηδηαλψλ,  

 ε Σνπηθή Κνηλφηεηα Μνπδνπξά,  

 ε Σνπηθή Κνηλφηεηα ηεξλψλ  

 ε Σνπηθή Κνηλφηεηα Υνξδαθίνπ.  

ηελ έθηαζή ηεο Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ, ζηελ νπνία δηακέλνπλ κφληκα 9.773 θάηνηθνη (απνγξαθή 

2001), αλαπηχζζεηαη ηφζν πεξηνρή κε έληνλν αλάγιπθν φζν θαη πεδηλή δψλε. Ζ πεξηνρή κε ην 

έληνλν αλάγιπθν ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα εθηεηακέλε δψλε κε ιφθνπο πνπ αλαπηχζζεηαη κε 

δηεχζπλζε ΒΓ-ΝΑ, θαηαιακβάλνληαο ην βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Αθξσηεξίνπ. Απνηειείηαη 

εμ νινθιήξνπ απφ αλζξαθηθά πεηξψκαηα, θαη παξνπζηάδεηαη κε πνιπάξηζκεο θνξπθέο 

πςνκέηξσλ ζπλήζσο 350 - 420 κέηξα κε πςειφηεξε ηε «θιφθα» πνπ κε πςφκεηξν 529 κέηξα 

θαη δεζπφδεη ζην αλαηνιηθφ ηνπ ηκήκα.  

Ζ παξαζαιάζζηα δψλε αλαπηχζζεηαη πεξηκεηξηθά ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη παξνπζηάδεηαη κε 

εμαηξεηηθέο πνηθηινκνξθίεο. ην βφξεην - βνξεηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ ε ινθψδεο πεξηνρή 

βπζίδεηαη θπξηνιεθηηθά ζηε ζάιαζζα ηνπ Κξεηηθνχ πειάγνπο δηακνξθψλνληαο έηζη ηζρπξψλ 

θιίζεσλ απφηνκεο βξαρψδεηο αθηέο. Αληίζεηα ζην βνξεηνδπηηθφ θαη λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ 

Αθξσηεξίνπ, δεκηνπξγνχληαη κηθξνί θφιπνη θαη παξαιίεο θαηάιιειεο γηα ρξήζεηο αλαςπρήο - 

ηνπξηζκνχ φπσο είλαη νη πεξηνρέο ηαπξνχ, Καιαζά, Μαξάζη, θ.α.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε πεξηνρή φζνλ αθνξά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε ινθψδεο πεξηνρή ζηα 

βφξεηα ηεο πεξηνρήο ηεο Γ.Δ. θαζψο είλαη ζρεηηθά αδηαηάξαθηε απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ 

Αθξσηεξίνπ. Ζ πεξηνρή απηή είλαη πινχζηα ζε ρισξίδα, πνιιά είδε ηεο νπνίαο είλαη ελδεκηθά, 

ελψ ππάξρνπλ πνιιά ρεξζαία θαη ζαιάζζηα ζπήιαηα κε ελδεκηθά είδε αζπφλδπισλ. Ζ πεξηνρή 

ηεο Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ δηαζέηεη παξάιηα δψλε κήθνπο 59,55 ρηιηνκέηξσλ. Απφ απηφ θχξηα ζην 

δπηηθφ θνκκάηη ηεο παξάιηαο δψλεο πξνζθέξνληαη δπλαηφηεηεο θνιχκβεζεο θαη παξάιηαο 

ζεξηλήο αλαςπρήο. Δηδηθφηεξα θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο αθηνγξακκήο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ 

παξαιίεο φπσο, ε παξαιία ηνπ Άγηνπ Ολνχθξηνπ, ηνπ Καιαζά, ηνπ Σεξζαλά, θαη ηνπ ηαπξνχ, 

ελψ ζηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά δηαθξίλνληαη νη παξαιίεο Μαξάζη θαη Λνπηξάθη.  

ηα φξηα ηεο Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ εληνπίδεηαη ε χπαξμε ζεκαληηθψλ ππνδνκψλ κεηαθνξψλ, 

εθπαηδεπηηθψλ, θνηλσληθψλ, θ.α. πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ λνκνχ Υαλίσλ φπσο π.ρ. ην 

αεξνδξφκην Υαλίσλ θαη ην Πνιπηερλείν Κξήηεο. Δπίζεο ζε απηή ππάξρνπλ νηθηζκνί πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ, φπνπ εθηφο απφ ηα κλεκεία πνπ δηαζέηνπλ 

έρνπλ θηίζκαηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο λεφηεξεο αξρηηεθηνληθήο, φπσο ν Παδηλφο, ηα 

Κνπλνππηδηαλά, νη Κνξαθηέο, ν Μνπδνπξάο, ην Αξψλη, νη ηέξλεο, φπνπ δηαζψδεηαη ν ππξήλαο 

ηνπ παιαηνχ νηθηζκνχ. 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ πεξηνρή, κε 

εθδειψζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα είηε κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ είηε ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ζπιιφγσλ ηεο Δλφηεηαο (π.ρ. εθδήισζε αλαπαξάζηαζεο ηεο παξαδνζηαθήο γηνξηήο ηνπ 

Κιήδνλα) ελψ ζεκαληηθέο είλαη θαη εθδειψζεηο ηζηνξηθνχ ραξαθηήξα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 
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ζηελ πεξηνρή φπσο είλαη ε γηνξηή κλήκεο Καγηαιέ – Δπαλάζηαζεο 1897 θάζε Φιεβάξε, νη 

εθδειψζεηο πνπ γίλνληαη ζηα πιαίζηα ενξηαζκνχ ηεο Μάρε ηεο Κξήηεο, θ.α. 

 

 

(β) Γεκνηηθή Δλφηεηα Δι. Βεληδέινπ 
 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ βξίζθεηαη ζην βνξεηαλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Ννκνχ 

Υαλίσλ θαη απνηειεί γεσγξαθηθά θεληξνβαξηθή πεξηνρή κέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

θαηαιακβάλνληαο κία έθηαζε πεξίπνπ 18.800 ζηξεκκάησλ. πλνξεχεη ζην βφξεην ηκήκα ηεο κε 

ηε Γ.Δ. Υαλίσλ ζην χςνο πεξίπνπ ηεο Υξπζνπεγήο, ελψ λφηηα εθηείλεηαη έσο ηνπο νξεηλνχο 

φγθνπο ηεο Γ.Δ. Κεξακηψλ, ζην χςνο ηεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Απφ δπηηθά 

ζπλνξεχεη κε ηε Γ.Δ. Θεξίζνπ θαη αλαηνιηθά κε ηε Γ.Δ. νχδαο. Σν 45% ηηο έθηαζεο ηεο είλαη 

πεδηλφ, ελψ ε ζπλνιηθή πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεη ε Γ.Δ. ραξαθηεξίδεηαη σο εκηνξεηλή. Σν 

56% ηεο επηθξάηεηαο είλαη θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο θαη ην 33% βνζθφηνπνη.  

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", ε Γ.Δ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 

απνηειείηαη απφ δχν Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο: ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μνπξληψλ θαη ηε 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νεξνθνχξνπ. 
 

Ζ πεξηνρή – ζηελ νπνία δηακέλνπλ 10.636 κφληκνη θάηνηθνη (απνγξαθή 2001) - ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έληνλεο κνξθνινγηθέο αληηζέζεηο θαη παξνπζηάδεη ηνπία εμαηξεηηθνχ θπζηθνχ θάιινπο 

θαζψο πνιιά απφ απηά πξνζθέξνπλ κηα παλνξακηθή ζέα πξνο ην Αθξσηήξη, ηνπο θφιπνπο 

Υαλίσλ θαη νχδαο αιιά θαη ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ. Σν γεγνλφο φηη ε Γ.Δ. Διεπζεξίνπ 

Βεληδέινπ απέρεη ιίγα κφιηο ρηιηφκεηξα απφ ην θέληξν ησλ Υαλίσλ έρεη θαηαζηήζεη ηε πεξηνρή 

πφιν αζηηθνπνίεζεο αιιά θαη έιμεο πνιπάξηζκσλ ληφπησλ θαη μέλσλ πεξηεγεηψλ πνπ έξρνληαη 

λα επηζθεθζνχλ ηα αμηνζέαηα θαη ηα κλεκεία ηεο πεξηνρήο.  
 

ηε Γ.Δ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ κπνξεί θάπνηνο λα επηζθεθζεί ηνλ παιηφ νηθηζκφ ησλ 

Μνπξληψλ θαη λα ζαπκάζεη ην ζπίηη ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ πνπ έρεη θεξπρζεί, φπσο θαη ην 

ηνχξθηθν ρακάκ ηεο πεξηνρήο, δηαηεξεηέν. Πέξαλ φκσο απηψλ θαη ν νηθηζκφο Νεξνθνχξνπ έρεη 

ραξαθηεξηζζεί πξνζηαηεπφκελνο ιφγσ ηνπ αξραηνινγηθνχ θαη ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο πνπ 

παξνπζηάδεη. Σελ πξνζνρή ηνπ επηζθέπηε αμίδνπλ επίζεο νη λανί ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηα 

Νεξνθνχξνπ, ηνπ Αγίνπ Διεπζεξίνπ θαη ηεο Μνλήο Μέγηζηεο Λαχξαο, αιιά θαη ηνπ Αγίνπ 

Ησάλλε ζηα Βαιιεληαλά. Σν αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ ησλ πεξηεγεηψλ κπνξεί λα ηθαλνπνηεζεί 

απφ κία επίζθεςε ζηε Μηλσηθή Έπαπιε πνπ βξίζθεηαη ζηα Νεξνθνχξνπ, ηελ νηθία 

Διιεληζηηθψλ ρξφλσλ πνπ ππάξρεη ζην Βαζχξηαθν αιιά θαη ην ηεξφ ησλ Νπκθαίσλ ηεο 

Ρσκατθήο πεξηφδνπ πνπ είλαη ρηηζκέλν ζηελ Αγία Βαξβάξα.  
 

ηα δηνηθεηηθά φξηα ηεο Γ.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Νεξνθνχξνπ 

εδξεχεη επίζεο ην Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην θηίξην ηνπ Παιαηνχ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νεξνθνχξνπ. Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ Μνπζείνπ ρνιηθήο Εσήο είλαη ε 

αλαδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζρνιηθνχ παξειζφληνο ζε φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο ηνπηθήο θαη 

γεληθφηεξα ηεο Κξεηηθήο Ηζηνξίαο, ε επηζηεκνληθή αλάιπζε, θαηαγξαθή θαη δηαθχιαμή ηνπ, ε 

ζχλδεζή ηνπ κε ηε ζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο, θαζψο θαη ε 

πξνβνιή ηνπ σο κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν επηξξνήο ζην αχξην ηεο Δθπαίδεπζεο. 

 

Γηα εθείλνπο πνπ αγαπνχλ ηηο θπζηνιαηξηθέο δηαδξνκέο αμίδεη κία επίζθεςε ζην θαξάγγη ησλ 

Μνπξληψλ πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Παλαγίαο ηεο Γ.Δ. Κεξακεηψλ θαη θαηαιήγεη ζηε 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μνπξληψλ αιιά θαη ζηα θαξάγγηα εθείλα πνπ θέξνπλ ην φλνκα ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ θαη βξίζθνληαη ζηηο Μνπξληέο θαη ζηα Νεξνθνχξνπ αληίζηνηρα. 
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ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο απηή αθνινπζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ζηελ νπνία θπξηαξρεί ν ηξηηνγελήο ηνκέαο θαη 

αθνινπζεί κε κεγάιε δηαθνξά ν δεπηεξνγελήο, ελψ ηειεπηαίνο κε πνζνζηά θάησ ηνπ 10% είλαη 

ν πξσηνγελήο ηνκέαο. Με βάζε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν θπξίαξρνο θιάδνο ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα είλαη ε γεσξγία θαη θηελνηξνθία. Οη γεσξγηθέο εθκεηαιιεχζεηο είλαη θπξίσο 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα δελδξνθνκηθήο θπξίσο θαηεχζπλζεο. ε εθηάζεηο νη νπνίεο 

ελνηθηάδνληαη (Μνλαζηεξηαθά θηήκαηα) θαιιηεξγνχληαη θπξίσο εηήζηα ππαίζξηα θεπεπηηθά. 

ην δεπηεξνγελή ηνκέα  θπξηαξρνχλ νη θαηαζθεπέο θαη αθνινπζεί ε κεηαπνίεζε (ππάξρεη 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ειαηνπξγείσλ θαη επηρεηξήζεσλ κεηαπνίεζεο θαη ηππνπνίεζεο ηξνθίκσλ). 

ην ηξηηνγελή ηνκέα θπξηαξρεί ν θιάδνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη αθνινπζνχλ νη 

θιάδνη ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ κεηαθνξψλ θαη επηθνηλσληψλ.  

 

(γ) Γεκνηηθή Δλφηεηα Θεξίζνπ 
 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Θεξίζνπ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ θαη λνηηνδπηηθά ηεο 

πφιεο ησλ Υαλίσλ. πλνξεχεη κε ηηο Γ.Δ. Δι. Βεληδέινπ, νχδαο θαη Κεξακηψλ θαζψο επίζεο 

θαη κε ην Γήκν Πιαηαληά (Γ.Δ. Μνπζνχξσλ). χκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ε Γ.Δ. είρε 

ζπλνιηθά 6.313 θαηνίθνπο θαη έθηαζε 74.106 ζηξέκκαηα 
 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", ε Γ.Δ. Θεξίζνπ απνηειείηαη πιένλ απφ 

κία Γεκνηηθή Κνηλφηεηα: ησλ Πεξηβνιίσλ θαη απφ ηέζζεξηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: ηεο Αγηάο, ηνπ 

Βακβαθφπνπινπ, ηνπ Βαξππέηξνπ θαη ηνπ Θεξίζνπ. 
 

Γεσκνξθνινγηθά, ε Γ.Δ. κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν επηκέξνπο ρσξηθέο ελφηεηεο, απφ βνξξά 

πξνο λφην, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απφ άπνςε ρξήζεσλ γεο, 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο: 

 

 ΕΩΝΖ Η: βόξεην/πεδηλό ηκήκα: εθηείλεηαη απφ ην βφξεην φξην, δηαπεξλά ηνλ ΒΟΑΚ θαη 

θηάλεη λφηηα σο ηελ πεξηνρή ηεο Αγηάο Βαξππέηξνπ. Πεξηιακβάλεη ηε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα 

ησλ Πεξηβνιίσλ θαη ηηο Σνπηθέο Κνηλφηεηεο Αγηάο, Βακβαθνπνχινπ, θαη Βαξππέηξνπ. 

 ΕΩΝΖ ΗΗ: λόηην/νξεηλό ηκήκα: εθηείλεηαη απφ ην ηέινο ηεο πξνεγνχκελεο δψλεο κέρξη ην 

λφηην φξην ηεο Γ.Δ. θαη πεξηιακβάλεη ηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα Θεξίζνπ ζπλδεφκελν κε ηελ 

νξνζεηξά ησλ Λεπθψλ Οξέσλ.  
 

Σν  ζχλνιν ηεο έθηαζεο ηεο Γ.Δ. Θεξίζνπ είλαη πεδηλφ θαη εκηνξεηλφ πέξαλ ηεο Σνπηθήο 

Κνηλφηεηαο Θεξίζνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο νξεηλφ. 
 

ηα φξηα ηεο Γ.Δ. θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Σνπηθή Κνηλφηεηα ηεο Αγηάο - 9 ρικ. δπηηθά ηεο 

πφιεο ησλ Υαλίσλ - βξίζθεηαη ε ιεθάλε ηεο ιίκλεο ηεο Αγηάο κε ηελ νκψλπκε ηερλεηή ιίκλε, 

έθηαζεο 450 ζηξεκκάησλ πνπ απνηειεί πεξηβαιινληηθά έλαλ απφ ηνπο ζπαληφηεξνπο 

πγξνβηφηνπνπο ζηελ Διιάδα. ε απηήλ θηινμελνχληαη αξθεηέο πνηθηιίεο πδξνραξψλ θπηψλ 

αιιά θαη πνιχ ζεκαληηθά είδεο παλίδαο, φπσο ζπάληα είδε θηέξεο θαη βαηξάρσλ. Δπίζεο, ζηελ 

ιίκλε βξίζθνπλ θαηαθχγην πνιιά απνδεκεηηθά, θαη κε, πνπιηά. Ζ νηθνινγηθή ζεκαζία ηεο 

ιίκλεο ηεο Αγηάο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε ιίκλε πξνζηαηεχεηαη απφ δηεζλείο 

ζπλζήθεο, φληαο εληαγκέλε ζην Γίθηπν Πξνζηαηεπφκελσλ Δπξσπατθψλ Βηφηνπσλ Natura 2000.  

 

εκεία ελδηαθέξνληνο ζηε Γ.Δ. απνηεινχλ επίζεο ην ηζηνξηθφ ρσξηφ Θέξηζν, έδξα ησλ Κξεηψλ 

επαλαζηαηψλ ζηελ επαλάζηαζε ηνπ 1905 ππφ ηνλ Διεπζέξην Βεληδέιν ην νπνίν είλαη θηηζκέλν 

ζηηο βνξεηνδπηηθέο ξίδεο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ ζε πςφκεηξν 580 κ. θαη ην νπνίν γηα λα ην 

πξνζεγγίζεη θάπνηνο δηαζρίδεη ην νκψλπκν απαξάκηιιεο θπζηθήο νκνξθηάο θαξάγγη (ην νπνίν 

πιένλ έρεη κεηνλνκαζηεί ζε «Διεπζέξηνο Βεληδέινο») ζπλνιηθνχ κήθνπο 6 ρικ., ην Ηζηνξηθφ θαη 

Λανγξαθηθφ Μνπζείν ηνπ Θεξίζνπ, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζην θηίξην πνπ ρξεζίκεπε σο 
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ζηξαηεγείν ηνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Θεξίζνπ ην 1905, ην Μνπζείν 

Δζληθήο Αληίζηαζεο ζην Θέξηζν ζην νπνίν εθηίζεηαη πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηελ 

Δζληθή Αληίζηαζε ηνπ 1941-1945, ην κνλαζηήξη ηεο Αγίαο Κπξηαθήο ζηε Σνπηθή Κνηλφηεηα 

Βαξππέηξνπ, θ.α.  

(δ) Γεκνηηθή Δλφηεηα Κεξακηψλ 
 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Κεξακηψλ βξίζθεηαη ζηα βφξεηα θαη αλαηνιηθά ηνπ λνκνχ Υαλίσλ, ζηνπο 

βφξεηνπο πξφπνδεο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ. Δθηείλεηαη ζηα λφηηα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ θαη 

ζπληζηά θαηεμνρήλ νξεηλή πεξηνρή - ζε κεγάια ηκήκαηα ηεο νπνίαο επηθξαηνχλ νη 

ραξαθηεξηζηηθνί γεσκνξθνινγηθνί αζβεζηνιηζηθνί. - κε ζπλνιηθή έθηαζε 89.722 ζηξέκκαηα.  

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", ε Γ.Δ. Κεξακηψλ απνηειείηαη απφ έμη 

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: ηεο Γξαθψλαο, ησλ Κάκπσλ, ησλ Κνληφπνπισλ, ηεο Μαιάμαο, ησλ 

Παπαδηαλψλ θαη ηνπ Πιαηπβφια.  

 

Οη 1.630 κφληκνη θάηνηθνη ηεο Γ.Δ. - ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 - δνπλ ζε κηθξνχο 

δηαζθνξπηζκέλνπο νηθηζκνχο κεξηθνί απ' ηνπο νπνίνπο έρνπλ ζεκαληηθή αηζζεηηθή αμία. 

Αζρνινχληαη θπξίσο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα θαη ειάρηζηα ζηε κεηαπνίεζε. Σν ιάδη θαη ην 

θξαζί πνπ παξάγνληαη ζηελ πεξηνρή είλαη θεκηζκέλα. Ζ δηαδξνκή απφ ηα Υαληά έσο ηε 

Γεκνηηθή ελφηεηα Κεξακηψλ είλαη παλνξακηθή θαη πνιχ εληππσζηαθή, ίζσο κνλαδηθή ζηελ 

Κξήηε. ηα φξηα ηεο Γ.Δ. πεξηιακβάλνληαη κνλνπάηηα θαη δηαδξνκέο πνπ πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ ληφπησλ θαη μέλσλ επηζθεπηψλ. Φεκηζκέλα  

 

ηε Γ.Δ. Κεξακεηψλ ν επηζθέπηεο αμίδεη λα επηζθεθζεί ην θαξάγγη ηνπ Γίθηακνπ θαη ην 

θαξάγγη ηνπ Αιεηξνπβαξίνπ, ζπάληαο θπζηθήο νκνξθηάο θαη ηα δπν. ην ρσξηφ Πιαηπβφια 

βξίζθεηαη ην νκψλπκν ζπήιαην ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα ηεο Κξήηεο. ηε Γ.Δ. 

ππάξρνπλ επίζεο πνιιέο βπδαληηλέο εθθιεζίεο φπσο ηνπ Αγίνπ Ησάλλε ζην Γεξφιαθθν, ηνπ 

Αγίνπ Γεσξγίνπ ζηε Μαιάμα θαη πνιιέο άιιεο. Ο Νεξφκπινο ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ηνπ 

Καησρσξίνπ θαη ν Πχξγνο ησλ Γεληηζάξσλ, ζπληζηνχλ επίζεο ζεκεία ελδηαθέξνληνο.  

 

(ε) Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Κπδσλίαο 
 

 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Κπδσλίαο, βξίζθεηαη ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ θαη 

εθηείλεηαη απφ ην δπηηθφ άθξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ έσο θαη ην Γήκν ηνπ Πιαηαληά κε ηνλ θαη 

νπνίν ζπλνξεχεη.  

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", ε Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο απνηειείηαη 

πιένλ απφ δχν Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο θαη δχν Σνπηθέο Κνηλφηεηεο, νη νπνίεο είλαη:  

 ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γαιαηά,  

 ε Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Γαξάηζνπ,  

 ε Σνπηθή Κνηλφηεηα Αγίαο Μαξίλαο,  

 ε Σνπηθή Κνηλφηεηα ηαινχ  

 

Ζ Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο είλαη κηα παξαζαιάζζηα πεξηνρή, θαη' εμνρήλ ηνπξηζηηθή, κε 12,5 

ρηιηφκεηξα παλέκνξθεο παξαιίεο θαη κφληκν πιεζπζκφ 7.368 θαηνίθνπο (απνγξαθή 2001) πνπ 

θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο πνιιαπιαζηάδεηαη απφ έιιελεο θαη μέλνπο επηζθέπηεο. Οη πην 

γλσζηέο απφ απηέο είλαη νη παξαιίεο ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, ηεο Αγίαο Μαξίλαο, ηνπ ηαινχ, 

ηεο Υξπζήο Αθηήο, θ.α. ’ φιε ηε βφξεηα έθηαζε ηεο βξίζθνληαη ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα φισλ 

ησλ θαηεγνξηψλ, απφ ελνηθηαδφκελα δσκάηηα κέρξη πνιπηειή μελνδνρεία θαη ηνπξηζηηθέο βίιεο, 

δπλακηθφηεηαο 15.000 πεξίπνπ θιηλψλ. Αμηνζεκείσηε είλαη ε ηδηαίηεξε θπζηθή νκνξθηά ηεο 

πεξηνρήο. Οη Άγηνη Απφζηνινη, κηα έθηαζε πεξίπνπ 600 ζηξεκκάησλ απνηεινχκελε απφ 4 
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θνιπίζθνπο, 3 ρεξζνλήζνπο θη έλα παλέκνξθν άιζνο πξνζθέξεηαη γηα αλαςπρή, ελψ 

παξάιιεια θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, θηινμελεί πιήζνο πνιηηηζηηθψλ θαη αζιεηηθψλ 

εθδειψζεσλ. Σν λεζί ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ (Θφδσξνπ), πνπ βξίζθεηαη απέλαληη απφ ηελ πιένλ 

ηνπξηζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ηελ Αγία Μαξίλα, έρεη ραξαθηεξηζηεί σο 

πξνζηαηεπφκελν νηθνινγηθφ ζχζηεκα θαζψο απνηειεί θαηαθχγην γηα ζπάληα είδε ρισξίδαο θαη 

παλίδαο, φπσο ν θξεηηθφο αίγαγξνο (θξη-θξη), ελψ ζηηο παξαιίεο ηεο Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο, πνπ 

θάζε ρξφλν βξαβεχνληαη κε Γαιάδηεο εκαίεο, θπηξψλεη ην ζπάλην θξηλάθη ηεο ζάιαζζαο θαη 

δεη ε ρειψλα θαξέηα-θαξέηα. 

 

Πινχζηα είλαη θαη ε ηζηνξηθή θαη πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο πεξηνρήο. Κάζε ρξφλν ζηελ 

επέηεην ηεο Μάρεο ηνπ Γαιαηά, κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο κάρεο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη ηζηνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο εθδειψζεηο φπνπ ζπκκεηέρνπλ βεηεξάλνη θαη 

επίζεκεο αληηπξνζσπείεο ησλ ρσξψλ πνπ έιαβαλ κέξνο (Μεγάιε Βξεηαλία, Νέα Εειαλδία θαη 

Απζηξαιία). Οη εθδειψζεηο ιακβάλνπλ ρψξα ηφζν ζην κλεκεηαθφ ζπγθξφηεκα, δειαδή ζην 

ρψξν φπνπ έγηλε ε κάρε, φζν θαη ζηελ πιαηεία ηνπ Γαιαηά, πνπ βξίζθεηαη ην Μνπζείν ηεο 

Μάρεο ηεο Κξήηεο.  

 

Άιιεο ζεκαληηθέο εθδειψζεηο είλαη ην παλεγχξη ησλ Αγίσλ Θενδψξσλ, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

θάζε ρξφλν ζην νκψλπκν λεζί, θαη νη επηζθέπηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβνχλ ζε απηφ κε 

θαξαβάθηα, αιιά θαη ην παλεγχξη ζην εθθιεζάθη ησλ Γψδεθα Απνζηφισλ. Δπίζεο, ζηελ 

πεξηνρή ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν πνιπάξηζκεο θαη ζεκαληηθέο 

αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο ζηα γήπεδα πνδνζθαίξνπ, beach volley θαη ξαθέηαο ηνπ Γήκνπ πνπ 

πξνζειθχνπλ ρηιηάδεο επηζθέπηεο ελψ επίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο 

(κνπζηθέο-ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο) ζηα πιαίζηα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ Πνιηηηζηηθνχ 

Καινθαηξηνχ πνπ δηνξγαλψλεη ν Γήκνο Υαλίσλ.  

 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη παξαδνζηαθψλ ζπιιφγσλ ηεο 

πεξηνρήο φπνπ κε ηηο πξσηνβνπιίεο θαη εθδειψζεηο ηνπο θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο θαη 

κε ηελ αξσγή θαη ηνπ Γήκνπ, δηαηεξνχλ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ παξάδνζε θαη ηελ θιεξνλνκηά 

ηνπ ηφπνπ καο. 

 

(ζη) Γεκνηηθή Δλφηεηα νχδαο 

 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα νχδαο είλαη κηα παξαιηαθή ελφηεηα πνπ ρσξνζεηείηαη βφξεηα ηνπ Ννκνχ 

Υαλίσλ θαη έρεη ζπλνιηθή έθηαζε 22.007 ζηξέκκαηα θαηαιακβάλνληαο νιφθιεξν ην 

λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ φξκνπ ηεο νχδαο. πλνξεχεη απ ηα βνξεηναλαηνιηθά κε ηε Γ.Δ. 

Αθξσηεξίνπ, απφ ηα βνξεηνδπηηθά κε ηε Γ.Δ. θαη ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, απφ ηα δπηηθά κε ηε 

Γ.Δ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ θαη απφ ηα λφηηα κε ηε Γ.Δ. Κεξακηψλ. Ο κφληκνο πιεζπζκφο ηεο 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (πξψελ ΔΤΔ) (2001) αλεξρφηαλ 

ζε 7.840 θαηνίθνπο.  

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", ε Γ.Δ. νχδαο απνηειείηαη πιένλ απφ 

κία Γεκνηηθή Κνηλφηεηα, απηή ηεο νχδαο, θαη απφ δχν Σνπηθέο Κνηλφηεηεο, απηέο ησλ  

Σζηθαιαξηψλ θαη ηεο Απηέξαο.  

 

Ζ Γ.Δ. νχδαο κε ηελ επξχηεξε πεξηνρή απνηειεί θχξηα πχιε εηζφδνπ – εμφδνπ γηα ην Γήκν 

Υαλίσλ θαη νπζηαζηηθά ζπληζηά ζεκαληηθφ θπθινθνξηαθφ θφκβν. Γηακέζνπ ηεο Γ.Δ. νχδαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε κε ην Βφξεην Οδηθφ Άμνλα Κξήηεο (ΒΟΑΚ), κε ην Ληκάλη ηεο 

νχδαο – ηελ θχξηα πχιε εηζφδνπ ζην Ννκφ απφ ζαιάζζεο - πνπ εμππεξεηεί ηηο ζαιάζζηεο 

κεηαθνξέο, θαζψο επίζεο θαη κε ην αεξνδξφκην «Ησάλλεο Γαζθαινγηάλλεο» ην νπνίν 

εμππεξεηεί ηηο ελαέξηεο κεηαθηλήζεηο θαη απνηειεί ηελ βαζηθή πχιε εηζφδνπ ζην Ννκφ απφ 
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αέξνο. Δπηπιένλ, ε νδηθή είζνδνο ζηελ έδξα ηνπ Ννκνχ – ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ - 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη δηακέζνπ ηεο νχδαο. 

 

Δηδηθά γηα ην ιηκάλη ηεο νχδαο – ηνπ κεγαιχηεξνπ θαη αζθαιέζηεξνπ θπζηθνχ ιηκαληνχ ηεο 

Μεζνγείνπ – πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (επηβαηηθή, ηνπξηζηηθή, λαπηαζιεηηθή, εθπαηδεπηηθή θαη 

αιηεπηηθή), αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη δηαξθψο απνηειψληαο 

ζηαπξνδξφκη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζαιάζζησλ νδψλ, θαη ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ 

εκπνξηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. 

Καζεκεξηλά κέζσ απηνχ δηαθηλνχληαη ρηιηάδεο επηβάηεο, νρήκαηα, θαζψο θαη εκπνξεχκαηα 

πάζεο θχζεσο (αγξνηηθά, θηελνηξνθηθά, θ.α.). Δπίζεο ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, ην ιηκάλη ηεο 

νχδαο – κε ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ έρεη θαηαβάιιεη θαη ν Γήκνο Υαλίσλ - έρεη 

εληαρζεί δπλακηθά ζηα δξνκνιφγηα δηεζλψλ εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο σο πξννξηζκφο ελψ πνιχ 

ζεκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε έληαμε ηνπ ιηκέλα ηεο νχδαο ζηε «MEDCRUIS»E, ηελ 

Έλσζε ησλ Μεζνγεηαθψλ Ληκέλσλ – Πξννξηζκψλ Κξνπαδηέξαο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ 

δπλακηθή πνπ έρεη απνθηήζεη ε νχδα σο πξννξηζκφο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο κφλν ην 2011 

αθίρζεζαλ ζην ιηκάλη ηεο νχδαο πάλσ απφ 130 θξνπαδηεξφπινηα ηα νπνία κεηέθεξαλ πεξί 

ηνπο 200.000 επηβάηεο. 

    

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ζηε Γ.Δ. νχδαο βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλν ην Καιιηηερληθφ ρσξηφ 

Βεξέθπλζνο θαη ην Βηνηερληθφ Πάξθν Υαλίσλ (ΒΗΟ.ΠΑ.Υ), ζην νπνίν ζηεγάδνληαη πιεζψξα 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην Ννκφ κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

εηαηξεία Κπιηλδξφκπινη Κξήηεο Α.Δ. πνπ απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηνπ 

λεζηνχ θαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιεπξνβηνκεραλίεο ηεο ρψξαο ελψ εθεί βξίζθεηαη θαη ην 

ζχγρξνλν πξφηππν κνπζείν ηππνγξαθίαο ηεο εθεκεξίδαο "Υαληψηηθα Νέα". ηελ ρσξηθή 

Δλφηεηα εληνπίδνληαη επίζεο αμηφινγα εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηδξχκαηα 

φπσο , ην Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ (ΜΑΗΥ), ην Ηλζηηηνχην Διηάο θαη 

Τπνηξνπηθψλ Φπηψλ Υαλίσλ θαη ε Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Κξήηεο. 

 

εκείν αλαθνξάο γηα ηελ αζιεηηθή αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή απνηειεί ην Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν 

νχδαο πνπ απνηειεί έλα απφ ηα ειάρηζηα ηεο ρψξαο θαη ην κνλαδηθφ ζηε Νφηηα Διιάδα. 

Δπηπιένλ ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα πην ζχγρξνλα ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Μεζνγείνπ. ην ηνκέα 

ηεο ηζηνξίαο θαη πνιηηηζκνχ, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο Γ.Δ. νχδαο ππάξρνπλ 

ζεκαληηθά κλεκεία φπσο ε αξραία πφιε ηεο Απηέξαο κε ην δηαζσδφκελν αξραίν ζέαηξν, ην 

θξνχξην Ηηδεδίλ, ην νπνίν απνηειεί έλα κλεκείν ηεο ζχγρξνλεο πνιηηηθήο ηζηνξίαο – ν 

ηειεπηαίνο ξφινο ηνπ θξνπξίνπ θαηά ηνλ εκθχιην πφιεκν θαη κεηά ήηαλ σο ρψξνο θπιάθηζεο 

πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ - ε λεζίδα ηεο νχδαο ζηελ νπνία δεζπφδεη ε Φνξηέηδα, ην 

βελεηζηάληθν θξνχξην κε ηηο κνλαδηθέο νρπξψζεηο, θ.α.  

 

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ε Γ.Δ. νχδαο απνηειεί πεξηνρή ηδηαίηεξεο γεσζηξαηεγηθήο 

θαη πνιηηηθήο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ φηη ζηνλ θφιπν ηεο νχδαο – αιιά θαη ζην Αθξσηήξη κε ην 

νπνίν γεηηληάδεη - θηινμελνχληαη ζεκαληηθέο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο ηφζν εζληθνχ 

ραξαθηήξα φπσο ν Ναχζηαζκνο Κξήηεο – ν νπνίνο έρεη θαηαμησζεί σο έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο ακπληηθνχο ζρεκαηηζκνχο ηεο ρψξαο κε πςεινχ επηπέδνπ επηζθεπαζηηθέο, 

εθνδηαζηηθέο θαη δηνηθεηηθήο κέξηκλαο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, φρη κφλν ζηηο Διιεληθέο 

έλνπιεο δπλάκεηο, αιιά θαη ζηηο ζπκκαρηθέο - θαη ε Διιεληθή Ναπηηθή Βάζε ηεο νχδαο, φζν 

θαη ππεξεζληθνχ ραξαθηήξα φπσο ε Ακεξηθαληθή  λαπηηθή βάζε επθνιίαο θαη ε λαπηηθή βάζε 

ηνπ ΝΑΣΟ. 
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(δ) Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ 

Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ, απνηειεί κηα παξαζαιάζζηα ρσξηθή ελφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηα 

βφξεηα ηνπ λνκνχ Υαλίσλ ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, έρεη ζπλνιηθά 53.373 

θαηνίθνπο θαη έθηαζε 12.564 ζηξέκκαηα. 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο "Καιιηθξάηεο", ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ - ε νπνία 

ηαπηίδεηαη πιένλ κε ηα δηνηθεηηθά φξηα ηνπ πξψελ Γήκνπ Υαλίσλ – απνηειείηαη απφ κία 

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα: απηή ησλ Υαλίσλ. Σα Υαληά απνηεινχλ ην δηνηθεηηθφ, νηθνλνκηθφ, 

εκπνξηθφ θαη επηθνηλσληαθφ θέληξν φρη κφλν ηνπ Γήκνπ αιιά νιφθιεξνπ ηνπ Ννκνχ, πνπ θέξεη 

ην ίδην φλνκα, θαη απνηεινχλ ηε δεχηεξε κεγαιχηεξε πφιε ηνπ λεζηνχ κεηά ην Ζξάθιεην.  

 

Ζ πφιε ησλ Υαλίσλ είλαη θηηζκέλε ζηα εξείπηα ηεο αξραίαο Κπδσλίαο, είδε θη έδεζε πνιινχο 

επηδξνκείο θαη πνιηηηζκνχο ησλ νπνίσλ ηα απνηππψκαηα θαίλνληαη ζε πξνζφςεηο ησλ εθιεθηψλ 

κλεκείσλ ηεο. Καηάθεξε σζηφζν, κέζα ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ, λα θξαηήζεη αλαιινίσηα ηα 

ηνπηθά απζεληηθά ρξψκαηα ηεο, παξφιν ηνλ απμάλνληα ηνπξηζκφ ηεο. Θσξείηαη κηα απφ ηηο πην 

φκνξθεο πφιεηο ηεο Διιάδνο θαη ε πην γξαθηθή ηεο Κξήηεο.  

 

Σα Υαληά ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε πλεπκαηηθή δσή. Πιήζνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

ιακβάλνπλ ρψξα θάζε ρξφλν (εθζέζεηο, θεζηηβάι, ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο παξαζηάζεηο, 

εηθαζηηθά θ.α). Ζ πφιε έρεη δχν εηζφδνπο: ην αεξνδξφκην ζην Αθξσηήξη, θαη ην ιηκάλη ηεο 

νχδαο (ην κεγαιχηεξν θπζηθφ ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ). 

 

Κπξίαξρε ζέζε ζην θέληξν ηεο πφιεο θαηέρεη ε Γεκνηηθή αγνξά, έλα πεξίιακπξν νίθεκα ζε 

ζηαπξσηφ ζρήκα πνπ νινθιεξψζεθε ην 1913 κε πξφηππν ηελ αλάινγε ηεο Μαζζαιίαο. ε 

απφζηαζε πνιχ θνληηλή απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ζαο πεξηκέλεη ν Γεκνηηθφο θήπνο θαη δίπια 

ηνπ ην πάξθν Δηξήλεο θαη Φηιίαο ησλ ιαψλ. Οη θήπνη είλαη νη νκνξθφηεξνη ηεο Κξήηεο. Ο 

δεκνηηθφο θήπνο δηαζέηεη κηθξφ δσνινγηθφ θήπν κε δψα ηεο θξεηηθήο παλίδαο. 

 

Σν ελεηηθφ ιηκάλη, γξαθηθφηαην, νπνηαδήπνηε ψξα θαη επνρή απνηειεί πφιν έιμεο γηα 

επηζθέπηεο θαη ληφπηνπο, ηφζν γηα ηελ νκνξθηά ηνπ φζν θαη γηα ηηο επηινγέο δηαζθέδαζεο πνπ 

παξέρεη γηα φια ηα γνχζηα θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θφζκνπ. Οη ζπλνηθίεο ηεο παιηάο πφιεο "εληφο 

ησλ ηεηρψλ", δηαηεξνχλ ηελ βελεηζηάληθε αξρνληηά ηνπο. ηελά ζνθάθηα πιαθφζηξσηα 

πεξηβάιινληαη απφ θαιαίζζεηα αλαπαιαησκέλα ζπίηηα δηαθφξσλ επνρψλ, πξνζθέξνληαη γηα έλα 

επράξηζην πεξίπαην. Πνιιά λενθιαζηθά θηίζκαηα ζψδνληαη εμάιινπ θαη ζε ζπλνηθίεο πνπ 

"γεηηληάδνπλ" κε ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ, φπσο ε Υαιέπα. 

 

ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ πεξηνρή ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηζηνξίαο 

είλαη ε «Παιηά Πφιε». Ζ «Παιηά Πφιε», παξφιν πνπ βνκβαξδίζηεθε θαη θάεθε αξθεηέο θνξέο 

ζηελ καθξφρξνλε ηζηνξία ηεο, ζεσξείηαη απφ ηηο νκνξθφηεξεο πφιεηο ηεο Μεζνγείνπ (ε 

"Βελεηία ηεο Αλαηνιήο"). ε δηάθνξα ζεκεία ν ηαμηδηψηεο κπνξεί λα ζπλαληήζεη δείγκαηα 

φισλ ησλ πνιηηηζκψλ πνπ πέξαζαλ απφ απηή. ην θέληξν ηεο βξίζθεηαη ν ιφθνο ηνπ 

Καζηειίνπ, ν νπνίνο θαηνηθείηαη απφ ηε Νενιηζηθή επνρή, θαη απνηειεί νρπξή ζέζε δίπια ζην 

παιηφ ιηκάλη. ε απηφ βξίζθεηαη ην παιάηη ηνπ Όπαηνπ αξκνζηή Κξήηεο θαη ηελ πεξίνδν ηεο 

Κξεηηθήο Πνιηηείαο, θαζψο θαη ε πξπηαλεία ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Δπίζεο βξίζθνληαη 

αξραηνινγηθνί ρψξνη απφ ηε κηλσηθή επνρή. 

 

Λίγν πην αλαηνιηθά απφ ην Καζηέιη βξίζθεηαη ε πιάηδηα, ε παιηά ζπλνηθία ησλ 

κνπζνπικάλσλ, ε νπνία είλαη πνιχ αηκνζθαηξηθή. ηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο βξίζθνληαη πνιιά 

ηαβεξλάθηα. Δθεί βξίζθεηαη θαη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ήηαλ ην θεληξηθφ ηδακί ησλ Υαλίσλ θαη ζηελ ελεηνθξαηία ήηαλ ν λαφο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ ησλ Γνκηληθαλψλ. Έμσ απν ηε εθθιεζία βξίζθεηαη ε πιαηεία ηεο πιάηδηαο κε 
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ηνλ πιάηαλν ζηνλ νπνίν νη Σνχξθνη θξέκαζαλ ηνλ δεζπφηε Μειρηζεδέθ Γεζπνηάθε. ηελ γσλία 

ηεο πιαηείαο βξίζθεηαη ν Βελεηζηάληθνο λαφο ηνπ St. Rocco. Πεξπαηψληαο πξνο ηε κεξηά ηεο 

ζάιαζζαο βιέπνπκε ηα Βελεηζηάληθα λεψξηα (ηνπ 1497), ηα θαξλάγηα, πνπ θάπνηε 

θαηαζθεχαδαλ πνιεκηθέο γαιέξεο, ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ αθφκε επηζθεπάδνληαο βάξθεο θαη 

θαΐθηα. Δθεί θαλείο ζα δεη θαη ην κεγάιν Αξζελάιη, πνπ θηινμέλεζε ην δεκαξρείν Υαλίσλ, 

κέρξη ην βνκβαξδηζκφ ηνπ απν ηνπο Γεξκαλνχο ην 1941, ζην νπνίν ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην 

Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ. 

 

Απφ ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Καζηειίνπ βξίζθεηαη ε πιαηεία αληξηβάλη (ή πιαηεία Δι. 

Βεληδέινπ). Απνηειεί ηελ ηνπξηζηηθή θαξδηά ηεο πφιεο. Απν εθεί θαλείο κπνξεί λα επηβηβαζηεί 

ζε θαξαβάθηα πνπ επηζθέπηνληαη ηα βελεηζηάληθα θάζηξα ζηα λεζηά ησλ Αγ. Θενδψξσλ θαη ηεο 

Γξακβνχζαο. Λίγν πην πέξα βξίζθεηαη ε πιαηεία ηεο ηξηκάξηπξεο κε ηε κεηξφπνιε Υαλίσλ θαη 

ην αξραηνινγηθφ κνπζείν πνπ θηινμελείηαη ζηνλ Βελεηζηάληθν λαφ ηνπ St. Francesco. Δθεί 

βξίζθνληαη θαη ηα "ηηβαλάδηθα". Δίλαη ε πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαη καγαδηά πνπ επεμεξγάδνληαη 

δέξκα θαη θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξα δεξκάηηλα είδε. Σν φλνκά ηνπο ην πήξαλ απν ηα ζηηβάληα, 

ηηο θξεηηθέο κπφηεο, φπνπ θηηάρλνληαλ εθεί εδψ θαη αηψλεο. Δπίζεο, ιίγν πην αλαηνιηθά 

βξίζθνληαη ηα "Μαραηξάδηθα", φπνπ βξίζθνληαη πνιιά παξαδνζηαθά καγαδάθηα πνπ θηηάρλνπλ 

αθφκε ηα θξεηηθά καραίξηα. 

 

Αθφκε πην δπηηθά, απφ ην Καζηέιη, βξίζθνληαη νη ζπλνηθίεο ηεο Οβξατθήο θαη ηνπ Σνπαλά. Ζ 

Οβξατθή ήηαλ ε εβξατθή ζπλνηθία ησλ Υαλίσλ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο κέρξη ηε καδηθή 

εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ ησλ Υαλίσλ απφ ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ζην Β΄ παγθφζκην πφιεκν. 

ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί αθφκε ζπλαγσγή. Ο Σνπαλάο ήηαλ αλέθαζελ ε ρξηζηηαληθή αξρνληηθή 

ζπλνηθία ηεο πφιεο. Σν φλνκά ηεο πξνέξρεηαη απφ ην ηνπξθηθφ Top-Hane (βελεηζηάληθεο 

βνιίδεο θαλνληνχ), αθνχ εθεί βξίζθνληαλ νη βελεηζηάληθεο ζηξαηησηηθέο απνζήθεο. Ζ ζπλνηθία 

απηή, καδί κε ηελ Οβξατθή, ζεσξνχληαη νη νκνξθφηεξεο ζπλνηθίεο ησλ Υαλίσλ. ε απηήλ 

βξίζθεηαη θαη ην θξνχξην ηνπ Φηξθά, φπνπ πςψζεθε ε ζεκαία έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Διιάδα (1-12-1913) θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί ην Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο. 

 

Σέινο, ην ιηκάλη ηεο παιηάο πφιεο απνηειεί ην νκνξθφηεξν θαη ηνπξηζηηθφηεξν ζεκείν ησλ 

Υαλίσλ. Ζ αθηή Σνκπάδε, ε αθηή Κνπληνπξηψηε θαη ε αθηή Δλψζεσο κε αξθεηά ηζηνξηθά 

θηήξηα, φπσο ηα λεψξηα, ην Γπαιί Σδακηζί θαη ην κεγάιν Αξζελάιη, φπνπ ζήκεξα θηινμελεί ην 

θέληξν αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ. Σν θέληξν ηεο είλαη ην αληξηβάλη, φπνπ δηαζηαπξψλνληαη 

νη θεληξηθφηεξνη δξφκνη ηεο παιηάο πφιεο, ε νδφο Υάιεδσλ, ε νδφο Καλεβάξν θαη ε Εακπειίνπ. 

Απέλαληη απφ ηελ αθηή κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη ην βελεηζηάληθν θάξν ηνπ 1595 – 1601, πνπ 

απνηειεί ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο. 

 

Λίγν πην αλαηνιηθά απφ ην Καζηέιη βξίζθεηαη ε πιάηδηα, ε παιηά ζπλνηθία ησλ 

κνπζνπικάλσλ, ε νπνία είλαη πνιχ αηκνζθαηξηθή. ηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο βξίζθνληαη πνιιά 

ηαβεξλάθηα. Δθεί βξίζθεηαη θαη ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπξθνθξαηίαο ήηαλ ην θεληξηθφ ηδακί ησλ Υαλίσλ θαη ζηελ ελεηνθξαηία ήηαλ ν λαφο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ ησλ Γνκηληθαλψλ. Έμσ απν ηε εθθιεζία βξίζθεηαη ε πιαηεία ηεο πιάηδηαο κε 

ηνλ πιάηαλν ζηνλ νπνίν νη Σνχξθνη θξέκαζαλ ηνλ δεζπφηε Μειρηζεδέθ Γεζπνηάθε. ηελ γσλία 

ηεο πιαηείαο βξίζθεηαη ν Βελεηζηάληθνο λαφο ηνπ St. Rocco. Πεξπαηψληαο πξνο ηε κεξηά ηεο 

ζάιαζζαο βιέπνπκε ηα Βελεηζηάληθα λεψξηα (ηνπ 1497), ηα θαξλάγηα, πνπ θάπνηε 

θαηαζθεχαδαλ πνιεκηθέο γαιέξεο, ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ αθφκε επηζθεπάδνληαο βάξθεο θαη 

θατθηα. Δθεί θαλείο ζα δεη θαη ην κεγάιν Αξζελάιη, πνπ θηινμέλεζε ην δεκαξρείν Υαλίσλ, 

κέρξη ην βνκβαξδηζκφ ηνπ απν ηνπο Γεξκαλνχο ην 1941, ζην νπνίν ζήκεξα ζηεγάδεηαη ην 

Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ. 
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Απν ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Καζηειίνπ βξίζθεηαη ε πιαηεία αληξηβάλη (ή πιαηεία Δι. 

Βεληδέινπ). Απνηειεί ηελ ηνπξηζηηθή θαξδηά ηεο πφιεο. Απφ εθεί θαλείο κπνξεί λα επηβηβαζηεί 

ζε θαξαβάθηα πνπ επηζθέπηνληαη ηα βελεηζηάληθα θάζηξα ζηα λεζηά ησλ Αγ. Θενδψξσλ θαη ηεο 

Γξακβνχζαο. Λίγν πην πέξα βξίζθεηαη ε πιαηεία ηεο ηξηκάξηπξεο κε ηε Μεηξφπνιε Υαλίσλ θαη 

ην αξραηνινγηθφ κνπζείν πνπ θηινμελείηαη ζηνλ Βελεηζηάληθν λαφ ηνπ St. Francesco. Δθεί 

βξίζθνληαη θαη ηα «ηηβαλάδηθα». Δίλαη ε πεξηνρή φπνπ βξίζθνληαη καγαδηά πνπ 

επεμεξγάδνληαη δέξκα θαη θαηαζθεπάδνπλ δηάθνξα δεξκάηηλα είδε. Σν φλνκά ηνπο ην πήξαλ 

απφ ηα ζηηβάληα, ηηο θξεηηθέο κπφηεο, φπνπ θηηάρλνληαλ εθεί εδψ θαη αηψλεο. Δπίζεο, ιίγν πην 

αλαηνιηθά βξίζθνληαη ηα «Μαραηξάδηθα», φπνπ βξίζθνληαη πνιιά παξαδνζηαθά καγαδάθηα πνπ 

θηηάρλνπλ αθφκε ηα θξεηηθά καραίξηα. 

 

Αθφκε πην δπηηθά, απφ ην Καζηέιη, βξίζθνληαη νη ζπλνηθίεο ηεο Οβξατθήο θαη ηνπ Σνπαλά. Ζ 

Οβξατθή ήηαλ ε εβξατθή ζπλνηθία ησλ Υαλίσλ ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο κέρξη ηε καδηθή 

εμφλησζε ησλ Δβξαίσλ ησλ Υαλίσλ απν ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα ζην β΄ παγθφζκην πφιεκν. 

ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγεί αθφκε ζπλαγσγή. Ο Σνπάλαο ήηαλ αλέθαζελ ε ρξηζηηαληθή αξρνληηθή 

ζπλνηθία ηεο πφιεο. Σν φλνκά ηεο πξνέξρεηαη απν ην ηνπξθηθφ Top-Hane (βελεηζηάληθεο 

βνιίδεο θαλνληνχ), αθνχ εθεί βξίζθνληαλ νη βελεηζηάληθεο ζηξαηησηηθέο απνζήθεο. Ζ ζπλνηθία 

απηή, καδί κε ηελ Οβξατθή, ζεσξνχληαη νη νκνξθφηεξεο ζπλνηθίεο ησλ Υαλίσλ. ε απηήλ 

βξίζθεηαη θαη ην θξνχξην ηνπ Φηξθά, φπνπ πςψζεθε ε ζεκαία έλσζεο ηεο Κξήηεο κε ηελ 

Διιάδα (1-12-1913) θαη ζήκεξα ιεηηνπξγεί ην Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο. 

 

Σέινο, ην ιηκάλη ηεο παιηάο πφιεο απνηειεί ην νκνξθφηεξν θαη ηνπξηζηηθφηεξν ζεκείν ησλ 

Υαλίσλ. Ζ αθηή Σνκπάδε, ε αθηή Κνπληνπξηψηε θαη ε αθηή Δλψζεσο κε αξθεηά ηζηνξηθά 

θηήξηα, φπσο ηα λεψξηα, ην Γπαιί Σδακηζί θαη ην κεγάιν Αξζελάιη, φπνπ ζήκεξα θηινμελεί ην 

θέληξν αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ. Σν θέληξν ηεο είλαη ην αληξηβάλη, φπνπ δηαζηαπξψλνληαη 

νη θεληξηθφηεξνη δξφκνη ηεο παιίαο πφιεο, ε νδφο Υάιεδσλ, ε νδφο Καλεβάξν θαη ε Εακπειίνπ. 

Απέλαληη απφ ηελ αθηή κπνξεί θαλείο λα ζαπκάζεη ην βελεηζηάληθν θάξν ηνπ 1595 – 1601, πνπ 

απνηειεί ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο πφιεο. 

 

Ζ ζχγρξνλε Πφιε μεθηλάεη ιίγν πην λφηηα απφ ηελ πιαηεία ηεο Tξηκάξηπξεο απφ ηελ  πιαηεία 

ησλ Νέσλ Καηαζηεκάησλ, πνπ απνηειεί ην φξην ηεο λέαο πφιεο. Δθεί βξίζθνληαη ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο πφιεο απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νχ αηψλα. ήκεξα κπνξεί θαλείο λα βξεη πνιιά 

γξαθηθά καγαδάθηα θαη θαθελεία. Δθεί βξίζθνληαη θαη νη ζηαζκνί αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ 

ιεσθνξείσλ. ηα Γπηηθά ηεο παιηάο πφιεο βξίζθεηαη ε Νέα Υψξα. Δίλαη ε πεξηνρή πνπ 

θαηνίθεζαλ νη κεηαλάζηεο απφ ηε Μηθξά Αζία κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922. Δίλαη πνιχ 

ήζπρε θαη φκνξθε πεξηνρή. Κνληά ζηελ παξαιία ηεο βξίζθνληαη ν Ναπηηθφο κηινο Υαλίσλ 

θαη ην παιηφ εξγνζηάζην ηεο ΑΒΔΑ, πνπ είλαη ε πξψηε βηνκεραληθή κνλάδα ηεο Κξήηεο ην 19ν 

αηψλα θαη ζήκεξα θηινμελεί ζρνιείν. 

 

ηα αλαηνιηθά ηεο παιηάο πφιεο βξίζθεηαη ε παξαιία ηνπ Κνπκ-Καπί (Kum-Kapisi, Arab: ε 

Πχιε ηεο Άκκνπ). ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θαηνηθνχληαλ απφ Άξαβεο βεδνπίλνπο (ηνπο 

Υαιηθνχηεο), φπνπ θαη ηνπ έδσζαλ ην φλνκά ηνπ. Δθεί βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα φιε ε 

λπρηεξηλή δσή ησλ Υαλίσλ κε πνιπάξηζκα ηαβεξλάθηα, θαθεηέξηεο θαη κπαξ. Νφηηά ηνπ 

βξίζθεηαη ην εζληθφ ζηάδην Υαλίσλ "Έιελα Βεληδέινπ", ην θξαηηθφ σδείν Υαλίσλ θαη ν 

γξαθηθφο δεκνηηθφο θήπνο (1870), πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ πάξθσλ, 

θαη ζήκεξα θηινμελεί ην δεκνηηθφ ζεξηλφ θηλεκαηνγξάθν. ηελ αλαηνιηθή γσλία ηνπ βξίζθεηαη 

ην Ρνιφη ηνπ 1924. Αλάκεζα ζηα Νέα Καηαζηήκαηα θαη ην Κνπκ-Καπί βξίζθεηαη ε δεκνηηθή 

αγνξά Υαλίσλ. Απνηειεί έλα ζηαπξνεηδέο θηήξην, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ην 1913 ζηα πξφηππα 

ηεο αγνξάο ηεο Μαζζαιίαο θαη απφ ηφηε θηινμελεί δηάθνξα παξαδνζηαθά καγαδάθηα θαη 

ηαβεξλάθηα. Απν εθεί μεθηλά ε νδφο Γεκνθξαηίαο, πνπ πεξλά αλάκεζα απφ ην δεκνηηθφ θήπν 

θαη ην ζηάδην, ιίγν πην θάησ ζπλαληά ην "δεζπνηηθφ", ην αξρνληηθφ ζπίηη ηνπ κεηξνπνιίηε 
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Υαλίσλ θαη θαηαιήγεη ζηελ πιαηεία δηθαζηεξίσλ. Σν παλέκνξθν ηνπξθηθφ ζηξαηησηηθφ 

λνζνθνκείν ηνπ 19νπ αηψλα, φπνπ ζήκεξα θηινμελεί ηα δηθαζηήξηα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

λνκαξρίαο Υαλίσλ. Πίζσ απφ ηα δηθαζηήξηα βξίζθεηαη ν λαφο Πέηξνπ θαη Παχινπ, φπνπ 

βξέζεθε ην αξραίν λεθξνηαθείν ηεο πφιεο. 

 

ηα δπηηθά ησλ δηθαζηεξίσλ βξίζθεηαη ην Πάξθν Δηξήλεο θαη Φηιίαο κε ην Κέληξν Νενιαίαο 

ηνπ δήκνπ Υαλίσλ. Γίπια ηνπ βξίζθεηαη ην Ηζηνξηθφ Αξρείν Κξήηεο θαη ην πνιεκηθφ κνπζείν, 

πνπ θηινμελείηαη ζηνλ ηηαιηθφ ζηξαηψλα ηνπ 19νπ αηψλα. 
 

Απφ ηα δηθαζηήξηα μεθηλά επίζεο θαη ε νδφο Ζξψσλ Πνιπηερλείνπ, πνπ νδεγεί ζηηο ζπλνηθίεο 

ησλ Σακπαθαξίσλ (ηα παιηά βπξζνδεςεία) θαη ηεο Υαιέπαο. ηε Υαιέπα βξίζθνληαη πνιιά 

λενθιαζηθά θηήξηα απφ ηελ πεξίνδν ηεο Κξεηηθήο Πνιηηείαο, φπσο θαη ηα ηφηε πξνμελεία ησλ 

Μεγάισλ Γπλάκεσλ. Δθεί βξίζθεηαη θαη ε νηθία ηνπ Δι. Βεληδέινπ, πνπ θηινμελεί ην Δζληθφ 

Ίδξπκα Μειεηψλ "Βεληδέινο", ε παιηά γαιιηθή ζρνιή, πνπ θηινμελεί ηελ αξρηηεθηνληθή ζρνιή 

ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ην ΣΔΗ Υαλίσλ. Δπίζεο ζηε Υαιέπα βξίζθνληαη θαη πνιιέο 

εθθιεζίεο, φπσο ε Αγ. Μαγδαιελή ζε Ρψζηθν ξπζκφ, ή ε Δπαγγειίζηξηα ρηηζκέλε ζε ξπζκφ 

Μπαξφθ, θαζψο θαη ην κεηέπεηηα παιάηη ηνπ Πξίγθηπα Γεψξγηνπ. ην ιφθν πάλσ απν ηε 

Υαιέπα, βξίζθεηαη ν Πξνθήηεο Ζιίαο κε ηνπο Σάθνπο ησλ Δι. θαη . Βεληδέινπ. Δθεί κπνξεί 

θαλείο λα απνιαχζεη ηνλ θαθέ θαη ην γιπθφ ηνπ κε ηελ νκνξθφηεξε ζέα ζηα Υαληά. Δθεί 

βξίζθεηαη θαη ε πνιπηερλεηνχπνιε (campus) ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο (Κνπλνππηδηαλά). Ζ 

πεξηνρή είλαη θαηαπξάζηλε θαη ε ζέα καγεπηηθή. 
 

ηα λφηηα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ βξίζθνληαη νη ζπλνηθίεο ηεο δεμακελήο, φπνπ έγηλαλ πνιχ 

ζθιεξέο κάρεο ην 1941, ν Ατ Γηάλλεο θαη ν Κνπκπέο, φπνπ βξίζθνληαη ηνχξθηθνη θνπκπέδεο 

(ηαθηθά κλεκεία). Άιιεο ζπλνηθίεο ηεο πφιεο είλαη ηα Λεληαξηαλά, ην Παζζαθάθη, ην Βαξνχζη, 

ην Φξάγθηθν (φπνπ βξίζθεηαη ην Φξάγθηθν λεθξνηαθείν), ε Πειεθαπίλα (φπνπ βξίζθεηαη ην 

κεηφρη ηνπ πνιηηηθνχ ην 19νπ αηψλα Κ. Μάλνπ) θαη ε Υξπζνπεγή κε ην κνλαζηήξη ηεο.  

ηα αμηνζέαηα ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ, κεηαμχ άιισλ, πεξηιακβάλνληαη:  

 Ζ Παιαηά πφιε θαη ην Δλεηηθφ Ληκάλη 

 Σν Σδακί ηνπ Κηνπηζνχθ Υαζάλ (Γηαιί Σδακηζί) 

 Σν Ναπηηθφ Μνπζείν Κξήηεο (ζην ελεηηθφ ιηκάλη) 

 Σν Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Υαλίσλ (St. Francesco) 

 Ζ πιινγή Βπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ 

 Ζ Οηθία ηνπ Δι. Βεληδέινπ (Υαιέπα) 

 Σν Πνιεκηθφ Μνπζείν  

 Σν Λανγξαθηθφ Μνπζείν Υαλίσλ 

 Σν Ηζηνξηθφ Αξρείν Κξήηεο 

 Σν Κέληξν Κξεηηθνχ Γηθαίνπ 

 Σν Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο 

 Σν Μνπζείν Σππνγξαθίαο 

 Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 

 Σν Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο Μεζνγείνπ (ΚΑΜ) 

 Ο Φηινινγηθφο χιινγνο «ν Υξπζφζηνκνο» 
 

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκία ησλ Υαλίσλ, απηή βαζίδεηαη ζηε δπλακηθή αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ 

θαη ηεο γεσξγίαο, αθνχ ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο εκθαλίδνληαη ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα. Ζ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ ηνκέσλ νθείιεηαη θπξίσο ζην επλντθφ θιίκα, θαζψο θαη ηνπο θπζηθνχο θαη 

πνιηηηζηηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηεη ε πφιε. Δπίζεο, ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε δίδνπλ θαη νη πνιιέο κηθξνκεζαίεο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, πνπ ππάξρνπλ ζηα 

Υαληά (κηθξέο ζπλήζσο βηνηερληθέο κνλάδεο). Σέινο, ε πφιε ησλ Υαλίσλ, δηαζέηεη ζεκαληηθφ 

αξηζκφ θιηλψλ, ζε μελνδνρεία φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ελψ ζε απηή ιεηηνπξγνχλ επίζεο παλζηφλ, 
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μελψλεο θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, γηα φια ηα βαιάληηα θαη ηα γνχζηα. Τπάξρνπλ επίζεο 

πνιιά εζηηαηφξηα - κε παξαδνζηαθή, ειιεληθή αιιά θαη μέλε θνπδίλα - ηαβέξλεο, 

ςαξνηαβέξλεο, νπδεξί, δαραξνπιαζηεία, θαθελεία, πακπ, θ.ιπ. ζε φιεο ηηο γεηηνληέο θαη 

ηδηαίηεξα ζην Παιηφ Ληκάλη. 

1.2.2 Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα Εσήο ζην Γήκν Υαλίσλ  

1.2.2.1 Φπζηθφ Πεξηβάιινλ 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο πινχζην θαη 

πνηθηιφκνξθν, σο απνηέιεζκα ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο θαη ηνπ εχθξαηνπ θιίκαηνο, πνπ 

επηθξαηνχλ ζε απηφλ.  
 

ηα ζπλνιηθά ~343.086 ζηξέκκαηα πνπ θαηαιακβάλεη ν Γήκνο Υαλίσλ, απαληψληαη εθηάζεηο 

παξάθηηεο, πεδηλέο, εκηνξεηλέο θαη νξεηλέο, επηηξέπνληαο ηελ αλάπηπμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηε δηαηήξεζε εθαηνληάδσλ ελδεκηθψλ θαη φρη κφλν, θπηψλ θαη 

δψσλ. Γάζε, θπζηθνί θαη ηερλεηνί βηφηνπνη, ιίκλεο, νξεηλνί φγθνη, θαξάγγηα, ζπήιαηα, πνηάκηα 

θαη θπζηθά εθαηνληάδεο ρηιηφκεηξα αθηνγξακκήο ζπλζέηνπλ ην πξαγκαηηθά ηδηαίηεξα ηνπίν ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ. 
 

Μεηαμχ ησλ πνιιψλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αμίδεη λα γίλεη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηα εμήο: 

 

 Πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο NATURA 

Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ππάξρνπλ ζπλνιηθά 5 πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, 

νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ έθηαζε ~ 51.500 ζηξεκκάησλ: 

o GR4340007 (ΣΚ): Φαξάγγη Θεξίζνπ 

o GR4340006 (ΣΚ): Λίκλε Αγηάο – Πιαηαληάο – Ρέκα Δθβνιή Κεξίηε 

o GR4340008 (ΣΚ): Λεπθά ξε θαη Παξάθηηα Εψλε 

o GR4340020 (ΕΔΠ): Λίκλε Αγηάο 

o GR4340018 (ΕΔΠ): Νεζίδα Αγ. Θενδψξσλ 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ κπνξεί λα θξηζεί σο 

ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή, παξφιν πνπ νη πηέζεηο, πνπ δέρνληαη απφ δηάθνξεο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, δελ είλαη ακειεηέεο. 

Οη θπξηφηεξεο πεξηνρέο Natura απεηθνλίδνληαη παξαθάησ: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 8: πεξηνρέο Natura ζην Γήκν Υαλίσλ 

Πεξηνρέο 

Natura 

Ολνκαζία Κσδηθφο Έθηαζε (ζηξ.) 

1. Φαξάγγη Θεξίζνπ 
GR4340007   

(ΣΚ) 
4.970 

2.Λίκλε Αγηάο - Πιαηαληάο - Ρέκα θαη Δθβνιή 

Κεξίηε - Κνηιάδα Φάζα 

GR4340006   

(ΣΚ) 

2.913 (απφ ηα 

12.110) 

3.Λεπθά ξε θαη Παξάθηηα Εψλε 
GR4340008   

(ΣΚ) 

42.144 (απφ ηα 

533.636) 

4.Λίκλε Αγηάο 
GR4340020   

(ΕΔΠ) 
667,10 

5.Νεζίδα Αγ. Θενδψξσλ 
GR4340018   

(ΕΔΠ) 
815,20 

 

 Γάζε 

Γαζηθέο πεξηνρέο, νη νπνίεο εθπξνζσπνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ πξίλνπο (βειαληδηέο 

θαη πνπξλάξηα), πεχθα θαη θππαξίζζηα απαληψληαη ζε δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ 
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Υαλίσλ, ηφζν θνληά ζηελ θαξδηά ηεο πφιεο (π.ρ. Αγ. Μαηζαίνο), φζν θαη ζε παξάθηηα 

(π.ρ. Αγ. Απφζηνινη) θαη νξεηλά (π.ρ. Θέξηζνο) ηκήκαηά ηνπ. Ζ πξνζηαζία απηψλ ησλ 

πνιχηηκσλ «πλεπκφλσλ» ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ εζηηάδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ απνηξνπή 

θαη αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ, ζηνλ εληνπηζκφ θαη απνηξνπή παξάλνκσλ πινηνκηψλ θαη 

ελ ζπλερεία ζηελ πξφιεςε θαηλφκελσλ ξχπαλζεο. 

 

 Αθηέο 

Οη αθηέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ θαιή πνηφηεηα θαη απνηεινχλ 

ζεκαληηθφηαην πφιν έιμεο πνιιψλ επηζθεπηψλ. Καηά κήθνο απηψλ, απαληψληαη ηφζν 

νξγαλσκέλεο παξαιίεο, φζν θαη ηειείσο θπζηθέο αθηέο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ έδαθνο 

γηα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν θαινθαίξη 

ηνπ 2011 ζπλνιηθά 11 παξαιίεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ βξαβεχηεθαλ κε Γαιάδηα εκαία 

(ηαιφο, Άγηνη Απφζηνινη 1, Άγηνη Απφζηνινη 2, Υξπζή Αθηή, Αγία Μαξίλα, 

Καιακάθη, Νέα Υψξα, Μαξάζη, ηαπξφο, Άγηνο Ολνχθξηνο, Καιαζάο). Σν ζπλνιηθφ 

κήθνο ησλ νξγαλσκέλσλ κφλν παξαιηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πξνζεγγίδεη ηα 10 km, ελψ 

ην εκβαδφλ ηνπο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 226 ζηξέκκαηα. Βαζηθέο πεγέο πίεζεο ησλ αθηψλ 

απνηεινχλ ηππηθά ε παξάλνκε δηάζεζε ιπκάησλ, θαζψο θαη ε παξνπζία πιήζνο 

ινπνκέλσλ θαη ζθαθψλ, ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη πίλαθεο θαηαγξαθήο ησλ αθηψλ θαη ησλ πνηακψλ πνπ 

θαηαγξάθνληαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαζψο θαη ε έθηαζή ηνπο. 

 
  Ολνκαζία Υικ. 

Αθηέο 

1.Νέα Υψξα 0,69 

2.Κιαδηζφο 0,536 

3. Υξπζή Αθηή 0,55 

4. Άγηνη Απφζηνινη (αλαηνιηθά) 0,242 

5. Άγηνη Απφζηνινη (θεληξηθά) 0,311 

6. Άγηνη Απφζηνινη (δπηηθά)-Γιάξνο-Καιακάθη 1,11 

7. Κάησ ηαιφο 1,29 

8. Κάησ Αγία Μαξίλα 2,63 

9. Άγηνο Ολνχθξηνο 0,075 

10. Καιαζάο 0,305 

11. Σεξζαλάο 0,057 

12. ηαπξφο 0,22 

13. Παρηά Άκκνο 0,47 

14. Λνπηξάθη 0,136 

15. Μαξάζη 0,74 

16. Βιεηέο 0,356 

17. Καιάκη 0,125 

 

 Ολνκαζία Υικ. Πεγή άληιεζεο ζηνηρείσλ 
Ζκεξνκελία 

Καηαγξαθήο 

Πνηάκηα 
Κιαδηζφο 6 geodata.gov.gr 4/11/2011 

Κνηιηάξεο 11 (απφ ηα 18) geodata.gov.gr 4/11/2011 

 

 

 Οξεηλνί φγθνη 

ην Γήκν Υαλίσλ αλήθεη κέξνο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, πνπ εθηείλεηαη 

θαηά κήθνο απφ ηα αλαηνιηθά πξνο ηα δπηηθά ηνπ λεζηνχ, κε κεγάιν αξηζκφ 

βνπλνθνξθψλ θαη κε πςειφηεξε θνξπθή ηηο Πάρλεο (2.453m). Ο νξεηλφο απηφο φγθνο 

http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/Stalos-beach/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/agii-apostoli/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/Golden-Beach/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/Agia-Marina/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/kalamaki-beach/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/nea-chora-beach/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/nea-chora-beach/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/Stavros-beach/location/el.html
http://www.experttravel.gr/greece/crete/chania/Kalathas-beach/location/el.html
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απνηειεί έλα θπζηθφ κνπζείν δηεζλνχο ζεκαζίαο, θαζψο πεξηιακβάλεη κηα κνλαδηθή 

πνηθηιία βηνηφπσλ θαη εηδψλ.  

 

ην Γήκν Υαλίσλ θαηαγξάθνληαη νη παξαθάησ νξεηλνί φγθνη: 

 
  Ολνκαζία 

Οξεηλνί Όγθνη 

1. ΜΑΛΑΞΑ 

2. ΚΔΡΑΜΗΧΝ 

3. ΘΔΡΗΟΤ 

 

 

 Υισξίδα - Παλίδα 

Ζ ρισξίδα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ είλαη ηππηθή γηα ην ζχλνιν ηεο Κξήηεο θαη πεξηιακβάλεη 

πνιιά ελδεκηθά είδε, ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη ζε κεγάια πςφκεηξα ή 

ζε νξηζκέλα θαξάγγηα ή πεξηνξίδνληαη ζηα κηθξά λεζάθηα. Ηδηαίηεξε αλαθνξά αμίδεη λα 

γίλεη ζε βφηαλα πνπ κπνξνχλ λα απαληεζνχλ ζε ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, φπσο ε 

καινηήξα (Sideritis syriaca), ην ρακνκήιη (Marticaria chamomila), ην θαζθφκειν 

(Salvia fruticosa), ην δίθηακν (Origanum dictamus), ε καληδνπξάλα (Origanum 

majorana), ε κέληα (Mentha piperita), ην ηίιην (Tilia europaea) θαη πάξα πνιιά άιια θαη 

ηα νπνία δηαζέηνπλ κνλαδηθέο ηδηφηεηεο. 

 

ζνλ αθνξά ζηελ παλίδα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, απηή πεξηιακβάλεη πιήζνο ζειαζηηθψλ, 

κε θχξην ζπαληφηεξν εθπξφζσπν ηνλ Κξεηηθφ Αίγαγξν (θξη-θξη), ν νπνίνο πεξηνξίδεηαη 

ζηα Λεπθά ξε θαη ζε αθαηνίθεηεο λεζίδεο (π.ρ. Αγ. Θενδψξσλ). Απνπζηάδνπλ κεγάια 

επηθίλδπλα ζειαζηηθά, φπσο αξθνχδεο, ιχθνη, θηι., πνπ απαληψληαη ζηελ Ζπεηξσηηθή 

θπξίσο Διιάδα, αιιά ππάξρεη ζεκαληηθή παξνπζία αληηπξνζσπεπηηθψλ εηδψλ 

πηελνπαλίδαο, ακθίβησλ, θαη εξπεηψλ, φπσο θαη ζην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο.   

 

Ζ Γήκνο Υαλίσλ, φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο Κξήηεο βξίζθεηαη ζε ζεηζκνγελή πεξηνρή, ε νπνία 

δίλεη ζπρλέο θαη κηθξέο θαηά θχξην ιφγν ζεηζκηθέο δνλήζεηο, θαζηζηψληαο αλαγθαία ηφζν ηελ 

ζσξάθηζε ησλ θαηαζθεπψλ, φζν θαη ηελ νξγάλσζε κηαο δπλαηήο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, θαζψο ε 

αλαγλψξηζε ιαζψλ ηνπ παξειζφληνο, ε θαηαζθεπή αλαγθαίσλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε αξρψλ θαη πνιηηψλ ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο έρνπλ βειηηψζεη πνιχ ηελ 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ.  

 

Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο θαηαγξαθήο ησλ θπζηθψλ θαη νξπθηψλ πφξσλ ζην Γήκν Υαλίσλ. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 9: Φπζηθνί θαη Οξπθηνί Πφξνη ζην Γήκν Υαλίσλ 

Φπζηθνί Πφξνη Μνλάδεο Μέηξεζεο 

  
Ολνκαζία 

  

Έθηαζε 

(ζηξ.) 

Πεγή άληιεζεο 

ζηνηρείσλ 

Ζκεξνκελία 

Καηαγξαθήο 

Γάζε 

1. ΚΑΜΠΑΝΗΟΤ 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

2.000 ΔΤΔ 2001 
2. ΘΔΡΗΟΤ 

3. ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ 

4. ΓΟΤΒΔΡΝΔΣΟΤ 

5. ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 
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6. ΑΓΗΟΤ 

ΟΝΟΤΦΡΗΟΤ 

7. ΑΓΗΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ 

8. ΚΔΡΑΜΗΧΝ 

9. ΓΡΑΚΧΝΑ 

10. ΚΑΜΠΧΝ 

11. ΦΤΥΡΧΝ 

ΠΖΓΑΓΗΧΝ 

12. ΑΓΗΧΝ 

ΑΠΟΣΟΛΧΝ 

13. ΑΓΗΟΤ ΗΧΑΝΝΖ 

Βηφηνπνη 

1. ΤΓΡΟΒΗΟΣΟΠΟ 

ΜΟΡΧΝΖ  
      

2. ΤΓΡΟΒΗΟΣΟΠΟ 

ΛΗΜΝΖ ΑΓΤΗΑ 
      

Πεδηάδεο 
1. ΠΔΓΗΑΓΑ ΣΖ 

ΚΤΓΧΝΗΑ 
      

Λίκλεο 

(πεξηιακβάλνληαη θαη 

ιίκλεο απφ θξάγκαηα) 

1. ΑΓΗΑ ~110 geodata.gov.gr 7/11/2011 

2. ΜΑΥΑΗΡΗΓΑ       

Βνζθφηνπνη 

1. ΑΓΗΑ ΚΤΡΗΑΚΖ 

(Γ.Δ. ΘΔΡΗΟΤ) 
      

2.ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΧΝ 

- ΣΔΡΝΧΝ - ΑΓ. 

ΟΝΟΤΦΡΗΟΤ (Γ.Δ. 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ) 

      

Αθαηνίθεηα Νεζηά 

1. ΝΖΟ ΛΑΕΑΡΔΣΑ 2     

2. ΝΖΟ ΜΑΡΑΘΗ 1     

3. ΝΖΗΓΔ ΟΤΓΑ 2     

Οξπθηνί Πφξνη-

Μεηαιιεία 

Οξπθηνί Πφξνη (νλνκαζία) 

1.ΛΑΣΟΜΔΗΟ ΑΓΡΑΝΧΝ ΥΟΡΓΑΚΗΟΤ 

2. ΛΑΣΟΜΔΗΟ ΜΑΡΜΑΡΧΝ ΥΟΡΓΑΚΗΟΤ  

 

 

Δλδεηθηηθά, ζεκαληηθή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο παξέρνπλ ζήκεξα: 

 ην εθηελέο θαη δηαξθψο απμαλφκελν δίθηπν ζπιινγήο αζηηθψλ ιπκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, ην νπνίν έρεη απνηξέςεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ αλεμέιεγθηε  παξάλνκε 

δηάζεζε απηψλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο,  

 ε ιεηηνπξγία εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ κε ηε κέζνδν ηνπ 

βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζηελ πεξηνρή Κνπκπειήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, θαζψο θαη ε 

εμππεξέηεζε κέξνπο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο) απφ ηελ αληίζηνηρε 

κνλάδα πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Πιαηαληά, 

 ε ιεηηνπξγία εξγνζηαζίνπ κεραληθήο αλαθχθισζεο θαη θνκπνζηνπνίεζεο αζηηθψλ 

απνξξηκκάησλ ζην Γήκν Υαλίσλ, θαζψο θαη ε χπαξμε ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

ππνιεηκκάησλ, 

 ε εγθαηάζηαζε θάδσλ αλαθχθισζεο δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ (π.ρ. πιαζηηθφ, γπαιί, θα.), 

πνπ επηηξέπνπλ ην δηαρσξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ πεγή θαη ηελ εθηξνπή 

ζεκαληηθνχ κέξνπο απηψλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο,θ.α.. 
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Αληηζέησο, βαζηθνχο παξάγνληεο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζην Γήκν 

Υαλίσλ απνηεινχλ ελδεηθηηθά: 

 νη επηπηψζεηο απφ ζεκαληηθφηαηα ιάζε ηνπ παξειζφληνο (π.ρ. ραξάδξα Κνπξνππεηνχ, 

δηάζεζε αλεπεμέξγαζησλ αζηηθψλ ιπκάησλ ζηε ζάιαζζα, θα.), 

 ε παξνπζία ζεκαληηθψλ ελ δπλάκεη ξππνγφλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηα δηνηθεηηθά φξηα 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (π.ρ. εγθαηαζηάζεηο SEVESO, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ρψξνη 

απνζήθεπζεο πγξψλ θαη αέξησλ θαπζίκσλ, πεδία βνιήο, αεξνδξφκηα θαη εκπνξηθά 

ιηκάληα, θα.),  

 ε αδπλακία δηαρείξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. αδξαλψλ),  

 ε εκθάληζε παξαβαηηθψλ δξάζεσλ (π.ρ. παξάλνκε δηάζεζε απνβιήησλ, φπσο 

θαηζίγαξνπ, νγθσδψλ, θηι., παξάλνκε πινηνκία, θ.α.), 

 ε ππεξβφζθεζε θαη ππεξαιηεία θ.α.. 

 

1.2.2.2 Αζηηθφ Πεξηβάιινλ 

Ζ ελαξκφληζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε ην πινχζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο αιινίσζεο / ππνβάζκηζεο ηνπ δεχηεξνπ απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, απνηεινχλ ζεκαληηθφηαην ζηφρν, ν νπνίνο έρεη επηηεπρζεί ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ ζηνλ Γήκν Υαλίσλ, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ παξαηεξνχληαη πξνβιήκαηα ή δελ 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα πεξαηηέξσ βειηίσζεο. 

 

Μέζα ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αζηηθνπνίεζεο, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη πεξηζζφηεξνο απφ ηνλ κηζφ πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ, ζπγθεληξψλεηαη ζηε Γεκνηηθή 

Δλφηεηα Υαλίσλ, ε νπνία ζε έθηαζε απνηειεί κφιηο ην ~ 3,7 % ηεο ζπλνιηθήο έθηαζήο ηνπ. 

Παξφια απηά ε πνηφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη αθφκε αξθεηά θαιή, ρσξίο λα 

παξαηεξνχληαη αμηνζεκείσηα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο, π.ρ. αηκνζθαηξηθήο, ζην θέληξν ηεο 

πφιεο.  

 

Οη επηκέξνπο δεκνηηθέο ελφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ παξνπζηάδνπλ αξθεηά δηαθνξεηηθφ 

ραξαθηήξα θαη θαη’ επέθηαζε δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο. Γηα παξάδεηγκα ζην 

«αζηηθφ θέληξν» (Γ. Δ. Υαλίσλ) απαηηείηαη έκθαζε ζηελ θαζαξηφηεηα θαη ηε δεκηνπξγία 

βαζηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. δίθηπα φκβξησλ, απνρέηεπζεο, θα.), ελψ ζηηο θπζηθέο γεσξγηθέο θαη 

δαζηθέο πεξηνρέο (Γ.Δ. Θεξίζνπ θαη Κεξακηψλ) απαηηείηαη έκθαζε ζηελ ππξνπξνζηαζία, 

θαηαζθεπή δηθηχσλ άξδεπζεο, πξφιεςε θαη θαηαζηνιή παξάλνκσλ ελεξγεηψλ (π.ρ. απνξξίςεηο 

κπαδψλ θαη ιπκάησλ, πινηνκίεο, θα.). 

 

Οη βαζηθέο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά παξαθάησ, 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ φηη βξίζθνληαη ζε αξθεηά θαιφ επίπεδν, κε αξθεηά φκσο πεξηζψξηα 

βειηίσζεο, εθζπγρξνληζκνχ θαη επέθηαζεο, ηα νπνία επηβάιινληαη απφ ηηο δηαξθψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο, ηηο αλαπφθεπθηεο 

θζνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηηο δηαξθψο απζηεξφηεξεο επηηαγέο 

ηεο Δζληθήο θαη Δπξσπατθήο Ννκνζεζίαο. 

 

 Οδηθφ Γίθηπν 

Σν εθηελέο νδηθφ δίθηπν ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πεξηιακβάλεη ηφζν ηκήκαηα Δζληθήο νδνχ, 

φζν θαη δεπηεξεχνληεο επαξρηαθνχο θαη ηνπηθνχο δξφκνπο, εληφο θαη εθηφο ζρεδίσλ 

πφιεσο, νη νπνίνη δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαιχπηνπλ δηαθνξεηηθέο 

αλάγθεο θαη ρξήδνπλ δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο. Ζ ζπληήξεζε θαη ε επέθηαζε ηνπ ελ 

ιφγσ δηθηχνπ είλαη δηαξθήο, αληηκεησπίδνληαο φκσο αξθεηά εκπφδηα ιφγσ έιιεηςεο 

ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη χπαξμεο πνιιψλ εκπιεθφκελσλ αξκφδησλ θνξέσλ, πέξαλ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ.  
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 Μεηαθνξέο 

Ο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη επηβαηηθφ θαη εκπνξηθφ ιηκάλη ζηε νχδα, θαζψο θαη Γηεζλέο 

Αεξνιηκέλα ζην Αθξσηήξη (Η. Γαζθαινγηάλλεο). Σν ιηκάλη ηεο νχδαο ζπλδέεηαη 

θπξίσο κε ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, κέζσ εκεξεζίσλ δξνκνινγίσλ, ελψ παξάιιεια 

ππνδέρεηαη θαη θξνπαδηεξφπινηα. Ο δε αεξνιηκέλαο ζπλδέεηαη κε ηελ Αζήλα θαη ηε 

Θεζζαινλίθε κε θαζεκεξηλέο πηήζεηο, ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ζπλδέεηαη 

επίζεο θαη κε πνιιέο πξσηεχνπζεο θαη πφιεηο ηνπ εμσηεξηθνχ κε απεπζείαο πηήζεηο 

charter. Χο πξνο ηηο νδηθέο κεηαθνξέο, ν Γήκνο Υαλίσλ εμππεξεηείηαη απφ αζηηθφ θαη 

ππεξαζηηθφ ΚΣΔΛ κε δεθάδεο δξνκνιφγηα θαζεκεξηλά, ηα νπνία ζπλδένπλ ην θέληξν 

ηεο πφιεο κε ζπλνηθίεο ηνπ Γήκνπ, αιιά θαη κε βαζηθέο πφιεηο νιφθιεξνπ ηνπ λεζηνχ. 

 

 Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

Ο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη εμνπιηζκφο γηα ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ  πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ αλαγθψλ. Ο δηαζέζηκνο εμνπιηζκφο θαηαγξάθεηαη ζηνλ 

πίλαθα 7. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 10: Τπνδνκέο & Γξάζεηο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Γήκνπ Υαλίσλ 

Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία 
Πιήζνο Πεξηγξαθή 

Τπνδνκέο - 

Δμνπιηζκφο 

1 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΑΓΗΟΤ ΜΑΣΘΑΗΟΤ. ΠΛΖΡΧ 

ΔΞΟΠΛΗΜΔΝΟ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔ ΑΦΡΟΤ ΠΤΡΟΒΔΖ,ΜΑΝΗΚΔ,ΓΗΚΡΟΤΝΑ, 

ΜΑΚΔ,ΚΡΑΝΖ, ΞΤΛΟΚΟΠΣΗΚΑ, ΑΤΡΜΑΣΟΤ, ΦΣΤΑΡΗΑ, 

ΚΑΜΑΓΔ, ΣΔΚΟΤΡΗΑ, ΦΑΛΗΓΗΑ, ΚΟΠΖ. ΔΠΗΠΛΔΟΝ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ, ΜΔ ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ, ΦΑΞ, ΣΖΛΔΦΧΝΑ. 

3 
ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΑ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΚΑΡΟΣΑ ΠΟΤ ΦΔΡΟΤΝ ΑΝΣΛΗΑ 

ΚΑΗ ΓΔΞΑΜΔΝΖ ΝΔΡΟΤ 

1 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ ΟΥΖΜΑ 5 ΣΟΝΧΝ 

1 ΒΤΣΗΟΦΟΡΟ ΟΥΖΜΑ ΝΔΡΟΤ 10 ΣΟΝΧΝ ΜΔ ΑΝΣΛΗΑ ΝΔΡΟΤ  

Γξάζεηο - 

Δλέξγεηεο - 

Πξνγξάκκαηα 

 ΤΝΣΑΞΖ ΜΝΖΜΟΝΗΧΝ - ΥΔΓΗΧΝ ΓΡΑΖ 

 ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΗΑ(ΑΠΟΦΗΛΧΔΗ / ΚΑΘΑΡΗΜΟΗ, θ.α..) 

 ΓΡΑΔΗ ΔΝΖΜΔΡΧΖ - ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΠΟΛΗΣΧΝ 

 

 Μνλάδεο Παξαγσγήο Δλέξγεηαο 

Δληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ βξίζθεηαη κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

ηεο ΓΔΖ (Ξπινθακάξα - Γ.Δ. Δι. Βεληδέινπ) , ε νπνία θαιχπηεη αλάγθεο νιφθιεξνπ 

ηνπ λεζηνχ. Δπίζεο, ππάξρνπλ κηθξέο ηδησηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, νη νπνίεο 

αμηνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο.  

 

 Γίθηπα Απνρέηεπζεο – Άξδεπζεο – Ύδξεπζεο – Όκβξησλ 

Σα ελ ιφγσ δίθηπα, αλ θαη ζεσξνχληαη βαζηθά, έρνπλ αξθεηά πεξηζψξηα επέθηαζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο νιφθιεξνπ ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Υαλίσλ. Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε χπαξμε αξθεηψλ δηαθνξεηηθψλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ, αξθεηέο θνξέο πεξηπιέθεη ηελ φιε θαηάζηαζε. 

 

 Γίθηπν πιινγήο Απνξξηκκάησλ - Αλαθχθισζεο 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ππάξρεη ζχζηεκα θάδσλ ζπιινγήο 

απνξξηκκάησλ, κε δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

πιαζηηθνχ, ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ, ζηδεξνχρσλ πιηθψλ θαη γπαιηνχ. Γεδνκέλεο ηεο 

δηαξθνχο απμαλφκελεο αληαπφθξηζεο ησλ πνιηηψλ ζην θάιεζκα γηα δηαρσξηζκφ ζηελ 
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πεγή, ν αξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θάδσλ, αιιά ελδερνκέλσο θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαζέζηκσλ δηαθξηηψλ θάδσλ, νθείιεη λα απμεζεί. Δπίζεο, πξέπεη λα γίλεη πξφβιεςε γηα 

ηε ζπιινγή εηδηθψλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. κπαηαξηψλ, ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, νγθσδψλ, 

πξντφλησλ εθζθαθψλ), έηζη ψζηε νη πνιίηεο λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηνχλ 

ζσζηά ηα απνξξίκκαηά ηνπο θαη λα κελ εμαλαγθάδνληαη λα ηα αλακείμνπλ κε ηα θνηλά 

νηθηαθά ηνπο απνξξίκκαηα ή λα πξνβνχλ ζε κε ζεκηηνχο ηξφπνπο δηάζεζήο ηνπο. 

 

 Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Αζηηθψλ Λπκάησλ 

Ζ βαζηθή εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο αζηηθψλ ιπκάησλ ζηνλ Κνπκπειή ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ ιεηηνπξγεί αξθεηά ηθαλνπνηεηηθά εδψ θαη ρξφληα, κε κνλαδηθφ ίζσο πεξηνδηθφ 

πξφβιεκα εθείλν ησλ νζκψλ. Ζ πξφβιεςε γηα επέθηαζή ηεο θαη εθζπγρξνληζκφ ηεο, 

θαζψο θαη ε ζπλερήο ζπληήξεζή ηεο αλακέλεηαη λα θαιχςεη ηηο πθηζηάκελεο αλάγθεο ζε 

ζεκαληηθφηαην βαζκφ. Παξάιιεια, ε χπαξμε κηαο δεχηεξεο κνλάδαο ζηα δηνηθεηηθά 

φξηα ηνπ Γήκνπ Πιαηαληά, ε νπνία φκσο εμππεξεηεί ελ κέξεη ηε Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, απνηειεί ζεκαληηθφηαηε βνήζεηα. 

 

 Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο Απνξξηκκάησλ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηνλ απφερν ηεο ραξάδξαο ηνπ 

Κνπξνππεηνχ θαη ηνπ ζρεηηθνχ πξνζηίκνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, απνηειεί κηα 

απφ ηηο ειάρηζηεο παξφκνηεο πθηζηάκελεο κνλάδεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν. Ζ ιεηηνπξγία 

ηεο απνηειεί κνλαδηθή ιχζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ ζην Γήκν Υαλίσλ 

αζηηθψλ απνξξηκκάησλ, ηα νπνία δηαξθψο απμάλνληαη, επηηξέπνληαο ηελ ζχγθιηζε πξνο 

ηηο απαηηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ 

Ο ελ ιφγσ ρψξνο, βξίζθεηαη δίπια ζην πξναλαθεξφκελν εξγνζηάζην θαη δέρεηαη φια ηα 

ππνιείκκαηα απνξξηκκάησλ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά. Ζ 

έθηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ, ηφζν ιφγσ ιάζνπο πξαθηηθψλ ζηελ αξρή ηεο ρξήζεο 

ηνπ, φζν θαη ιφγσ ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ πνζνηήησλ, ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί επαξθήο γηα ηα εξρφκελα ρξφληα, επηβάιινληαο ηελ επέθηαζή ηνπ ή ηελ 

εμεχξεζε άιισλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

 

ζνλ αθνξά ζηα πνιενδνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ππάξρνπλ πεξηζψξηα 

βειηίσζεο, θαζψο ηα ππάξρνληα ζρέδηα πφιεσο θαη νηθηζκψλ αθελφο δελ έρνπλ πινπνηεζεί 

πιήξσο αθφκε θαη αθεηέξνπ πξέπεη λα επεθηαζνχλ πεξαηηέξσ, ψζηε λα ζέζνπλ ζσζηέο βάζεηο 

γηα ηελ δηαξθψο εληνλφηεξε νηθηζηηθή αλάπηπμε. 

 

1.2.2.3 Αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Σνκέα «Πεξηβάιινλ θαη Πνηφηεηα 

Εσήο» 

ην ζεκαηηθφ ηνκέα «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο Εωήο» 

εληνπίζηεθαλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, πεξηνξηζκνί, δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο ηνπηθνχ 

ελδηαθέξνληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ. Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηνπο 

παξαθάησ πίλαθεο swot είλαη: 

 

1) Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ (πδαηηθνί θαη εδαθηθνί πφξνη, νξεηλνί φγθνη, 

δάζε, αθηέο θαη ζαιάζζην πεξηβάιινλ, πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο) 

2) Ρχπαλζε πεξηβάιινληνο – δεκνηηθά εξγαζηήξηα 

3) Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 
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4) Οδηθφ δίθηπν – Οδνπνηία 

5) Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

6) Κνηλφρξεζηνη ρψξνη (ρψξνη πξαζίλνπ, αλαςπρήο, πιαηείεο, πξνζηαζία θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ) 

7) Καζαξηφηεηα νδψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ – Απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

8) ηάζκεπζε
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ : ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  –  ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΘΔΜΑ : ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ (ΤΓΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΓΑΦΗΚΟΗ 

ΠΟΡΟΗ, ΟΡΔΗΝΟΗ ΟΓΚΟΗ, ΓΑΖ, ΑΚΣΔ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ) 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  
 

 Ο «Καιιηθξαηηθφο» Γήκνο ησλ Υαλίσλ 

δηαζέηεη πιένλ ζχλζεην θαη πινχζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (αθηέο θαη νξεηλνχο φγθνπο, 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, θα.), ην νπνίν 

ρξήδεη πξνζηαζίαο θαη νξζήο δηαρείξηζεο ελ 

γέλεη. 

 Οη ζχγρξνλεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ απνηεινχλ αλαπφθεπθηα ελ 

δπλάκεη ξππαληέο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

(π.ρ. ησλ πδαηηθψλ πφξσλ). 

 Ζ δηαρείξηζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ρξήδεη 

βειηηζηνπνίεζεο, θαζψο ν αξηζκφο ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ, νη δηαξθψο 

απμαλφκελεο αλάγθεο χδαηνο πξνο 

θαηαλάισζε, αιιά θαη νη επηθξαηνχζεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζπρλά νδεγνχλ ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ απνζεκάησλ, 

ηδηαίηεξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.  

 Οη νξεηλνί φγθνη ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζε πνιιά 

ζεκεία ηνπο ραξαθηεξίδνληαη σο απφηνκνη, 

δχζβαηνη θαη απνκνλσκέλνη, επλνψληαο απφ 

ηελ κηα πιεπξά ηελ πξνζηαζία απηψλ θαη ηεο 

παλίδαο-ρισξίδαο πνπ δηαζέηνπλ, αιιά 

παξάιιεια «θαιχπηνληαο» ηπρφλ παξαβαηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο (π.ρ. παξάλνκε ελαπφζεζε 

απνξξηκκάησλ, παξάλνκν θπλήγη, θα.) θαη 

δπζρεξαίλνληαο ηελ φπνηα πξνζπάζεηα 

ειέγρνπ ηνπο. 

 Ζ γεσξγηθή γε ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

έρεη έληνλε παξνπζία θαη ρξήδεη πξνζηαζίαο. 

 Σα δάζε θαη νη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

απαηηνχλ πξνζηαζία απφ θαηαζηξνθηθά 

θαηλφκελα (π.ρ. ππξθαγηέο). 

 Οη αθηέο θαη ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ απνηεινχλ βαζηθφηαην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ 

θαη απαηηνχλ ζπλερή θαη νπζηαζηηθή 

πξνζηαζία. 

Γπλαηφηεηεο  
 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία ελφο δεκνηηθνχ 

εξγαζηεξίνπ γηα ηελ ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ ηνπ πφξσλ, εληνπίδνληαο 

ζην αξρηθφ ηνπ ζηάδην νπνηνδήπνηε ελδερφκελν 

θαηλφκελν ππνβάζκηζεο απηψλ. 

 Τηνζέηεζε πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ πνιηηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ 

πφξσλ (π.ρ. λεξνχ), παξέρνληαο ελδερνκέλσο 

θάπνηα αληαπνδνηηθά θίλεηξα. 

 Δθπφλεζε πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ (θαη εηδηθά ησλ 

παηδηψλ), ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζηαζία θαη 

εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε εζεινληηθψλ 

δξάζεσλ. 

 πλεξγαζία κε άιινπο θνξείο (π.ρ. 

Ππξνζβεζηηθή) γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, παξέρνληαο θάζε δηαζέζηκν 

εμνπιηζκφ, πιηθά, εξγαζία θαη πξνζσπηθφ ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ σο Γήκνο. 

 Γηεμαγσγή πξνιεπηηθψλ δξάζεσλ πξνζηαζίαο 

θπζηθψλ πφξσλ (π.ρ. θαζαξηζκφο αθηψλ, 

απνςηιψζεηο γηα ππξνπξνζηαζία, θα.). 

 Τηνζέηεζε γεληθά πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ 

πνπ πξνζηαηεχνπλ έκκεζα ηνπο θπζηθνχο πφξνπο 

(π.ρ. ειαρηζηνπνίεζε ηεο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα δεκνηηθά θηίξηα, 

εθαξκνγή αξρψλ βηνθιηκαηηθήο, πξνψζεζε 

πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ, θα.). 
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Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 
 

 Ζ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ είλαη δπλαηφλ λα ιακβάλεη ρψξα 

ζηαδηαθά θαη λα κελ γίλεηαη αληηιεπηή, παξά 

κφλν φηαλ έρεη πιένλ θηάζεη ζε πνιχ 

πξνρσξεκέλν θαη ελδερνκέλσο κε εχθνια 

αλαζηξέςηκν ζεκείν, εηδηθά αλ δελ ιακβάλεη 

ρψξα πεξηνδηθφο πξνιεπηηθφο έιεγρνο (π.ρ. 

δεηγκαηνιεςίεο θαη αλαιχζεηο). 

 Ζ αιφγηζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ θπζηθψλ 

πφξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθφηαηε 

κείσζε θαη ππνβάζκηζε απηψλ. 

 Ζ θπζηθή ηζνξξνπία ηνπ φινπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, αιιά θαη 

ηνπ πξψελ Ννκνχ γεληθφηεξα, είλαη ιεπηή θαη 

επάισηε. 

 Οη θπζηθνί πφξνη θαη ην πεξηβάιινλ 

γεληθφηεξα ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ ηξνθηθή 

αιπζίδα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αλζξψπηλε 

πγεία. 

 

Δπθαηξίεο 
 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο 

δξάζεσλ πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

γεληθφηεξα, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 Αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο νηθείσλ 

Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη Δξεπλεηηθψλ 

Ηδξπκάησλ (π.ρ. Πνιπηερλείνπ Κξήηεο) ζε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.   

 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 
 

 Αλάπηπμε δπλαηνηήησλ νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 

 Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Έκκεζε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη θαη απαηηνχλ θαιή 

πνηφηεηα πεξηβάιινληνο (π.ρ. ηνπξηζκφο, γεσξγία, θηι.). 

 Σν θφζηνο (φρη κφλν νηθνλνκηθφ, αιιά θαη αλζξψπηλν θαη πεξηβαιινληηθφ) πξφιεςεο θαηλφκελσλ 

ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ αιφγηζηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ είλαη 

ππνπνιιαπιάζην απφ εθείλν ηεο θαηαζηνιήο ή αλαζηξνθήο ησλ επηπηψζεψλ ηνπο, εθφζνλ απηφ 

είλαη εθηθηφ. 

 Ηθαλνπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ απαηηήζεσλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ :  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  –  ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

ΘΔΜΑ : ΡΤΠΑΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  
 

 Ζ παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ, εδάθνπο, θα.) 

δελ είλαη εθηθηή εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 

αθελφο ιφγσ έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ 

εξγαζηεξηαθψλ ππνδνκψλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο αλάζεζεο ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζε 

εηδηθφ δηαπηζηεπκέλν εξγαζηήξην.  

 Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ιήςεο κέηξσλ / δξάζεσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαη’ 

επέθηαζε ηεο δεκφζηαο πγείαο, βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ 

αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ/ κεηξήζεσλ.  

 Γελ ππάξρεη ηζηνξηθή βάζε δεδνκέλσλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ επηκέξνπο πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ 

ζην Γήκν Υαλίσλ.  

 Οη ελ δπλάκεη ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ή 

πιεζίνλ ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δηαξθψο 

απμάλνληαη. 

Γπλαηφηεηεο  
 

 Γεκηνπξγία Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο 

Δπνπηείαο, ην νπνίν ζα επηθεληξψλεηαη 

ζηε δεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε 

πεξηβαιινληηθψλ δεηγκάησλ, πξνο 

εληνπηζκφ θαη ππφδεημε πηζαλψλ 

θαηλφκελσλ ξχπαλζεο. 

 ηειέρσζε ηνπ εξγαζηεξίνπ κε 

πξνζσπηθφ, πνπ δηαζέηεη ηελ αλαγθαία 

ηερλνγλσζία γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 πλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο (π.ρ. 

ΓΔΤΑΥ), νη νπνίεο δηαζέηνπλ γλψζε 

θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα 

πεξηβαιινληηθνχ ειέγρνπ. 

  

 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 
 

 Με εληνπηζκφο θαη άγλνηα γηα ελδερφκελα θαηλφκελα 

ξχπαλζεο θαη ηηο επηπηψζεηο απηψλ ζε αξρηθφ / 

πξψηκν ζηάδην, ιφγσ απνπζίαο ηαθηηθψλ 

δεηγκαηνιεςηψλ θαη αλαιχζεσλ.  

 Γπλαηφηεηα ηαρχηαηεο εμέιημεο, ελδερνκέλσο ζε κε 

αλαζηξέςηκν ζεκείν, πηζαλψλ θαηλφκελσλ 

ξχπαλζεο. 

 Δλδερφκελε έθζεζε αλζξψπσλ θαη δψλησλ 

νξγαληζκψλ γεληθφηεξα, ζε ξχπνπο, ιφγσ άγλνηαο 

θηλδχλνπ. 

Δπθαηξίεο 
 

 Όπαξμε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 

εθπφλεζε ηέηνηνπ είδνπο δξάζεο, εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 
 

 Αλάπηπμε δπλαηνηήησλ νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 

 Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

(π.ρ. κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ κέζσλ πνπ πεξηιακβάλεη). 

 Έκκεζε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη θαη απαηηνχλ θαιή 

πνηφηεηα πεξηβάιινληνο (π.ρ. ηνπξηζκφο, γεσξγία, θηι.).   
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ :  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  –  ΦΤΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΘΔΜΑ :ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΡΔΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  
 

 Ο «Καιιηθξαηηθφο» Γήκνο ησλ Υαλίσλ δηαζέηεη πιένλ 

κεγάιε πνηθηιία, αιιά θαη πνζφηεηα παξαγφκελσλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, ιφγσ ησλ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ  

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα φξηα απηνχ 

(νηθηαθά απνξξίκκαηα, αδξαλή, βηνκεραληθά απφβιεηα, 

θηι.).  

 Ζ ιχζε ηεο πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ ζηεξεψλ 

απνξξηκκάησλ ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α. ηεο Κνξαθηάο έρεη 

ζπγθεθξηκέλν ρξφλν δσήο, θαζηζηψληαο αλαγθαία 

αθελφο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ απνβιήησλ πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε απηφλ θαη αθεηέξνπ ηελ εμεχξεζε λέσλ 

(ελδερνκέλσλ ελαιιαθηηθψλ) ιχζεσλ γηα ην κέιινλ. 

 Σν θαθφ παξειζφλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ ζην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (Κνπξνππεηφο) 

έρεη πξνθαιέζεη ηελ έληνλε επηθχιαμε θαη ηελ απνπζία 

εκπηζηνζχλεο εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ. 

 Ζ χπαξμε θαηλφκελσλ αθαηάιιειεο θαη παξάλνκεο 

ελαπφζεζεο ζηεξεψλ, πνιιέο θνξέο επηθίλδπλσλ, 

απνβιήησλ (π.ρ. αδξαλψλ ή κεγάισλ ειεθηξηθψλ 

νηθηαθψλ ή ακηαληνχρσλ πιηθψλ ζπζθεπψλ) ζε πιαγηέο 

εθ κέξνπο πνιηηψλ είλαη δπζηπρψο ζπρλή. 

 

Γπλαηφηεηεο  
 

 Γεκηνπξγία επαξθνχο δηθηχνπ θάδσλ 

ζπιινγήο ζηεξεψλ απνβιήησλ, κε ηελ 

παξνρή δπλαηνηήησλ δηαρσξηζκνχ 

απηψλ ζηελ πεγή (π.ρ. δηαζεζηκφηεηα 

δηαθνξεηηθψλ θάδσλ γηα πιαζηηθφ, 

ραξηί, γπαιί, αδξαλή, θηι.), ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο (π.ρ. Γ.Δ.ΓΗ..Α.). 

 Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

πνιηηψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα 

πεξηνξηζκέλεο παξαγσγήο θαη νξζνχ 

δηαρσξηζκνχ ησλ παξαγφκελσλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ησλ 

δηαζέζηκσλ επηινγψλ. 

 Πξνζθνξά νδεγηψλ - ιχζεσλ (ζε 

ζπλεξγαζία κε θαηάιιεινπο θνξείο) 

ζηνπο πνιίηεο γηα ηε δηαρείξηζε 

επηθίλδπλσλ πιηθψλ (π.ρ. ακηαληνχρσλ 

πιηθψλ, θπηνθαξκάθσλ, θα.), ηα νπνία 

ζήκεξα δελ γλσξίδνπλ πσο κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ θαη κνηξαία θαηαιήγνπλ 

ζηνλ Υ.Τ.Σ.Α. Κνξαθηάο ή 

απνξξίπηνληαη αλεμέιεγθηα ζην 

πεξηβάιινλ.  

 Απινχζηεπζε θαη ζπληφκεπζε 

δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο εηδηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ (π.ρ. αδξαλψλ). 

 Δμεχξεζε θαηάιιεισλ ιχζεσλ 

επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο εηδηθψλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ (π.ρ. δεκηνπξγία 

εηδηθνχ ρψξνπ γηα ηε πξνζσξηλή 

ελαπφζεζε, ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

ηειηθή δηάζεζε αδξαλψλ πιηθψλ). 

 Δληνπηζκφο θαη απνηξνπή δξάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε αθαηάιιειε δηαρείξηζε 

ζηεξεψλ απνβιήησλ εληφο ηνλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Αλάπηπμε θαη ελίζρπζε εζεινληηθψλ 

δξάζεσλ. 
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Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 
 

 Ζ νξζή δηαρείξηζε ησλ παξαγφκελσλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ απνηειεί ζεκαληηθφηαηε πξφθιεζε, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη δξάζεηο ηφζν πξνιεπηηθνχ ραξαθηήξα 

(κείσζε/ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξαγφκελσλ πνζνηήησλ 

– δηαρσξηζκφο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, θηι.), φζν θαη 

θαηαζηαιηηθνχ ραξαθηήξα (ζπιινγή, κεηαθνξά, 

επεμεξγαζία θαη ηειηθή δηάζεζε ζηεξεψλ απνβιήησλ).  

 Οη δηαξθψο απζηεξφηεξεο απαηηήζεηο ηεο Δ.Δ., αιιά θαη 

ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο, απαηηνχλ ηελ πηνζέηεζε 

θαιψλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

φπσο ρσξηζηήο ζπιινγήο (π.ρ. αλαθπθιψζηκσλ θαη κε 

απνξξηκκάησλ, επηθίλδπλσλ απνξξηκκάησλ,   φπσο   

κπαηαξηψλ,  θηι. ), αιιά  θαη  ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

επεμεξγαζίαο / δηαρείξηζεο (π.ρ. εθηξνπή ζεκαληηθνχ 

πνζνζηνχ βηνδηαζπάζηκνπ θιάζκα-ηνο απφ ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο, θνκπνζηνπνίεζε, θα.). 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο θαη φρη ζε 

ηνπηθφ κφλν επίπεδν. 

 

Δπθαηξίεο 
 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ νξζήο θαη  

ελαιιαθηηθήο νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο 

γεληθφηεξα, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 Αμηνπνίεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο 

νηθείσλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ θαη 

Δξεπλεηηθψλ Ηδξπκάησλ (π.ρ. 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο) ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ.   

 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Αλάπηπμε δπλαηνηήησλ νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 

 Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Έκκεζε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη θαη απαηηνχλ θαιή 

πνηφηεηα πεξηβάιινληνο (π.ρ. ηνπξηζκφο, αγξν-νηθν-ηνπξηζκφο, γεσξγία, θηι.). 

 Σν θφζηνο (φρη κφλν νηθνλνκηθφ, αιιά θαη αλζξψπηλν θαη πεξηβαιινληηθφ) πξφιεςεο 

θαηλφκελσλ ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ιφγσ αθαηάιιειεο δηαρείξηζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ είλαη ππνπνιιαπιάζην απφ εθείλν ηεο θαηαζηνιήο ή αλαζηξνθήο ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 Ηθαλνπνίεζε εζληθψλ θαη επξσπατθψλ απαηηήζεσλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ :  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  –  ΦΤΗΚΟ & ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

ΘΔΜΑ : ΟΓΗΚΟ ΓΗΚΣΤΟ - ΟΓΟΠΟΗΗΑ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  
 

 Ο λένο Καιιηθξαηηθφο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη πιένλ 

αξθεηνχο δηάζπαξηνπο νηθηζκνχο, ε πξφζβαζε ζηνπο 

νπνίνπο πξέπεη λα είλαη αλεκπφδηζηε θαη νκαιή. 

 Σν νδηθφ δίθηπν ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ 

Υαλίσλ είλαη πιένλ ζεκαληηθά κεγάιν θαη 

εληάζζεηαη ζε παξαπάλσ απφ κηα θαηεγνξίεο (π.ρ. 

νδνί ζρεδίνπ πφιεσο, επαξρηαθνί δξφκνη, αγξνηηθνί 

δξφκνη, θηι.), θαζηζηψληαο δχζθνιε ηελ ζπληήξεζε 

απηνχ. 

 Οη ζεκαληηθά δηαθνξεηηθέο κηθξν-θιηκαηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ επηβάιινπλ δηαθνξεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο ζηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ 

αληίζηνηρσλ νδηθψλ ηκεκάησλ (π.ρ. νδνί ζρεδίνπ 

πφιεσο Υαλίσλ θαη νδνί πνπ νδεγνχλ πξνο Οκαιφ ή 

Θέξηζν). 

 Οη κε ζπληνληζκέλεο εξγαζίεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ππεξεζηψλ (π.ρ. ΓΔΤΑΥ, ΟΣΔ, ΓΔΖ) ζε δξφκνπο 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

δεκηνπξγία πνιιψλ «κπαισκάησλ» θαη ελ γέλεη ηελ 

ππνβάζκηζε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

 Ζ απμαλφκελε νηθηζηηθή αλάπηπμε επηβάιιεη ηε 

δπλαηφλ ηαρχηεξε δηάλνημε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ 

απφ ηα πθηζηάκελα ζρέδηα πφιεσο νδψλ. 

 

Γπλαηφηεηεο  
 

 Αμηνπνίεζε ηεο έκπεηξεο Γηεχζπλζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Καηαγξαθή, ηεξάξρεζε θαη πξνψζεζε 

ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ νδνπνηίαο εληφο 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 πλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο 

ππεξεζίεο, ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο 

επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

νδνζηξσκάησλ, ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη θζνξέο θαη γεληθφηεξα 

πξνβιήκαηα. 

 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 
 

 Σν ζχλνιν ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ππάξρεη εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δελ απνηειεί 

κφλν δηθή ηνπ αξκνδηφηεηα, αιιά θαη άιισλ θνξέσλ. 

 Ζ δηάλνημε λέσλ νδηθψλ ηκεκάησλ ή δηαπιάηπλζε 

πθηζηάκελσλ ζπρλά απαηηεί απαιινηξηψζεηο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

επηβξάδπλζεο. 

 Σα έξγα νδνπνηίαο (δηάλνημεο λέσλ ηκεκάησλ ή θαη 

ζπληήξεζεο παιηψλ) παξνπζηάδνπλ γεληθά ζεκαληηθφ 

θφζηνο. 

Δπθαηξίεο 
 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ νδνπνηίαο. 

 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ θαηνίθσλ θαη επηζθεπηψλ θαη εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηάο ηνπο κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο ελφο αζθαινχο νδηθνχ δηθηχνπ. 

 Πξνβνιή θαη ελίζρπζε επηζθεςηκφηεηαο απνκαθξπζκέλσλ, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά 

ζεκαληηθψλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Έκκεζε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ απαηηνχλ θαιφ νδηθφ δίθηπν (π.ρ. 

ηνπξηζκφο, κεηαθνξά αγαζψλ, θηι.). 

 Αλαβάζκηζε Γήκνπ Υαλίσλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ :  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ – ΦΤΗΚΟ & ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

ΘΔΜΑ: ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα 
  

 Ο Γήκνο Υαλίσλ αλ θαη νθείιεη λα δηαζέηεη πιήξεο 

ζρέδην, αιιά θαη εμνπιηζκφ (ζηα πιαίζηα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ), αληηκεηψπηζεο βαζηθψλ, 

ηνπιάρηζηνλ, θαηαζηξνθψλ (θπζηθψλ θαη κε) (π.ρ. 

ζεηζκφ, πιεκκπξψλ/ηζνπλάκη, ππξθαγηψλ (δαζηθψλ 

θαη κε), θα.), φληαο λενζχζηαηνο, δελ έρεη αλαπηχμεη 

αθφκε ηα απαηηνχκελα ζρέδηα θαη κλεκφληα δξάζεο 

γηα ην ζχλνιν ηεο λέαο έθηαζήο ηνπ,  ελψ φζνλ 

αθνξά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ, επίζεο παξνπζηάδεη 

αξθεηέο ειιείςεηο.  

 

Γπλαηφηεηεο  

 Ο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη πξνζσπηθφ 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη 

εκπεηξηψλ, εληζρχνληαο ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα νξγαλψζεη κηα νκάδα ζχληαμεο 

ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη κλεκνλίσλ. 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο ηνπ ΣΔΔ θαη 

ησλ ηνπηθψλ Αλψηαησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ηδξπκάησλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ ζηελ ζπγθέληξσζε 

πνιχηηκσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Τπάξρνπλ πνιιέο ελεξγέο εζεινληηθέο 

νκάδεο ζηα φξηα ηνπ, νη νπνίεο κπνξνχλ 

λα ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ηφζν ζηελ 

νξγάλσζε, φζν θαη ζηελ πινπνίεζε ησλ 

απαηηνχκελσλ δξάζεσλ Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, κέζσ 

ηεο γλψζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο 

πξνζπκίαο ησλ κειψλ ηνπο. 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 
 

 Ο Γήκνο Υαλίσλ έρεη απνθηήζεη ζεκαληηθή έθηαζε, 

πιεζπζκφ θαη πνηθηινκνξθία, θαζψο πεξηιακβάλεη 

ηφζν αζηηθέο πεδηλέο θαη παξάθηηεο πεξηνρέο, φζν θαη 

νξεηλέο αγξνηηθέο – δαζηθέο πεξηνρέο, πεξηνρέο 

NATURA, θηι., γεγνλφο ην νπνίν απμάλεη ην είδνο 

θαη ηελ έθηαζε ησλ ελδερφκελσλ θαηαζηξνθψλ, πνπ 

ίζσο θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ζηα φξηά ηνπ. 

 Ζ ζέζε ηεο Κξήηεο θαη ην πινχζην ζεηζκηθφ ηζηνξηθφ 

ηεο ππνδεηθλχνπλ ζεκαληηθή ζεηζκηθή 

επηθηλδπλφηεηα. 

 Ζ ηζηνξηθφηεηα, ε επηζθεςηκφηεηα, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά, αιιά θαη παιαηφηεηα ηεο Παιηάο 

Πφιεο ησλ Υαλίσλ επηβάιινπλ ηελ ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ 

αλαγθψλ. 

 Σν εθηελέζηαην παξαιηαθφ κέησπν, ην νπνίν δηαζέηεη 

ν Γήκνο Υαλίσλ, πεξηιακβάλεη θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο, ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα κε κεγάιε 

επηζθεςηκφηεηα, αζιεηηθά θέληξα, νξγαλσκέλεο θαη 

κε αθηέο θνιχκβεζεο, εκπνξηθά θαη ζηξαηησηηθά 

ιηκάληα, θ.α. είλαη επάισην ζε πεξίπησζε εκθάληζεο 

ηζνπλάκη. 

 Ζ κεγάιε επηζθεςηκφηεηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απφ 

ηνπξίζηεο, θαζηζηά αλαγθαία ηελ ελεκέξσζε θαη ηε 

ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο απηψλ, ζε πεξίπησζε 

έθηαθηεο αλάγθεο. 

 Δληφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ιακβάλνπλ ρψξα δξάζεηο 

Δπθαηξίεο 
 

 Ζ Δ.Δ. πξνσζεί ηελ νξγάλσζε ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηεο ζε ζέκαηα Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηε κεηαμχ ηνπο 

ζπλεξγαζία, κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ 

ζρεηηθνχ Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ. Χο 

εθ ηνχηνπ ρξεκαηνδνηεί ηελ πινπνίεζε 

αζθήζεσλ, κηα εθ ησλ νπνίσλ δηεμάγεη ε 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Κξήηεο, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Με 

αθνξκή ηελ ζπγθεθξηκέλε άζθεζε 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθπαίδεπζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Ζ Δ.Δ. ρξεκαηνδνηεί ηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ νξγάλσζεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο, αιιά θαη πξνκήζεηαο 

ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ, κε ζηφρν ηελ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε  

θαηαζηξνθψλ.  

 Τπάξρεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ππνβνιήο 

πξνηάζεσλ πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην 

Δ.Π. Κξήηεο & Νήζσλ Αηγαίνπ 2007-

2013, ε νπνία κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ 

ην Γήκν Υαλίσλ. 
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βηνκεραληθνχ ραξαθηήξα (π.ρ. ζηαζκφο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ρψξνη απνζήθεπζεο πγξψλ θαη 

αέξησλ θαπζίκσλ, θα.), νη νπνίεο ελδερνκέλσο λα 

παξνπζηάδνπλ εππάζεηα/επηθηλδπλφηεηα ζε 

πεξίπησζε θπζηθήο ή κε θαηαζηξνθήο. 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Ζ έιιεηςε πξνεηνηκαζίαο, ελεκέξσζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ πνιηηψλ ζε πεξίπησζε θπζηθψλ θαη 

κε θαηαζηξνθψλ, κπνξεί λα θνζηίζεη πνιιέο δσέο θαη δεπηεξεπφλησο ππνδνκέο ζε πεξίπησζε 

εκθάληζήο ηνπο. 

 Σν θφζηνο (φρη κφλν νηθνλνκηθφ, αιιά θαη αλζξψπηλν θαη πεξηβαιινληηθφ) πξφιεςεο 

θαηαζηξνθψλ είλαη ππνπνιιαπιάζην απφ εθείλν ηεο θαηαζηνιήο ή αλαζηξνθήο ησλ επηπηψζεψλ 

ηνπο (π.ρ. ππξθαγηέο), εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ. 

 Ζ πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο απνηειεί ζεκαληηθφηαην 

πιενλέθηεκα νπνηνπδήπνηε ηνπξηζηηθνχ πξννξηζκνχ, παξέρνληαο αζθάιεηα ζηα θξάηε πνπ 

ζηέιλνπλ ηνπο πνιίηεο ηνπο ζε απηφλ. 

 ιεο νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (π.ρ. γεσξγία, θηελνηξνθία, 

ηνπξηζκφο, βηνηερλία, θηι.) πξνυπνζέηνπλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. έλαληη 

ππξθαγηψλ, θαηλφκελσλ ξχπαλζεο εδάθνπο θαη πδάησλ ιφγσ ηερλνινγηθψλ αηπρεκάησλ) θαη 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο, απνθηψληαο έηζη άκεζε ζχλδεζε  κε ην αληηθείκελν ηεο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ :  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ – ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

ΘΔΜΑ: ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΧΡΟΗ (ΥΧΡΟΗ ΠΡΑΗΝΟΤ, ΑΝΑΦΤΥΖ, ΠΛΑΣΔΗΔ, 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ) 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  
 

 Έιιεηςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ρψξσλ πξαζίλνπ 

ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, είηε ιφγσ 

ηνπ φηη δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, είηε ιφγσ ηνπ φηη δελ 

έρνπλ θαηαζθεπαζηεί αθφκε. 

 Ζ ζπληήξεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη ησλ 

ρψξσλ πξαζίλνπ είλαη δπζηπρψο θνζηνβφξα, ιφγσ 

ησλ αξθεηψλ δεκηψλ πνπ παξαηεξνχληαη ζπρλά. 

 Ζ πεξηθξνχξεζε ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηδηαίηεξα 

ηηο βξαδηλέο ψξεο θαη ν ζσζηφο θσηηζκφο απηψλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ απνθπγή αλάπηπμεο 

παξαβαηηθψλ δξάζεσλ εληφο απηψλ θαη ηελ αζθάιεηα 

ησλ πνιηηψλ, πνπ ζέινπλ λα ηνπο αμηνπνηήζνπλ. 

Γπλαηφηεηεο  
 

 πληήξεζε ππαξρφλησλ ρψξσλ θαη 

θαηαζθεπή λέσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ. 

 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 
 

 Ζ ακέιεηα θαη/ ή έιιεηςε θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη 

ρψξσλ πξαζίλνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απνκφλσζε 

ησλ πνιηηψλ θαη ηελ απνπζία ησλ πνιχηηκσλ 

«γεηηνληψλ» απφ ηε δσή ησλ παηδηψλ θαη φρη κφλν. 

Δπθαηξίεο 
 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο αζηηθψλ παξεκβάζεσλ / 

αλαπιάζεσλ. 

 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθφηεηαο ησλ πνιηηψλ. 

 Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο ηθαλνπνίεζεο/ ζαπκαζκνχ ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Έκκεζε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη θαη απαηηνχλ θαιή 

πνηφηεηα πεξηβάιινληνο (π.ρ. ηνπξηζκφο, θηι.). 

 Αηζζεηηθή ζσξάθηζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ :  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ – ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 ΘΔΜΑ : ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΟΓΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ – ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ 

ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  
 

 Ο λένο Γήκνο Υαλίσλ έρεη κεγάιε πιένλ έθηαζε, 

θαζηζηψληαο ην έξγν ηεο απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ πην δχζθνιν, ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη 

δηαζπαξκέλσλ – απνκαθξπζκέλσλ νηθηζκψλ. 

 Ο φγθνο ησλ πξνο ζπιινγή απνξξηκκάησλ, θαζψο 

θαη ην είδνο απηψλ έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά γηα ην 

Γήκν Υαλίσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Καιιηθξάηε. 

 Ζ θαζαξηφηεηα ησλ νδψλ θαη ησλ πνιιψλ, 

δηεζπαξκέλσλ θαη απνκαθξπζκέλσλ θνηλφρξεζησλ 

ρψξσλ απνηειεί εμίζνπ δχζθνιν έξγν. 

 Σν ππάξρνλ ζχζηεκα ζπιινγήο απνξξηκκάησλ 

ιακβάλεη ππφςε θαηά θχξην ιφγν ηα νηθηαθά 

απνξξίκκαηα, αθήλνληαο «θελά» φζνλ αθνξά 

θάπνηα άιια «δχζθνια» (ελδερνκέλσο θαη 

επηθίλδπλα) απνξξίκκαηα (π.ρ. αδξαλή) θαη έρνληαο 

πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο φζνλ αθνξά ζηνλ 

δηαρσξηζκφ ησλ απνξξηκκάησλ (π.ρ. αλαθπθιψζηκα 

πιηθά. 

 Γελ εθαξκφδεηαη θάπνην βειηηζηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

φζνλ αθνξά ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ 

(π.ρ. βειηηζηνπνίεζε δξνκνινγίσλ 

απνξξηκκαηνθφξσλ, θαηαγξαθή ρηιηνκέηξσλ θαη 

φγθνπ απνξξηκκάησλ, ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

δηαλπφκελσλ ρηιηνκέηξσλ, επηινγή βέιηηζηνπ 

αξηζκνχ θαη ηχπνπ θάδσλ, θα), ην νπνίν ζα επέηξεπε 

ζηνλ Γήκν Υαλίσλ λα έρεη έλαλ θαιφ έιεγρν ηεο 

φιεο θαηάζηαζεο θαη λα πξνζδηνξίζεη ηπρφλ ζεκεία 

πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 

 Σν κφληκν πξνζσπηθφ, πνπ εθπνλεί ην έξγν ηεο 

θαζαξηφηεηαο θαη ηεο απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ, είλαη ειάρηζην, θαζηζηψληαο 

αλαγθαία ηελ πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ ή 

ηελ αλάζεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζε θάπνηνλ 

θαηάιιειν εξγνιάβν. 

 Ζ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη 

επζπλεηδεζία ησλ πνιηηψλ παξνπζηάδεη πεξηζψξηα 

πεξαηηέξσ βειηίσζεο, πξνθεηκέλνπ θαη απηνί λα 

ζπκβάινπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο θαζαξφηεηαο ηεο 

πφιεο.    

 

Γπλαηφηεηεο  
 

 Βειηηζηνπνίεζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ (αξηζκφο, ζέζε 

θαη είδνο θάδσλ, ηχπνο, αξηζκφο θαη 

δηαδξνκέο απνξξηκκαηνθφξσλ, θηι.), 

κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαηάιιειεο κειέηεο 

απφ ην έκπεηξν πξνζσπηθφ ηεο Γ/λζεο 

Σερληθψλ Τπεξεζηψλ. 

 Τηνζέηεζε πξνγξακκάησλ 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε εζεινληηθψλ 

δξάζεσλ. 
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Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 
 

 Ζ θαζαξφηεηα ηνπ Γήκνπ απνηειεί ηνλ θαζξέθηε 

απηνχ ηφζν ζηνπο ίδηνπο ηνπ πνιίηεο ηνπ, φζν θαη 

ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ, εμαζθαιίδνληαο ηελ  πγεία 

ηνπο. 

Δπθαηξίεο 
 

 Αμηνπνίεζε πξνγξακκάησλ 

ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ θαζαξηφηεηα νδψλ θαη 

θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 
 

 Αλάπηπμε δπλαηνηήησλ νπζηαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αλζξψπηλεο πγείαο. 

 Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο αζθάιεηαο ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Έκκεζε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, πνπ ζρεηίδνληαη θαη απαηηνχλ θαιή 

πνηφηεηα πεξηβάιινληνο (π.ρ. ηνπξηζκφο, θηι.). 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ :  ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ 

ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ – ΟΗΚΗΣΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

ΘΔΜΑ: ΣΑΘΜΔΤΖ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  
 

 Οη ππάξρνληεο δεκνηηθνί ρψξνη ζηάζκεπζεο 

δελ επαξθνχλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πφιεο, πφζν κάιινλ ησλ 

επηζθεπηψλ ηεο, νη νπνίνη ζε νξηζκέλεο 

πεξηφδνπο (θαινθαίξη) κπνξνχλ λα θηάζνπλ 

ηηο κεξηθέο ρηιηάδεο.  

 Οξηζκέλνη ειεχζεξνη ρψξνη ζηάζκεπζεο εληφο 

ηεο πφιεο (π.ρ. Αλαηνιηθή Σάθξνο) παξφηη 

ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ θαη ρξφληα δελ έρνπλ 

ιάβεη θακία απνιχησο δηακφξθσζε, κε 

απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφηαηα 

πξνβιήκαηα (π.ρ. έληνλεο αλσκαιίεο 

εδάθνπο). 

 Τπάξρνπλ εκηηειείο ρψξνη ζηάζκεπζεο (π.ρ. 

Γεκνηηθφο ρψξνο ζηάζκεπζεο επί ηεο νδνχ 

Πεξίδνπ)  

 

Γπλαηφηεηεο  
 

 Οινθιήξσζε πθηζηάκελσλ -

πξνβιεπφκελσλ ππνδνκψλ 

ζηάζκεπζεο. 

 Υσξνζέηεζε θαη θαηαζθεπή λέσλ 

επαξθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 

 

 Έληνλε εκθάληζε θαηλφκελεο παξάλνκεο 

ζηάζκεπζεο – ζηάζεο ζε θεληξηθφηαηα ζεκεία 

ηεο πφιεο.  

 Αλάπηπμε ζεκαληηθψλ θπθινθνξηαθψλ 

πξνβιεκάησλ, κε φηη ζπλέπεηεο απηά έρνπλ 

(απφ πεξηβαιινληηθέο έσο θαη ςπρνινγηθέο/ 

θνηλσληθέο). 

 Όπαξμε δηαθπγφλησλ θεξδψλ γηα ην Γήκν 

Υαλίσλ. 

Δπθαηξίεο 

 

 Αμηνπνίεζε θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Δμαζθάιηζε θπθινθνξηαθήο νκαιφηεηαο θαη έκκεζεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

 Γεκηνπξγία αηζζήκαηνο θαιήο νξγάλσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο ζηνπο θαηνίθνπο, 

αιιά θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 Γεκηνπξγία πεγψλ εζφδσλ γηα ην Γήκν Υαλίσλ. 
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1.2.3. Κνηλσληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο ζην 

Γήκν Υαλίσλ 

1.2.3.1 Κνηλσληθή Πνιηηηθή  

Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή απφ πιεπξάο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηαγξαθή, ηεξάξρεζε θαη θάιπςε θνηλσληθψλ θηλδχλσλ θαη αλαγθψλ κέζα απφ 

ζχλνια ξπζκίζεσλ ή θαη παξνρψλ ζε ηνκείο φπσο: 

o ε πγεία 

o ε απαζρφιεζε  

o ε πξφλνηα, νη ππεξεζίεο ηεο νπνίαο λννχληαη σο ην ζχλνιν παξεκβάζεσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ εμαηνκηθεπκέλε θξνληίδα θαη θάιπςε αλαγθψλ ζπλδεδεκέλσλ 

ηδίσο κε: ηελ παηδηθή κέξηκλα, ηελ πξνζηαζία ηεο ηξίηεο ειηθίαο, ηελ ελίζρπζε 

ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ ππνζηήξημε αηφκσλ κε αλαπεξίεο θ.α. 

 

ηηο εηδηθφηεξεο ζηνρεχζεηο ηεο  θνηλσληθήο πνιηηηθήο ησλ ΟΣΑ πεξηιακβάλεηαη: 

 ε εμνκάιπλζε ησλ πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηηο 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ ιηγφηεξν επλνεκέλσλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ  

 ε βειηίσζε ησλ φξσλ δσήο θαη ε ππνζηήξημε ησλ εππαζψλ νκάδσλ ηνπ 

ηνπηθνχ πιεζπζκνχ 

 

ην πιαίζην απηφ ν Γήκνο Υαλίσλ αλαπηχζζεη πξσηνβνπιίεο/δξάζεηο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ θνηλσληθά εππαζψλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, ζρεδηάδνληαο θαη 

πινπνηψληαο πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ζε πνιιέο πεξηνρέο 

ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα, νη αλαπηπζζφκελεο δξάζεηο αθνξνχλ ζηνπο ηνκείο: 

 

• Κνηλσληθήο ππνζηήξημεο 

• Τπνζηήξημεο πξνζρνιηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο 

• πκβνπιεπηηθήο 

• Τπνζηήξημεο Σξίηεο Ζιηθίαο 

• ΑκεΑ 

• Αμηνπνίεζεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

• Γηαξθήο ππνζηήξημεο Δππαζψλ Κνηλσληθψλ Οκάδσλ (ΔΚΟ) 

• Παξνρήο πιηθήο βνήζεηαο 
 

Οη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηεο πξφλνηαο 

είλαη νη θάησζη : 

 

1. ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη Ηζφηεηαο ηεο 

Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο εμήο ππεξεζηαθέο κνλάδεο (Πίλαθαο : 

 Γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ        

Πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο 

 Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο  Πξνζηαζίαο 

 Γξαθείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) 

 Γξαθείν Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 
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ΠΗΝΑΚΑ 11: Γνκή & Γεληθέο Αξκνδηφηεηεο Σκήκαηνο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

Πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη Ηζφηεηαο 

Α/Α Τπεξεζηαθή Μνλάδα πλνπηηθή Πεξηγξαθή Αληηθεηκέλνπ 

1 

Γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη 

Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ        

Πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο 

Ηζφηεηαο 

ρεδηάδεη, ζπληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη εθαξκφδεη  

θνηλσληθέο πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε 

θαη ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ παηδηνχ, 

ησλ εθήβσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε 

ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηνπ εζεινληηζκνχ. 

2 
Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ 

Κνηλσληθήο  Πξνζηαζίαο 

Δθαξκφδεη πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε ζηήξημε αζηέγσλ, νηθνλνκηθά αδπλάησλ 

πνιηηψλ θαη εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

3 
 Γξαθείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

(ΑκεΑ) 

Αλαπηχζζεη δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηελ ηζφηηκε 

έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή δσή. 

4 
 Γξαθείν Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο 

ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

Αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ πξφιεςε 

θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

 

2. απφ ην Γεκνηηθφ Οξγαληζκφ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Παηδείαο – 

ΓΟΚΟΗΠΠ, Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Πίλαθαο 13). 

3. απφ ηελ Κνηλσθειή Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Υαλίσλ-

Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ,  ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ, Ννκηθφ Πξφζσπν 

Ηδησηηθνχ  Γηθαίνπ. 

4. Απφ ην Γεκνηηθφ Γεξνθνκείν Υαλίσλ, Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.  
 

ΠΗΝΑΚΑ 12: Πξφγξακκα-Γξάζεηο ΓΟΚΟΗΠΠ αλά ηνκέα παξέκβαζεο 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ-
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ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

Υ Υ Υ Υ Υ Υ Υ   

ΑΝΟΗΚΣΟ ΛΑΨΚΟ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ 
              Υ 

ΥΟΛΖ ΓΟΝΔΧΝ Υ Υ Υ           

ΟΜΑΓΔ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΔΦΖΒΧΝ 

Υ Υ             

ΣΜΖΜΑΣΑ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΓΟΝΔΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΔ 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

Υ Υ Υ Υ Υ       

ΚΤΚΛΟΗ 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΧΝ 

ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ ΓΗΑ 

ΓΟΝΔΗ 

Υ Υ Υ   Υ       

ΔΚΓΖΛΧΔΗ- 

ΖΜΔΡΗΓΔ 
Υ Υ Υ Υ Υ   Υ Υ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 
  Υ     Υ       
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Αλαιπηηθφηεξα, νη αξκνδηφηεηεο, ηα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα θαη νη εηδηθέο δνκέο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζθνχλ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

1. Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη Ηζφηεηαο  
 

Σν Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη Ηζφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, απνηειείηαη απφ ηέζζεξα γξαθεία: α) ην γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ 

θαη Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ Πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο-

Δζεινληηζκνχ, β) ην γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, γ) 

ην Γξαθείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) θαη δ) ην γξαθείν Πξφιεςεο θαη 

Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο. 

                    

(α) Σν γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ 

Πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο-Δζεινληηζκνχ:  
 

1) Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο - παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο 

ηξίηεο ειηθίαο, κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηδξπκάησλ θαη 

επηρεηξήζεσλ (παηδηθνί θαη βξεθνλεπηαθνί ζηαζκνί, βξεθνθνκεία, 

νξθαλνηξνθεία, θέληξα αλνηθηήο πεξίζαιςεο θαη εκεξήζηαο θξνληίδαο, 

ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ, γεξνθνκείσλ θιπ). 

2) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηέρεη 

ζε πξνγξάκκαηα θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε αζίγγαλσλ, παιηλλνζηνχλησλ 

νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ, θαη πξνζθχγσλ ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

3) Γηεμάγεη θνηλσληθέο έξεπλεο, ζρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή 

θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθή θξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ηνπ 

παηδηνχ, ησλ εθήβσλ, ησλ ειηθησκέλσλ, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

4) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ ή 

ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα ηεο πγείαο 

ησλ δεκνηψλ κε ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο (κε ηε δεκηνπξγία 

δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, θέληξσλ 

ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, 

θέληξσλ ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ ζπκάησλ ηεο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη 

βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ 

νπζηψλ. 

5) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Γήκνπ, κε ηε δεκηνπξγία Σνπηθψλ πκβνπιίσλ Πξφιεςεο Παξαβαηηθφηεηαο. 

6) Μεξηκλά γηα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο 

αιιειεγγχεο κε ηε δεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, 

εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ θαη νκάδσλ εζεινληψλ. 

7) πληνλίδεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ άζθεζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζε 

ηνπηθφ επίπεδν (π.ρ. κέζσ ηεο εθπφλεζεο θαη πεξηνδηθήο αλαπξνζαξκνγήο ελφο 

«Σνπηθνχ πκθψλνπ Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο») 

8) Οξγαλψλεη, παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηε δηθηχσζε ηνπηθψλ θνξέσλ 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, φπσο: 

■ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 
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■ νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ θαη ηεο 

Κνηλσθειήο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ 

■ νη Μ.Κ.Ο. 

■ νη ππεξεζίεο θαη δνκέο Κνηλσληθήο πξνζηαζίαο ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ηνπ 

Κξάηνπο 

■ ηα αληηπξνζσπεπηηθά ζψκαηα ησλ νκάδσλ-ρξεζηψλ 

9) ρεδηάδεη, εηζεγείηαη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηεηα γπλαηθψλ θαη αλδξψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. ην 

πιαίζην απηφ κεξηκλά γηα: 

(α) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο βίαο θαηά ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ παηδηψλ 

(β) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηεξεφηππσλ 

κε βάζε ην θχιν 

(γ) ηελ αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα εππαζείο νκάδεο γπλαηθψλ 

(δ) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ 

απαζρφιεζε 

(ε) ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ελαξκφληζε επαγγεικαηηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ 

(ζη) ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ θαη ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηα θέληξα ιήςεο απνθάζεσλ. 

 

(β) Σν γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο: 

1) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε ζηήξημε αζηέγσλ θαη νηθνλνκηθά αδπλάησλ πνιηηψλ. ην πιαίζην απηφ θαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο: 

(α) Μεξηκλά γηα ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ησλ απηνζηεγαδνκέλσλ, γηα 

ηε ζρεηηθή κίζζσζε αθηλήησλ, ηε ξχζκηζε δηαθφξσλ ζεκάησλ θνηλσληθήο 

θαηνηθίαο θαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο ηεο νηθείαο λνκνζεζίαο,  

(β) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά νηθνλνκηθήο αδπλακίαο. 

(γ) Μεξηκλά γηα ηελ θαηαβνιή ησλ επηδνκάησλ ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

(ΑκεΑ), φπσο π.ρ. ζε ηπθινχο, θσθάιαινπο, αλαζθάιηζηνπο παξαπιεγηθνχο, 

ηεηξαπιεγηθνχο θαη αθξσηεξηαζκέλνπο, δηαλνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπο, αλίθαλνπο 

πξνο εξγαζία, ππνθέξνληεο απφ εγθεθαιηθή παξάιπζε (ζπαζηηθνχο), 

απξνζηάηεπηνπο αλήιηθνπο, ππνθέξνληεο απφ αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βαξηά 

αλάπεξνπο, θαζψο θαη ζε ινηπά άηνκα δηθαηνχκελα παξνρήο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ 

νηθείσλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ δσξεάλ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο νηθεκάησλ έλεθα απνξίαο ή 

γηα άιινπο ζνβαξνχο ιφγνπο. 

(ε) Πξνβαίλεη ζηελ αλαγλψξηζε δηθαηνχρσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο. 

(ζη) Δηζεγείηαη ηελ έθδνζε απνθάζεσλ παξνρήο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. 

(δ) Δηζεγείηαη ηελ ρνξήγεζε αδεηψλ δηελέξγεηαο ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, εξάλσλ 

θαη θηιαλζξσπηθψλ αγνξψλ. 

(ε) Υνξεγεί θάξηεο αλαπεξίαο έπεηηα απφ γλσκάηεπζε ηεο Δπηηξνπήο 

Πηζηνπνίεζεο Αλαπεξίαο. 

2) Δπηκειείηαη ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΓΑ δεκφηεο θαη 

εθδίδεη βηβιηάξηα θαη βεβαηψζεηο ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη 

ηνπο αζθαιηζκέλνπο απηνχο. 
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3) Παξέρεη γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε πξνο ηε Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ θαη ηα Σκήκαηά ηεο (ηήξεζε πξσηνθφιινπ, 

δηεθπεξαίσζε θαη αξρεηνζέηεζε αιιεινγξαθίαο, ζέκαηα πξνζσπηθνχ θιπ). 

4) Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο δεκνηηθψλ θαη ηδησηηθψλ παηδηθψλ ή 

βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ. 

5) Αζθεί έιεγρν θαη επνπηεία ζηα ηδξχκαηα παηδηθήο πξνζηαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

(ηδησηηθνί παηδηθνί ζηαζκνί) θαη επζχλεηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ παηδηθψλ 

εμνρψλ. 

6) Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ παηδηθήο πξφλνηαο ζε ηδηψηεο, 

θαζψο θαη ζε ζπιιφγνπο ή ζσκαηεία πνπ επηδηψθνπλ θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

7) Αζθεί επνπηεία επί ησλ θηιαλζξσπηθψλ ζσκαηείσλ θαη ηδξπκάησλ, εγθξίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο επηρνξεγήζεηο, πνπ 

δίδνληαη ζε λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ κε θνηλσθειείο ζθνπνχο. 

8) Μεξηκλά γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη επνπηεχεη θαη 

ξπζκίδεη ζέκαηα ιεηηνπξγίαο ηδξπκάησλ πξνζηαζίαο θαη αγσγήο νηθνγέλεηαο ηνπ 

παηδηνχ, (φπσο Κέληξσλ Παηδηθήο Μέξηκλαο, Παηδηθψλ ηαζκψλ, Παηδηθψλ 

Δμνρψλ, παξαξηεκάησλ ΠΓΚΠΑ θαη ΚΔΠΔΠ). 

9) Υνξεγεί άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πεξίζαιςεο 

ειηθησκέλσλ ή αηφκσλ, πνπ πάζρνπλ αλίαηα απφ θηλεηηθή αλαπεξία. 

10) Μεξηκλά γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ησλ Σακείσλ 

Πξφλνηαο θαη Πξνζηαζίαο Πνιπηέθλσλ, φηαλ ε έδξα ησλ Σακείσλ είλαη ζην 

Γήκν. 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ην γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο 

Πξνζηαζίαο-ΑκεΑ ζπλεξγάδεηαη κε ην Ν.Π.Γ.Γ. ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ηελ επσλπκία 

«Γεκνηηθόο Οξγαληζκόο Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο θαη Παηδείαο - ΓΟΚΟΗΠΠ» γηα ηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο. ην πιαίζην απηφ 

ελδεηθηηθά: 

(α) Αζθεί θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νηθνγέλεηεο θαη θνηλσληθέο νκάδεο,  

(β) Λεηηνπξγεί κνλάδεο ζπκβνπιεπηηθήο, ςπρνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο. 

(γ) πλεξγάδεηαη κε ζρνιεία ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ γηα ελεκέξσζε ζε 

θνηλσληθά ζέκαηα (AIDS, λαξθσηηθά θιπ) θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο 

γνλέσλ δηνξγαλψλεη ρνιέο Γνλέσλ. 

(δ) Τινπνηεί πξνγξάκκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ςπρνθνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ (πξνζθχγσλ, κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ, 

θπιαθηζκέλσλ, ππεξειίθσλ θ.ι.π.). 

(ε) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο πεξηζαιπνκέλσλ ζε ηδξχκαηα θιεηζηήο 

πεξίζαιςεο  

(ζη) Τινπνηεί δξάζεηο πξνζηαζίαο κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ. 

 

(γ) ην Γξαθείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ): 

Δίλαη αξκφδην γηα ηα ζέκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηνπο έληαμε. θνπφο είλαη ε αλάπηπμε δξάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ 

γηα ηελ ηζφηηκε έληαμε ησλ αλαπήξσλ ζηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή δσή. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ ην Γξαθείν έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

1. Πιεξνθφξεζε - ελεκέξσζε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ. 

2. Αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

3. Γεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

4. Φπρν-θνηλσληθή ζηήξημε ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο. 
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5. Δπαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

6. Ζκεξήζηα θξνληίδα θαη απαζρφιεζή παηδηψλ. 

7. Καηαγξάθεη ηα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη εηζεγείηαη 

πξνηάζεηο γηα ηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο. 

8. Δπαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ζπκβνπιεπηηθή. 

9. Τπνζηήξημε γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ εξγαζία. 

10. Αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ πξν-επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

11. Αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία παξαγσγηθψλ εξγαζηεξίσλ κε βάζε ηηο ηνπηθέο 

αλάγθεο. 

 

(δ) ην γξαθείν Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο: 
 

1) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη θαη κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

(α) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκνηηθψλ δεμακελψλ λεξνχ.  

(β) Μεξηκλά γηα ηνλ πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ θαηαζηεκάησλ θαη επηρεηξήζεσλ,  

(γ) Μεξηκλά γηα ηνλ έιεγρν ηεο ερνξχπαλζεο, ηεο θνηλήο εζπρίαο θαη ηεο 

εθπνκπήο ξχπσλ, ζνξχβσλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ηνπ πεξηβάιινληνο απφ 

ηξνρνθφξα,  

(δ) Υνξεγεί βηβιηάξηα πγείαο ζηνπο εθδνξνζθαγείο. 

(ε) Παξέρεη ζπλδξνκή ζην έξγν ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη  δηελεξγεί ειέγρνπο ή άιιεο 

πξάμεηο, πνπ δεηνχλ ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ Δ.Φ.Δ.Σ. θαη ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπο. 

(ζη) Μεξηκλά γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο ζηα δεκφζηα θαη ηδησηηθά 

ζρνιεία ηεο πεξηνρήο. 
 

2) ρεδηάδεη, πξνγξακκαηίδεη κηα κεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ 

κέηξσλ γηα ηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηθαηνδνζίεο πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  

(α) Μεξηκλά γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εκβνιηαζκψλ. 

(β) Μεξηκλά γηα ηελ πινπνίεζε: η) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγηεηλήο πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ή απφ 

άιια Τπνπξγεία, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ βαξχλεη απεπζείαο ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ αληίζηνηρνπ Τπνπξγείνπ ηη) εθηάθησλ πξνγξακκάησλ δεκφζηαο πγείαο, ηα 

νπνία εθηεινχληαη κε έθηαθηε ρξεκαηνδφηεζε ηηη) πξνγξακκάησλ δεκφζηαο 

πγείαο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

(γ) Δθδίδεη ηνπηθέο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο θαη ιακβάλεη κέηξα ζε ζέκαηα 

δεκφζηαο πγηεηλήο. 

(δ) Μεξηκλά γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ δεκνηψλ γηα ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο.  

(ε) Οξγαλψλεη απηνηειψο ή ζε ζπλεξγαζία κε ηηο αληίζηνηρεο πεξηθεξεηαθέο 

ππεξεζίεο ή ππεξεζίεο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο εηδηθά πξνγξάκκαηα-

δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ζηελ πεξηνρή 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 
 

3) Ρπζκίδεη δηάθνξα δηνηθεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκφζηα πγεία 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ. ην πιαίζην απηφ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθαηνδνζίεο 

πνπ δίδνληαη ζην Γήκν κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο:  
 

(α) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ηαηξψλ πξνο εμέηαζε επαγγεικαηηψλ θαη 

εξγαδνκέλσλ ζε θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηε ρνξήγεζε ζε 

απηνχο βηβιηαξίσλ πγείαο. 
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(β) Δηζεγείηαη ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε ηαηξνχο, νη νπνίνη πσινχλ θάξκαθα 

ρσξίο άδεηα, θαζψο θαη ζε βάξνο ηαηξψλ θαη θαξκαθνπνηψλ γηα θαηνρή ή 

πψιεζε δεηγκάησλ θαξκάθσλ. 

(γ) Δηζεγείηαη ηνλ νξηζκφ ειεγθηή γηαηξνχ ΟΓΑ γηα ηα Ν.Π.Γ.Γ. ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Γήκνπ. 

 

2. Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Παηδείαο (ΓΟΚΟΗΠΠ) 

Ο ΓΟΚΟΗΠΠ απνηειεί ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε 

ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαζψο επίζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αιιειεγγχεο θαη Παηδείαο. 

Δηδηθά γηα ηνλ ηνκέα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Αιιειεγγχεο, νη αξκνδηφηεηεο ηνπ 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ πεξηιακβάλνπλ: 

 

• ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο κε ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ αλνηρηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ 

(ΚΑΠΖ), βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή 

ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ 

• ην ζρεδηαζκφ θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ επάισησλ 

νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο αλέξγσλ λέσλ, γπλαηθψλ, ειηθησκέλσλ, απφξσλ θιπ 

• ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη 

ε βαζηθή κνλάδα ηεο θνηλσλίαο. 

• ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ 

ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη 

θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

• ηελ πινπνίεζε ή ε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα 

δξάζεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην 

πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ 

• ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ αλάπηπμε 

ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο αλέξγνπο, κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο θαζψο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

• ηε ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ 

• ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα 

θαη δξάζεηο γηα ηελ έληαμε παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 

ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

• ηε πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηελ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπηθνχ δηθηχνπ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη 

ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ. 

• ηε δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, εθδειψζεσλ θιπ ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ζέκαηα 

ζπλαθή κε ηελ θνηλσληθή πξφλνηα θαη πγεία. 

 



Σελίδα 54 

 

ζνλ αθνξά ηηο θνηλσληθέο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επζχλε θαη δηνίθεζε ηνπ 

ΓΟΚΟΗΠΠ, απηέο είλαη:  
 

Παηδηθνί ηαζκνί: Μία απφ ηηο βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ  ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, είλαη ε ιεηηνπξγία ησλ δέθα Παηδηθψλ ηαζκψλ θαη ηνπ ελφο 

Βξεθνλεπηαθνχ ηαζκνχ, πνπ είλαη θπξίαξρα ρψξνη αγσγήο θαη αζθαινχο δηακνλήο 

γηα ηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο θαη απεπζχλνληαη ζε λήπηα απφ 18 κελψλ έσο θαη 

παηδηά 6 εηψλ. θνπφο ησλ Παηδηθψλ ηαζκψλ είλαη:  

 Να παξέρνπλ εληαία πξνζρνιηθή αγσγή ζχκθσλα κε ηα πιένλ ζχγρξνλα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα  

 Να βνεζνχλ ηα παηδηά λα αλαπηπρζνχλ νιφπιεπξα, ζσκαηηθά, λνεηηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη θνηλσληθά.  

 Να εμαιείθνπλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο δηαθνξέο πνπ ηπρφλ 

πξνθχπηνπλ απφ ην πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ 

γνλέσλ ηνπο.  

 Να εμππεξεηνχλ ηνπο γνλείο θαη παξάιιεια λα ηνπο επαηζζεηνπνηνχλ πάλσ 

ζε ζέκαηα ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο.  

 Να βνεζνχλ ηα παηδηά ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζηελ νκαιή κεηάβαζε ηνπο 

απφ ην νηθνγελεηαθφ ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ.  

 Να παξέρνπλ εκεξήζηα δηαηξνθή θαη θξνληίδα ζηα παηδηά πνπ θηινμελνχλ, 

ηεξψληαο ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο θαη αζθαιείαο. 

 

Κέληξα Παηδηθήο Γεκηνπξγίαο: ην Γήκν Υαλίσλ – κέζσ ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ - 

ιεηηνπξγνχλ ηξία Κέληξα Παηδηθήο Γεκηνπξγίαο ηα νπνία θηινμελνχλ παηδηά απφ 6-

13 εηψλ θαη ιεηηνπξγνχλ σο κέζα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαηά ηηο ψξεο 11:00-

18:30 κ.κ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηα παηδηά έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, φπσο δηαιέμεηο, παξνπζηάζεηο 

βηβιίσλ απφ ζπγγξαθείο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο, 

εθπαηδεπηηθέο θαη ςπραγσγηθέο εθδξνκέο θαζψο θαη εηθαζηηθά πξνγξάκκαηα φπσο 

καζήκαηα θεξακηθήο, πεινχ, δσγξαθηθήο θαη ραξαθηηθήο αιιά θαη καζήκαηα 

παξαδνζηαθψλ ρνξψλ. Παξάιιεια, ηα Κέληξα ιεηηνπξγνχλ σο δαλεηζηηθέο 

βηβιηνζήθεο , σο αλαγλσζηήξηα θαζψο θαη ζαλ παηγληνζήθεο.  

 

Οπζηαζηηθφο ζηφρνο ηεο χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ παηδηθήο δεκηνπξγίαο 

είλαη ε επνηθνδνκεηηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα 

πξνγξάκκαηα, θαη ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο θαληαζίαο κέζα απν 

ην νκαδηθφ παηρλίδη θαη ηελ αλάγλσζε ησλ παηδηθψλ βηβιίσλ, ε ςπραγσγία κέζα απφ 

ηελ εθκάζεζε εηθαζηηθψλ ηερλψλ θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ηνπο γηα πνιηηηζηηθά θαη 

φρη κφλν ζέκαηα κέζα απφ ηηο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη ηηο δηαιέμεηο. Σα ΚΠΓ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα αμηνπνηήζνπλ δεκηνπξγηθά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο, λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κέζα ζε νκάδεο, λα επηθνηλσλνχλ, λα εθθξάδνληαη, λα 

αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη επζχλεο, λα δεκηνπξγνχλ, λα ζρεδηάδνπλ, λα 

απνθηνχλ δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο δσήο θαη γεληθά λα αλαπηχζζνληαη θαη λα 

σξηκάδνπλ ζαλ πξνζσπηθφηεηεο. Απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηα παηδηά ηεο γεηηνληάο, 

ηα νπνία βξίζθνπλ θνηλφ ρψξν λα κνηξαζηνχλ ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη λα θάλνπλ θίινπο. 

Αθφκα θαη αλ δελ ππάξρνπλ ζηηο ζχγρξνλεο κέξεο καο νη δξφκνη ηεο γεηηνληάο σο 

ρψξνο παηρληδηνχ θαη ςπραγσγίαο, ηα επηθείκελα θέληξα έρνπλ πξνζθέξεη επηηπρψο 

ηελ θαζεκεξηλή δεκηνπξγηθή θαη θνηλσληθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ καο. 
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Κέληξα Αλνηρηήο Πξνζηαζίαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΑΠΖ): ην Γήκν Υαλίσλ – κέζσ 

ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ - ιεηηνπξγνχλ νθηψ (8) ζπλνιηθά ΚΑΠΖ ηα νπνία εμππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 3.500 ειηθησκέλνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ζηελ έλλνηα ηεο 

αλνηρηήο πξνζηαζίαο ησλ ειηθησκέλσλ είλαη ε παξακνλή ηνπο ζηελ θνηλφηεηα θαη ζε 

φηη ζπκπεξηιακβάλεηαη κέζα ζε απηήλ: ζην νηθείν πεξηβάιινλ ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο 

γεηηνληάο, ηνπ θηιηθνχ πεξίγπξνπ. Φαηλφκελα φπσο ε «αζπινπνηήζε» θαη ν 

«ηδξπκαηηζκφο» θαη πνιιέο θνξέο ε «θαηάζιηςε», έθαλαλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο θαη παξακνλήο ηεο Σξίηεο ειηθίαο ζηνλ θπζηθφ ηεο ρψξν καθξηά απφ ηνλ 

απξφζσπν ραξαρηήξα ησλ Ηδξπκάησλ θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη άιιεο κνξθήο 

αζχισλ.  

 

ηα πιαίζηα απηά, ζθνπφο ησλ ΚΑΠΖ είλαη: 

 H πξφιεςε βηνινγηθψλ, ςπρνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ειηθησκέλσλ, ψζηε λα παξακείλνπλ απηφλνκα, ηζφηηκα θαη ελεξγά κέιε ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 H δηαθψηηζε θαη ε ζπλεξγαζία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ησλ εηδηθψλ θνξέσλ 

ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ ειηθησκέλσλ.  

 Ζ έξεπλα ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνπο ειηθησκέλνπο. Πνιχ ζεκαληηθή ηνκή ζε απηφ 

ην ηξίην ζεκείν είλαη ε πξφιεςε φπνπ απηή δηαθξίλεηαη ζε:  

 πξσηνγελή (εκβνιηαζκνί, ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ)  

 δεπηεξνγελή (ηαηξηθέο εμεηάζεηο πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε, ψζηε 

λα απνθεπρζεί ε καθξνρξφληα πνιιέο θνξέο ζεξαπεία)  

 Ζ πξφιεςε είλαη κηα αμηφινγε πξνζέγγηζε ηεο ηξίηεο ειηθίαο φπνπ νη 

ειηθησκέλνη δελ αληηκεησπίδνληαη σο άλζξσπνη πνπ έρνπλ νινθιεξψζεη ηνλ 

αλζξψπηλν θχθιν ηεο δσήο ηνπο αιιά σο πξφζσπα κε ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

πεξίζαιςεο θαη πξνζηαζίαο ζηελ δεδνκέλε απηή θάζε ηεο δσήο ηνπο.  

 

Οη εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ ηα ΚΑΠΖ πξνζθέξνπλ είλαη: 

 Κνηλσληθή Δξγαζία ζηνπο ίδηνπο θαη ζην άκεζν πεξηβάιινλ.  

 Φξνληίδα θαη νδεγίεο γηα Ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη N νζνθνκεηαθή πεξίζαιςε.  

 Φπζηθνζεξαπεία.  

 Δξγνζεξαπεία.  

 Λεηηνπξγία νκάδσλ απηελέξγεηαο ησλ κειψλ ησλ ΚΑΠΖ πνπ βνεζνχλ ηα κέιε 

ζε δξαζηεξηνπνίεζε.  

 Δπηκφξθσζε, δηαιέμεηο, κειέηε ζεκάησλ, επηζθέςεηο ζε Μνπζεία θαη 

Αξραηνινγηθνχο ρψξνπο.  

 πκκεηνρή ζε ζεξηλέο θαηαζθελψζεηο.  

 Οξγαλσκέλε ςπραγσγία κε πνχικαλ.  

 Βνήζεηα ζην ζπίηη γηα άηνκα πνπ έρνπλ αλάγθε εμππεξέηεζεο.  

 Δληεπθηήξην (coffee-shop) φπνπ πξνζθέξνληαη ξνθήκαηα/αλαςπθηηθά ζε ηηκέο 

θφζηνπο φπνπ ε ζπληξνθηά θαη ε ζπλεχξεζε κε άιια κέιε έρνπλ ηνλ πξψην 

ξφιν.  

 Σν ζχλεζεο πξνζσπηθφ ησλ ΚΑΠΖ είλαη: 

 Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο (Πξνηζηακέλε Αξρή ηνπ ΚΑΠΖ)  

 Δπηζθέπηεο/ηα Τγείαο - Ννζειεπηήο/ηα  

 Δξγνζεξαπεπηήο/ηα  

 Φπζηθνζεξαπεπηήο/ηα.  

 Οηθνγελεηαθφο Βνεζφο  

 



Σελίδα 56 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ δνκψλ ν ΓΟΚΟΗΠΠ πινπνηεί θαη ηηο παξαθάησ 

δξάζεηο/πξνγξάκκαηα:  
 

Αλνηρηφ Λατθφ Παλεπηζηήκην Γήκνπ Υαλίσλ: Απνβιέπνληαο ζε κηα ζχγρξνλε 

επηζηεκνληθή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζε ησλ δεκνηψλ ηνπ, ν Γήκνο Υαλίσλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ΓΟΚΟΗΠΠ δηνξγαλψλεη ην «Αλνηρηφ Λατθφ Παλεπηζηήκην» 

(Α.Λ.Π.). ε απηφ δηαθεθξηκέλνη εηδηθνί επηζηήκνλεο απφ φια ηα Διιεληθά 

Παλεπηζηήκηα  αλαπηχζζνπλ κε ηξφπν αθξηβή αιιά θαη θαηαλνεηφ απφ φινπο, 

επίθαηξα ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο πνπ παξνπζηάδνπλ γεληθφηεξν ελδηαθέξνλ. 

ην Α.Λ.Π. κπνξνχλ λα εγγξάθνληαη φζνη πνιίηεο επηζπκνχλ αλάινγα κε ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο θαηαβάιινληαο έλα ζπκβνιηθφ δηθαίσκα - ζπκκεηνρήο. Μεηά ην 

ηέινο ηνπ θχθινπ δηαιέμεσλ - καζεκάησλ ρνξεγείηαη ζρεηηθφ δίπισκα ζπκκεηνρήο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Α.Λ.Π. απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2006 νπφηε θαη μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ, πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ δεκνηψλ ηνπ Γ. Υαλίσλ θαη φρη 

κφλν, πνπ επηδεηνχλ ηελ πξφζβαζε ζηελ γλψζε κέζα απφ ηε δηαξθή εθπαίδεπζε. Ο 

νπζηαζηηθφο ζηφρνο ηνπ Α.Λ.Π είλαη λα απνηειέζεη ζεζκφ γηα ηελ πφιε θαη ην Γήκν 

ησλ Υαλίσλ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ηφπν θαη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ.  

 

ρνιή γνλέσλ:  Απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο γνλείο ηεο πφιεο πνπ αλαδεηνχλ ηελ 

ελεκέξσζε θαη ηελ αλαδήηεζε λέσλ πην ιεηηνπξγηθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο αιιά 

 θαη επίιπζεο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Καηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζρνιήο δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο γνλείο λα ζπδεηήζνπλ γηα ζέκαηα 

πνπ ηνπο απαζρνινχλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο 

αλάπηπμεο ηνπο ,λα κνηξαζηνχλ ζπλαηζζήκαηα θαη εκπεηξίεο κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ηεο ςπρηθήο εξεκίαο ζην ελδν-νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ . 

 

Οκάδεο επηθνηλσλίαο εθήβσλ: Ζ νκάδα επηθνηλσλίαο εθήβσλ νξγαλψζεθε κε 

βαζηθφ ζηφρν λα βνεζήζεη ηνπο εθήβνπο λα ζπγθξνηήζνπλ κηα πγηή πξνζσπηθφηεηα 

πνπ ζα βειηηψζεη ηελ εηθφλα εαπηνχ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπο ηφζν κέζα ζηελ 

νηθνγελεηαθή θαη ζηε δηαπξνζσπηθή δσή φζν θαη ζην καζεκαηηθφ ηνπο ξφιν. Οη  

νκάδεο  ιεηηνπξγνχλ  ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ . 

 

Σκήκαηα ππνζηήξημεο γνλέσλ παηδηψλ κε αλαπεξία: ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ησλ γνλέσλ θαηά ηελ άζθεζε ηνπ πνιπζχλζεηνπ 

θαη δχζθνινπ  ξφινπ ηνπο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο νη γνλείο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαιιάμνπλ απφςεηο, λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο θαη λα 

ελεκεξσζνχλ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαπαηδαγψγεζε παηδηψλ κε αλαπεξία. 

 

Κχθινη επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ γηα γνλείο: Απφ ην 1998 θαη θάζε ρξφλν 

θαηά ηνπο κήλεο Απξίιην - Μάην πξαγκαηνπνηείηαη Κχθινο Δπηκνξθσηηθψλ 

πλαληήζεσλ γηα γνλείο. ηφρνο ησλ ζεκηλαξίσλ είλαη ε επηκφξθσζε ησλ γνλέσλ 

πάλσ ζε ζέκαηα Παηδαγσγηθήο, Ηαηξηθήο, Φπρνινγίαο θαη ηε ζηήξημε θη ελίζρπζε ησλ 

γνλέσλ ζην δχζθνιν έξγν ηνπο. Σα εκηλάξηα απηά πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

Φπρνιφγνπο, Παηδνςπρνιφγνπο, Φπρηάηξνπο, Ηαηξνχο θαη ινηπνχο Δηδηθνχο 

επηζηήκνλεο.  

 

Δθδειψζεηο – Ζκεξίδεο: πρλά πξαγκαηνπνηνχληαη νκηιίεο θαη άιιεο εθδειψζεηο, 

ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο αξκφδηνπο θνξείο θαη κε ζέκαηα φπσο ηε δσξεά νξγάλσλ 

ζψκαηνο, ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ, ηνλ εζεινληηζκφ, πνδειαηηθνχο γχξνπο θιπ, κε 

ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε κηα ζεκάησλ. 
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Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο: Ο ΓΟΚΟΗΠΠ  κε ζηφρν ηελ πξφιεςε θαη αγσγή 

πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ δηνξγαλψλεη ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο νκηιίεο, δηαιέμεηο, 

ζπδεηήζεηο θαη άιιεο δξάζεηο ζε ζρνιεία, Παηδηθνχο ζηαζκνχο ζηα Κ.Π.Γ ηνπ 

Οξγαληζκνχ θαη ζηα ΚΑΠΖ ηνπ Γήκνπ.  

 

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ζην ΓΟΚΟΗΠΠ ιεηηνπξγεί νξγαλσκέλε Κνηλσληθή 

Τπεξεζία ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη 

ππνζηεξηθηηθνχ ραξαθηήξα, γηα ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο ηνπ αηφκνπ θαζψο 

θαη γηα ηελ πξφιεςε θαη  επίιπζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δπζθνιηψλ. Ζ  

θνηλσληθή ππεξεζία ηνπ ΓOΚΟΗΠΠ, ζηεγάδεηαη ζην Γεκαξρείν Υαλίσλ, ζην θέληξν 

ηεο πφιεο, θαη είλαη εχθνια πξνζβάζηκε ζε θαζέλα πνπ ζέιεη λα πιεξνθνξεζεί, λα 

ελεκεξσζεί ή θαη λα δεηήζεη βνήζεηα γηα θάπνην πξφβιεκά ηνπ. Δμππεξεηεί  άκεζα θαη  

αληηκεησπίδεη  έθηαηα  θαη  καθξνρξφληα πξνβιήκαηα. ηα πιαίζηα απηά γίλεηαη θαηαγξαθή 

ηεο θάζε πεξίπησζεο, παξέρεηαη ζηήξημε, ζπκβνπιεπηηθή θαη παξαπνκπή ζε άιινπο 

αξκφδηνπο Φνξείο ή Τπεξεζίεο, εάλ απηφ απαηηείηαη. Παξάιιεια, ππάξρεη 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε φινπο ηνπο Κνηλσληθνχο Φνξείο-Τπεξεζίεο γηα ηελ 

φζν ην δπλαηφ πην άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή εμππεξέηεζε θάζε πεξίπησζεο. πρλά 

παξέρεηαη νηθνλνκηθή ή ζε είδνο ελίζρπζε ζε πνιίηεο  πνπ αληηκεησπίδνπλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.  

 

3. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Υαλίσλ-

Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ (ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ) 

πκπιεξσκαηηθά ζηηο παξαπάλσ ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πνπ 

αζθνχλ αξκνδηφηεηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο, ιεηηνπξγεί θαη ε  

ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ κε ζθνπφ: 

 ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα , 

ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(Βνήζεηα ζην πίηη θ.α.) 

 ηε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε 

θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, κε ηε ιεηηνπξγία παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θέληξσλ 

εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) θαη ε 

εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

 
Δηδηθφηεξα, ε ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ ιεηηνπξγεί κεηαμχ άιισλ ηηο παξαθάησ 

θνηλσληθέο δνκέο/πξνγξάκκαηα:  

 

«Βνήζεηα ζην πίηη»: ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Δλέξγεηεο Δλίζρπζεο ηεο 

Κνηλσληθήο πλνρήο θαη Βειηίσζεο ηεο Πνηφηεηαο Εσήο ησλ Ζιηθησκέλσλ θαη 

Αηφκσλ πνπ ρξίδνπλ θαη’ νίθσλ Βνήζεηαο» ζην Γήκν Υαλίσλ ιεηηνπξγνχλ νθηψ (8) 

ρξεκαηνδνηνχκελεο δνκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην πίηη» εθ ησλ νπνίσλ νη 

επηά δνκέο ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ  ΚΖΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ (θαη ε άιιε κηα απφ ην 

ΓΟΚΟΗΠΠ).  

 

Αληηθείκελν ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο απνηειεί ε παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο 

θαη’ νίθνλ ζε ειηθησκέλα άηνκα (άλσ ησλ 65 εηψλ) θαη ζε κε ειηθησκέλα άηνκα - κε 

απηνεμππεξεηνχκελα ή θαη κεξηθψο απηνεμππεξεηνχκελα (ΑκεΑ, θηι.) - πνπ ρξήδνπλ 

θαη’ νίθνλ βνήζεηαο, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. 

Ζ θάζε δνκή είλαη ζηειερσκέλε θαη’ ειάρηζην κε ηηο εμήο εηδηθφηεηεο: 
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1.  Κνηλσληθφ Λεηηνπξγφ 

2.  Ννζειεπηή/ηξηα 

3.  Οηθνγελεηαθή Βνεζφ 

 

Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ): ην Γήκν Υαλίσλ – κέζσ 

ηεο ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ – ιεηηνπξγεί έλα Κέληξν Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο 

Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Γ.Δ. Δι. Βεληδέινπ θαη ην νπνίν 

εμππεξεηεί 25-30 ειηθησκέλνπο νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα 

απηνεμππεξέηεζεο (θηλεηηθέο δπζθνιίεο – άλνηα θ.ι.π.) θαη ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπο πνπ έρεη αλαιάβεη ηε θξνληίδα απηψλ εξγάδεηαη ή αληηκεησπίδεη 

ζνβαξά θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα πγείαο θαη αδπλαηεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηε θξνληίδα πνπ έρεη αλαιάβεη. Σν ΚΖΦΖ αλαπιεξψλεη απηφ ην θελφ 

κε ηελ παξνρή νξγαλσκέλεο θνηλσληθήο θξνληίδαο, απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, 

εζεινληέο θαη άιινπο θνξείο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο ηεο θνηλφηεηαο, ζε θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο εκεξήζηαο ή/ θαη νιηγφσξεο παξακνλήο. 

 

 

4. Γεκνηηθφ Γεξνθνκείν  

Σν Γεκνηηθφ Γεξνθνκείν Υαλίσλ απνηειεί ΝΠΓΓ, ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη ε 

ζηέγαζε, θξνληίδα θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ειηθησκέλσλ αηφκσλ, φρη 

κφλν απφ ην Γήκν Υαλίσλ αιιά απφ ην ζχλνιν ηνπ Ννκνχ. Σν Γεκνηηθφ Γεξνθνκείν 

θηινμελεί ζήκεξα 120 ειηθησκέλνπο. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο θαη 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο γηα ηελ βέιηηζηε ιεηηνπξγία απηνχ θαη ηελ αλαβάζκηζε 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο ηνπο ειηθησκέλνπο ζπκπνιίηεο καο  

πεξηιακβάλνπλ:  

 ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ζπληήξεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο - ηνπ νπνίνπ 

πνιιέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ππεξβεί ηελ 50εηία - κε ηελ εθπφλεζε 

κειέηεο θαη ηελ εθηέιεζε έξγνπ εθηεηακέλσλ αλαθαηαζθεπψλ εζσηεξηθψλ-

εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη αληηθαηάζηαζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 ηε ζπλερή αλαλέσζε θαη ζπκπιήξσζε ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

 ηελ πξνκήζεηα εηδηθνχ ιεσθνξείνπ γηα ηελ κεηαθίλεζε ησλ ειηθησκέλσλ. 

 ηελ θάιπςε ηεο δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ ζπκπνιηηψλ καο γηα 

θιίλεο λνζειείαο. Ήδε βαίλεη πξνο νινθιήξσζε ε κειέηεο ηεο λέαο πηέξπγαο 

δπλακηθφηεηαο 70 θιηλψλ. 

 ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ψζηε λα εμαθνινπζεί 

λα δηαηεξεί επάμηα ηνλ ξφιν ηνπ θαιχηεξνπ ηδξχκαηνο ζηνλ ρψξν ηνπ 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα. 

 

Μηα γεληθή εηθφλα ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αλά Γεκνηηθή 

Δλφηεηα θαη αλά θνξέα δηνίθεζεο ζην Γήκν Υαλίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 13. 
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ΠΗΝΑΚΑ 13: Κνηλσληθέο ππνδνκέο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα 

  Α/Α 
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Π
Α

Ρ
Α

Σ
Ζ

Ρ
Ζ


Δ

Η
 

Π
Α

ΗΓ
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1 

ΠΑΗΓΗΚΟΗ 

ΣΑΘΜΟΗ 

ΓΟΚΟΗΠΠ 

  1 1     3 6 11 
Δθθξεκνχλ 72 

αηηήζεηο βξεθψλ 

θαη 70 παηδηψλ  
Αξηζκφο 

θηινμελνχκελσλ 

παηδηψλ 

  63 30     110 302 505 

2 

ΠΑΗΓΗΚΟΗ-

ΒΡΔΦΟΝΖΠΗΑΚΟΗ 

ΣΑΘΜΟΗ 

(ρξεκαηνδνηνχκελε 

δνκή) 

ΚΔΠΠΔΓΖΥ-

ΚΑΜ 

1 1 1   1     4   

Αξηζκφο 

θηινμελνχκελσλ 

παηδηψλ (κε 

ρξεκαηνδφηεζε) 

57 45 45   45     192   

Αξηζκφο 

θηινμελνχκελσλ 

παηδηψλ (κε ηξνθεία) 

  35 15         50   

3 

ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΑΗΓΗΚΖ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ 

(ΚΠΓ) ΓΟΚΟΗΠΠ 

            3 3   

Αξηζκφο 

εγγεγξακκέλσλ 

παηδηψλ 

            3.300 3.300   

4 

ΚΔΝΣΡΑ 

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΚΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΠΑΗΓΗΧΝ (ΚΓΑΠ) ΓΟΚΟΗΠΠ 

            1 1   

Αξηζκφο 

εγγεγξακκέλσλ 

παηδηψλ 

            225 225   

5 
ΚΔΝΣΡΟ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ 

ΑΓΧΓΖ 

ΓΟΚΟΗΠΠ 1           1 2   

                          

Σ
Ρ

ΗΣ
Ζ

 Ζ
Λ

ΗΚ
ΗΑ

 

1 
ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ 

ΥΑΝΗΧΝ 

              1   

Αξηζκφο 

θηινμελνχκελσλ 
              120   

2 
ΚΑΠΖ 

ΓΟΚΟΗΠΠ 
1         1 6 8   

Αξηζκφο κειψλ 247         700 2830 3777   

3 

"ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ 

ΠΗΣΗ" 

(ρξεκαηνδνηνχκελε 

δνκή) ΚΔΠΠΔΓΖΥ-

ΚΑΜ 

1 1 1   1 1* 3 8 

ηε Γ.Δ. νχδαο 

ην Πξφγξακκα 

παξέρεη θαη 

λνζειεπηηθή 

θξνληίδα ζ' φια 

ηα κέιε ηνπ 

ΚΑΠΖ νχδαο 

Αξηζκφο 

επσθεινχκελσλ 
110 100 120     60 185 575 

4 

ΚΖΦΖ 

(ρξεκαηνδνηνχκελε 

δνκή) 
ΚΔΠΠΔΓΖΥ-

ΚΑΜ 

  1           1   

Αξηζκφο 

επσθεινχκελσλ 
  25           25   

*To "Βνήζεηα ζην πίηη "ηεο Γ.Δ. νχδαο αλήθεη δηνηθεηηθά ζην ΓΟΚΟΗΠΠ 
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ζνλ αθνξά ηνπο ινηπνχο θνξείο/δνκέο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη αιιειεγγχεο ζην Γήκν Υαλίσλ, απηνί παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

 

Α/Α 
ΠΗΝΑΚΑ 14: Λνηπνί Φνξείο / Γνκέο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

1 16ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ-ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΟ 

2 
1ν ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ (ΝΟΖΣΗΚΖ ΤΣΔΡΖΖ) & 1ν ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 

ΥΑΝΗΧΝ 

3 
2ν ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ & 2ν ΔΗΓΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ 

(ΔΓΚΔΦΑΛΗΚΖ ΠΑΡΑΛΤΖ) 

4 3ν ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ (ΑΤΣΗΜΟ) 

5 7ν ΓΤΜΝΑΗΟ -ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ ΚΧΦΧΝ 

6 7ν ΔΝΗΑΗΟ ΛΤΚΔΗΟ ΥΑΝΗΧΝ (ΣΜΖΜΑ ΔΝΣΑΞΖ ΚΧΦΧΝ) 

7 ΑΘΛΖΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ "ΑΔΣΟΗ" 

8 ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟΤ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 

9 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

10 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ -ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ 

11 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 

12 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ ΥΑΝΗΧΝ-ΠΑΗΓΗΚΖ ΔΞΟΥΖ ΚΑΛΑΘΑ 

13 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

14 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΗΔΗΝΖ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 

15 ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΑΝΖΛΗΚΧΝ ΥΑΝΗΧΝ-ΔΠΗΜΔΛΖΣΧΝ 

16 ΓΗΚΣΤΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΤΠΟΣΖΡΗΚΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

17 ΔΗΓΗΚΟ ΓΤΜΝΑΗΟ 

18 ΔΛ.Δ.Π.Α.Α.Π. 

19 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΝΟΟΤ ΑΛΣΕΥΑΗΜΔΡ ΚΑΗ ΤΝΑΦΧΝ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ 

20 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΔΡΤΘΡΟ ΣΑΤΡΟ 

21 ΔΝΟΡΗΑΚΟ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ "ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΠΟΛΔΗΑΓΑ" 

22 ΔΝΧΖ ΓΤΝΑΗΚΧΝ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΖ ΒΗΑ ΚΑΣ¶ ΣΧΝ ΓΤΝΑΗΚΧΝ 

23 ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΗΓΗΚΖ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ & ΚΑΣΑΡΣΗΖ 

24 ΘΔΟΥΑΡΗΓΔΗΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΜΠΑΡΑΣΑΖ ΝΔΧΝ 

25 ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΥΡΟΝΗΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 

26 ΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ ΦΤΥΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΥΑΝΗΧΝ-ΓΗΚΣΤΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

27 ΗΑΣΡΟΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΥΑΝΗΧΝ 

28 
ΗΚΑ : ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΑΦΑΛΗΔΧΝ ΥΑΝΗΧΝ-ΣΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΝΑ, 

ΠΑΗΓΗΟΤ&ΔΦΖΒΟΤ 

29 
ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΡΔΤΝΑ -ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΧΝ ΑΝΟΗΚΧΝ ΑΘΔΝΧΝ ALZHEIMER- 

ΚΔΝΣΡΟ ΖΜΔΡΑ 

30 ΚΑΠΝ: ΚΔΝΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΠΑΗΓΗΧΝ ΚΑΗ ΝΔΧΝ ΚΡΖΣΖ 

31 
ΚΑΣΑΚΖΝΧΔΗ ΗΔΡΑ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΚΤΓΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ "ΑΠΟΣΟΛΟ 

ΠΑΤΛΟ" 

32 ΚΓΑΤ: ΚΔΝΣΡΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΚΑΗ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

33 ΚΔΝΣΡΟ ΠΑΗΓΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ 

34 ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΦΖ ΔΞΑΡΣΖΗΟΓΟΝΧΝ ΟΤΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 

35 ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΖΦΖ -ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

36 ΚΔΤΠ: ΚΔΝΣΡΟ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ 

37 ΚΖΦΑΜΔΑ: ΚΔΝΣΡΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΚΑΗ ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

38 
ΚΖΦΑΠ: ΚΔΝΣΡΟ ΖΜΔΡΗΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΑΤΣΗΣΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΝΟΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ "Ζ 

ΜΔΓΑΛΟΥΑΡΖ" 

39 ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΑΝΗΧΝ 
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40 ΜΟΝΑΓΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΧΝ ΟΚΑΝΑ ΥΑΝΗΧΝ 

41 ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΤΛΛΟΓΟ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ 

42 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΚΤΓΧΝΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΚΟΡΧΝΟΤ 

43 Σ΄ ΚΑΠΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΑΝΟΗΚΣΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΧΝ 

44 ΤΛΛΟΓΟ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΜΔΟΓΔΗΑΚΖ ΑΝΑΗΜΗΑ "ΑΓΗΟΗ ΑΝΑΡΓΤΡΟΗ" 

45 ΤΛΛΟΓΟ ΓΗΑΒΖΣΗΚΧΝ 

46 
ΤΛΛΟΓΟ ΦΗΛΟΠΣΧΥΟΗ ΑΓΔΛΦΟΗ-ΦΗΛΟΠΣΧΥΟ ΤΗΣΗΟ "Ο ΑΓΗΟ ΝΗΚΟΛΑΟ" 

ΠΛΑΝΣΕΗΑ 

47 ΤΝΓΔΜΟ ΚΧΦΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 

48 ΧΜΑΣΔΗΟ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ 

49 ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ "Ο ΑΓΗΟ ΝΔΚΣΑΡΗΟ" 

50 ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΗΚΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ 

51 ΦΗΛΟΠΣΧΥΑ ΤΗΣΗΑ "ΑΓΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ" ΛΔΝΣΑΡΗΑΝΑ 

52 ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

 

 

1.2.3.2 Παηδεία-Δθπαίδεπζε  

ην Γήκν Υαλίσλ ιεηηνπξγεί κεγάινο αξηζκφο ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ ηξηψλ 

εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ππνδνκψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζε αλέξρνληαη ζε 165. ηνλ 

πίλαθα 15 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά φιεο νη ππνδνκέο εθπαίδεπζεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα.  
 

ΠΗΝΑΚΑ 15: Τπνδνκέο Δθπαίδεπζεο & Γηα Βίνπ Μάζεζεο Γήκνπ Υαλίσλ 

 Τπνδνκέο/ 

Γεκ. Δλφηεηα 
χλνιν 

Γ.Δ. 

Υαλίσλ 

Γ.Δ.  

Αθξσηεξίνπ 

Γ.Δ. Δι. 

Βεληδέινπ 

Γ.Δ. 

νχδαο 

Γ.Δ. 

Θεξίζνπ 

Γ.Δ. Ν. 

Κπδσλίαο 

Γ.Δ. 

Κεξακηψλ 

Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
127 63 18 15 7 12 10 2 

Νεπηαγσγεία 

(φιεο νη 

θαηεγνξίεο) 

82 41 11 10 4 8 7 1 

Νεπηαγσγεία 77 39 9 9 4 8 7 1 

Δηδηθά 

Νεπηαγσγεία 
3 2   1         

Ηδησηηθά 

Νεπηαγσγεία 
2   2           

Γεκνηηθά 

ρνιεία (φιεο νη 

θαηεγνξίεο) 

45 22 7 5 3 4 3 1 

Γεκνηηθά 

ρνιεία 
40 20 5 4 3 4 3 1 

Δηδηθά Γεκνηηθά 

ρνιεία 
3 2   1         

Ηδησηηθά 

Γεκνηηθά 

ρνιεία 

2   2           

Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
38 19 9 5 2 1 2 0 

Γπκλάζηα (φιεο 

νη θαηεγνξίεο) 
17 9 3 2 1 1 1 0 

Γπκλάζηα  12 7 1 2 1   1   

Δηδηθά Γπκλάζηα 1 1             

Δζπεξηλά 1 1             
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Γπκλάζηα 

Μνπζηθά 

Γπκλάζηα 
1         1     

Ηδησηηθά 

Γπκλάζηα 
2   2           

Λχθεηα ( φιεο νη 

θαηεγνξίεο) 
21 10 6 3 1 0 1 0 

Γεληθά Λχθεηα 8 4 1 1 1   1   

Δζπεξηλά Γεληθά 

Λχθεηα 
1 1             

ΔΠΑΛ 4 2 1 1         

ΔΠΔΡΗΝΟ 

ΔΠΑΛ 
1 1             

ΔΚ 2 1   1         

Δπαγγεικαηηθέο 

ρνιέο (ΔΠΑ) 
1 1             

Δηδηθά ρνιεία 

(ΔΔΔΔΚ) 
1   1           

ΗΔΚ 1   1           

Ηδησηηθά Λχθεηα 2   2           

ρνιεία 

Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο 

1 1             

ρνιή Γνλέσλ 1 1             

ρνιή 

Μεηαλαζηψλ 
1 1             

Σξηηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 
2 1 1           

Πνιπηερλείν 1   1           

ΑΣΔΗ 1 1             

 

1.2.3.2.1 ρνιηθέο Δπηηξνπέο Γήκνπ Υαλίσλ 

ην λέν Γήκν Υαλίσλ κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/10 (άξζξν 103) ιεηηνπξγνχλ 

πιένλ δχν ρνιηθέο Δπηηξνπέο: 

 

α)  ε ρνιηθή  Δπηηξνπή Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ  
Οη 63 ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ βξίζθνληαλ θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πξηλ απφ ηηο 

31/12/2011, ζπγρσλεχζεθαλ κε ην ΦΔΚ 1125/03-06-11, ζε κηα ίδηα θαη εληαία 

ρνιηθή Δπηηξνπή κε ηελ επσλπκία «Σρνιηθή Δπηηξνπή Πξωηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Φαλίωλ». 

 

β) ε ρνιηθή  Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ  
Οη 21 ρνιηθέο Δπηηξνπέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ βξίζθνληαλ θαη 

ιεηηνπξγνχζαλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πξηλ απφ ηηο 

31/12/2011, ζπγρσλεχζεθαλ κε ην ΦΔΚ 1075/31-05-2011, ζε κηα ίδηα θαη εληαία 

ρνιηθή Δπηηξνπή κε ηελ επσλπκία «Σρνιηθή Δπηηξνπή Γεπηεξνβάζκηαο  Δθπαίδεπζεο 

Γήκνπ Φαλίωλ». 

 

θνπφο ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ Πξσηνβάζκηαο  θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

είλαη ε δηαρείξηζε ησλ πηζηψζεσλ πνπ ηνπο δηαηίζεληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ 

ιεηηνπξγίαο ησλ αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ (ζέξκαλζεο, θσηηζκνχ, χδξεπζεο, 

ηειεθψλνπ, απνρέηεπζεο, αγνξάο αλαιψζηκσλ πιηθψλ θ.ιπ.), ε ακνηβή 
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θαζαξηζηξηψλ, ε εθηέιεζε έξγσλ γηα ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ζρνιείσλ θαη ηνπ θάζε είδνπο εμνπιηζκνχ ηνπο, ε εηζήγεζε πξνο ηηο αληίζηνηρεο 

δηεπζχλζεηο γηα ηνλ εθνδηαζκφ απφ ηνλ Οξγαληζκφ ρνιηθψλ Κηηξίσλ ησλ 

αληίζηνηρσλ ζρνιείσλ κε έπηπια θαη εμνπιηζηηθά είδε θαη απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε βηβιία γηα ηηο αληίζηνηρεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο, ε 

δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ ελδερφκελε εθκεηάιιεπζε ησλ ζρνιηθψλ θπιηθείσλ, 

θαζψο θαη ε ιήςε θάζε άιινπ κέηξνπ πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν γηα ηε ζηήξημε ηεο 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

 

Οη πφξνη ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ πξνέξρνληαη 

απφ: α) ηελ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ηνπο ΚΑΠ, β) ηε ηπρφλ έθηαθηε 

επηρνξήγεζε ην χςνο ηεο νπνίαο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

πνπ νδεγνχλ ζηελ θαηαβνιή ηεο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο, γ) ηνπο πξνζφδνπο ηεο 

ζρνιηθήο πεξηνπζίαο, δ) ηηο εθπνηήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε) ηηο θάζε είδνπο 

εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο θαη θιεξνδνζίεο, θαη ζη) θάζε άιιε λφκηκε πεγή. 

 

1.2.3.3 Πνιηηηζκφο 

1.2.3.3.1 Πνιηηηζηηθέο Τπνδνκέο  

Ο Γήκνο Υαλίσλ ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, θνπιηνχξα θαη ηελ 

ηζηνξία ηνπ. Δίλαη έλαο Γήκνο πνπ αλαινγηθά κε ην κέγεζνο ηνπ δηαζέηεη  πνιχ 

ζεκαληηθά κλεκεία, αμηφινγεο ζπιινγέο αιιά θαη κία ηεξάζηηα ηζηνξία, ε νπνία 

θξχβεηαη ζε θάζε γσληά ηνπ, ε νπνία, δπζηπρψο, δελ έρεη αθφκα αλαδεηρζεί θαη 

αμηνπνηεζεί ζην έπαθξνλ.  

 

Ο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη επίζεο έλα κεγάιν αξηζκφ ππνδνκψλ/ρψξσλ αθηεξσκέλσλ 

ζηνλ πνιηηηζκφ. Βηβιηνζήθεο, Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε, ζεξηλφο Γεκνηηθφο 

Κηλεκαηνγξάθνο, πνιηηηζηηθά θαη εθζεζηαθά θέληξα, πνιπρψξνη πνιηηηζκνί θαη 

ζέαηξα απνηεινχλ νξηζκέλεο απφ ηηο ππνδνκέο πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηνλ 

πνιηηηζηηθφ ράξηε – φρη κφλν ηεο Κξήηεο αιιά - ηεο ρψξαο θεληξίδνληαο θαη 

ζπκβάιινληαο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα θάζε είδνπο ηέρλε ζην Γήκν 

καο. πλνπηηθά ζην Γήκν Υαλίσλ εληνπίδνληαη νη παξαθάησ πνιηηηζηηθέο ππνδνκέο – 

θξαηηθέο θαη δεκνηηθέο - αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 16: Πνιηηηζηηθέο Τπνδνκέο Γήκνπ Υαλίσλ 

Τπνδνκέο - 

Υψξνη - Γνκέο 
Πιήζνο 

Γ.Δ. 

Υαλίσλ 

Γ.Δ.  

Αθξσηεξίνπ 

Γ.Δ. Δι. 

Βεληδέινπ 

Γ.Δ. 

νχδαο 

Γ.Δ. 

Θεξίζνπ 

Γ.Δ. Ν. 

Κπδσλίαο 

Γ.Δ. 

Κεξακηψλ 
ΤΝΟΛΟ 

Αξραηνινγηθνί 

Υψξνη* 
69 7 27 11 6 2 15 1 138 

Μνπζεία 17 9 4 2 1 1     34 

Γεκνηηθέο 

Βηβιηνζήθεο 
2 2             4 

Φηιαξκνληθή 1 1             2 

ΓΖΠΔΘΔ 1 1             2 

Γεκνηηθνί 

Κηλεκαηνγξάθνη 
1 1             2 

Χδεία 2 2             4 

Πηλαθνζήθεο 1 1             2 
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πιινγέο 6 4 2           12 

Πάξθν 

Γηάζσζεο 

Υισξίδαο & 

Παλίδαο 

1   1           2 

ΤΝΟΛΟ 101 28 34 13 7 3 15 1 202 

* Οη αξραηνινγηθνί ρώξνη αλά Γεκνηηθή Δλόηεηα θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα. 

 

 ζνλ αθνξά ηα ζεκαληηθφηεξα Μνπζεία θαη πιινγέο πνπ εληνπίδνληαη ζην Γήκν 

Υαλίσλ, απηά παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

1.  Αξραηνινγηθφ Μνπζείν νδνχ Υάιεδσλ. 

2 . πιινγή Βπδαληηλψλ θαη Μεηαβπδαληηλψλ Αξραηνηήησλ ζηνλ Σνπαλά. 

3.  Ηζηνξηθφ Αξρείν Κξήηεο κε ηηο ηζηνξηθέο θαη ιανγξαθηθέο ζπιινγέο. 

4.  Ίδξπκα - Μνπζείν Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ ζηελ πεξηνρή Υαιέπα. 

5.  Πνιεκηθφ Μνπζείν Υαλίσλ  

6.  Μνπζείν Σππνγξαθίαο Υαλίσλ  

7. Ηδησηηθφ Λανγξαθηθφ «Κξεηηθφ πίηη» ζηελ νδφ Υάιεδσλ. 

8.  Λανγξαθηθφ Μνπζείν νχδαο (Ν. Φξνληκάθε). 

9.  Μνπζείν Υεκείαο Υαλίσλ. 

10. πιινγή Βνηάλσλ θαη άιιεο ρισξίδαο ζην Μ.Α.Η.Υ. 

11. Πάξθν Γηάζσζεο Υισξίδαο θαη Παλίδαο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο.  

12. Δθθιεζηαζηηθφ Μνπζείν Η. Μνλήο Υξπζνπεγήο. 

13. Λανγξαθηθφ Μνπζείν Η. Μνλήο Υξπζνπεγήο. 

14. Δθθιεζηαζηηθφ Μνπζείν Η.Μ. Αγίαο Σξηάδαο Αθξσηεξίνπ. 

15. Δθθιεζηαζηηθφ Μνπζείν Η.Μ. Γνπβεξλέηνπ  

16. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ ζηελ νδφ Υάιεδσλ. 

17. Μνπζείν Δζληθήο Οκάδαο Πνδνζθαίξνπ απφ ηνλ «Γαιαλφιεπθν Φάξν». 

18. Μνπζείν ρνιηθήο Εσήο ζηα Υαληά. 

19. πιινγή Μνπζηθψλ Οξγάλσλ απφ ηε γε ζην Μνλ. Καξφινπ ζηα Υαληά. 

20. Δθθιεζηαζηηθφ θαη Λανγξαθηθφ Μνπζείν ζηελ Η.Μ. Κνξαθηψλ.  

21. Μνπζείν Πξψηνπ Γπκλαζίνπ Υαλίσλ. 

22. Μνπζείν Δζληθήο Αληίζηαζεο ζην Θέξηζν. 

23. Λανγξαθηθή πιινγή Η.Λ.Α.Δ.Κ. Υαληά. 

24. Λανγξαθηθφ Μνπζείν ζηηο ηέξλεο Αθξσηεξίνπ. 

25. Ηδησηηθή πιινγή Απνιηζσκάησλ Ηαθψβνπ Σζνπξνπλάθε, ζηνλ Πξνθ. Ζιία 

Υαλίσλ. 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεκαηηθψλ κνπζείσλ, ε Γεκνηηθή Αξρή επεμεξγάδεηαη 

δηάθνξεο πξνηάζεηο φπσο π.ρ. ε κεηαηξνπή ηνπ παηξηθνχ ζπηηηνχ ηνπ Μίθε 

Θενδσξάθε ζηνλ Γαιαηά ζε επηζθέςηκν εθζεζηαθφ/ζπλεδξηαθφ ρψξν-κνπζείν, ε 

πινπνίεζε ησλ νπνίσλ αλακέλεηαη φρη κφλν λα εκπινπηίζεη ην πνιηηηζηηθφ πξντφλ 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αιιά θαη λα εληζρχζεη ην πνιηηηζηηθφ απφζεκα απηνχ. 

 

1.2.3.3.2 Υψξνη Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ θαη πλεδξίσλ 

ηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ εληνπίδνληαη επίζεο αξθεηνί ρψξνη γηα ηε δηελέξγεηα 

εκεξίδσλ, ζπλεδξίσλ, εθζέζεσλ θαζψο θαη πνιηηηζηηθψλ θαη ινηπψλ θαιιηηερληθψλ 

εθδειψζεσλ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ζπλεδξηαθνί-

εθζεζηαθνί ρψξνη θαη νη ινηπνί ρψξνη δηεμαγσγήο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ αλά 

δεκνηηθή ελφηεηα θαη ε ρξήζε αλά θνξέα απηψλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 17: εκαληηθφηεξνη ζπλεδξηαθνί-εθζεζηαθνί ρψξνη & ινηπνί ρψξνη 

δηεμαγσγήο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

ΟΝΟΜΑΗΑ ΓΖΜ. ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ 

Παιηφ Σεισλείν Υαλίσλ  Κ.Δ.Π.Δ.Γ.Ζ.Υ.-Κ.Α.Μ. 

Νεψξην Μφξν Υαλίσλ  Ηζηηνπιντθφο κηινο Υαλίσλ 

ΚΑΜ-Μεγάιν Αξζελάιη Υαλίσλ  Κ.Δ.Π.Δ.Γ.Ζ.Υ.-Κ.Α.Μ. 

Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ Γ.. Γήκνπ Υαλίσλ Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Αίζνπζα ηχπνπ Γήκνπ Υαλίσλ Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Αίζνπζα πζθέςεσλ ΠΔΓΚ Υαλίσλ Π.Δ.Γ. Κξήηεο 

Αίζνπζα ζπζθέςεσλ απνθεληξσκέλνπ 

Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο νχδαο 
νχδαο Γήκνο Υαλίσλ 

Αίζνπζα ζπζθέςεσλ απνθεληξσκέλνπ 

Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο  Ν. Κπδσλίαο 
Ν. Κπδσλίαο Γήκνο Υαλίσλ 

Γεκνηηθφο Κήπνο Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Πάξθν Δηξήλεο θαη Φηιίαο Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Γπαιί Σδακίζί (εθζεζηαθφο ρψξνο) Υαλίσλ Ννκαξρηαθφ Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ 

Αλαηνιηθή Σάθξνο Υαλίσλ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ  

Γπηηθή Σάθξνο Υαλίσλ Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ  

Αλνηθηφ ακθηζέαηξν ζηηο εξγαηηθέο θαηνηθίεο 

Λεληαξηαλψλ 
Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Φξνχξην Φηξθά Υαλίσλ Ναπηηθφ Μνπζείν Υαλίσλ 

Πχιε Sabbionara Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Θέαηξν Αλαηνιηθήο Σάθξνπ Υαλίσλ ΚΔΠΔΓΖΥ 

Θέαηξν « Γεκήηξεο Βιεζίδεο» Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Βίια Κνχλδνπξνπ Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Θεξηλφο Γεκνηηθφο Κηλεκαηνγξάθνο  Υαλίσλ ΚΔΠΔΓΖΥ 

Θέαηξν Πάξθνπ Δηξήλεο θαη Φηιίαο  Υαλίσλ Γήκνο Υαλίσλ 

Φξνχξην Ηηδεδίλ  νχδαο Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Φξνχξην αξραίαο Απηέξαο  νχδαο Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ  

Άγηνη Απφζηνινη ( Άιζνο θαη ρψξνο παξθηλγθ) Ν. Κπδσλίαο Γήκνο Υαλίσλ 

Σάθνη Βεληδέισλ ζηνλ Ηεξφ Ναφ Πξνθήηε Ζιία  Αθξσηεξίνπ Γήκνο Υαλίσλ 

Λίκλε Αγπηάο  Θεξίζνπ Γ.Δ.Τ.Α.Υ. 

Πιαηεία φπηζζελ Γπαιί Σδακηζί Υαλίσλ Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

Άπιηνο ρψξνο Ηεξνχ Νανχ Αγίαο Βαξβάξαο ζηελ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Δι. Βεληδέινπ   
Δι.Βεληδέινπ Γήκνο Υαλίσλ 

Πιαηεία Καησρσξίνπ Κεξακηψλ  Κεξακηψλ Γήκνο Υαλίσλ 

Πιαηεία Γξαθψλαο Κεξακηψλ  Κεξακηψλ Γήκνο Υαλίσλ 

Πιαηεία Κάκπσλ Κεξακηψλ  Κεξακηψλ Γήκνο Υαλίσλ 
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1.2.3.3.3 Πνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο 

Με ζθνπφ ηελ αλάδεημε θαη δηαηήξεζε ηεο ηνπηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ηφπνπ καο, δηνξγαλψλνληαη απφ ην Γήκν Υαλίσλ πιήζνο πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

θαη εθζέζεσλ, ηνπηθψλ ενξηψλ θαη παγθφζκησλ εκεξψλ, νη νπνίεο έρνπλ θαζηεξσζεί 

θαη ενξηάδνληαη θάζε ρξφλν. Οη θπξηφηεξεο εμ απηψλ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλά 

θαηεγνξία: 

 

1. Δθζέζεηο 

Αγξνηηθφο Αχγνπζηνο: Ζ έθζεζε ηνπ Αγξνηηθνχ Απγνχζηνπ – ε νπνία 

δηνξγαλψλεηαη ηα ηειεπηαία 13 ρξφληα - έρεη θαηαζηεί πιένλ ζεζκφο ζην Γήκν 

Υαλίσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηνπ πξψηνπ δεθαπελζήκεξνπ ηνπ Απγνχζηνπ θαη 

απνηειεί κία έθζεζε θξεηηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ ιατθήο ηέρλεο κε 

ζηφρν ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ αλάδεημε ησλ πνηνηηθψλ 

πξντφλησλ ηεο Κξήηεο, ηελ πξνβνιή ηεο ηνπηθήο καο παξάδνζεο θαη θιεξνλνκηαο, 

θαζψο θαη ηελ πξνζέιθπζε ελδηαθεξφκελσλ επελδπηψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

ζπλεξγαζηψλ θαη ηε δηελέξγεηα εμαγσγψλ. ηελ έθζεζε ζπκκεηέρνπλ θαη θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ ηνπξηζηηθή θαη παξαγσγηθή αλάπηπμε ηεο Κξήηεο, πξνβάιινληαο 

φρη κφλν ηα ηνπηθά πξντφληα αιιά θαη ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο θηινμελίαο πνπ 

πξνζθέξεη ν ηφπνο καο.  

 

Ο Αγξνηηθφο Αχγνπζηνο γηα ην 2011 πξαγκαηνπνηήζεθε κε πνιχ κεγάιε επηηπρία – 

γηα πξψηε θνξά – ζην ρψξν ηεο Γπηηθήο Σάθξνπ ηνπ Δλεηηθνχ Ληκέλα Υαλίσλ απφ 

ηηο 4 έσο ηηο 9 Απγνχζηνπ 2011 θαη είρε σο ζέκα ηε «πκβνιαηαθή Γεσξγία». Σέινο, 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο γηα πξψηε θνξά ην 2011 ε έθζεζε ηνπ Αγξνηηθνχ 

Απγνχζηνπ κεηαθέξζεθε θαη εθηφο Ν. Υαλίσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα, 

απφ ηηο 30 επηεκβξίνπ έσο ηηο 3 Οθησβξίνπ 2011 κε πιήζνο πνιηηψλ λα ηελ 

επηζθέπηνληαη. 

 

2. Φεζηηβάι 

 Πνιηηηζηηθφ Καινθαίξη Γήκνπ Υαλίσλ: Με πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

δηνξγαλψλεηαη θάζε ρξφλν θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν, απφ ην κήλα Ηνχιην έσο 

θαη ηα ηέιε επηεκβξίνπ, ην Πνιηηηζηηθφ Καινθαίξη ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη πιεζψξα πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, φπσο ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο 

παξαζηάζεηο, ζπλαπιίεο, ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο θ.α. 
 

3. Θεκαηηθέο ενξηέο παξάδνζεο 

 Γηνξηή Σζηθνπδηάο: Κάζε ρξφλν ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ επηεκβξίνπ 

δηνξγαλψλνληαη απφ ην Γήκν Υαλίσλ γηνξηέο ηζηθνπδηάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο ζπιιφγνπο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ αλαβίσζε ησλ 

εζίκσλ ηνπ ηφπνπ καο θαη ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ ηεο Κξήηεο, έλα απφ ηα 

νπνία είλαη θαη ε ηζηθνπδηά. 

 Γηνξηή ζαξδέιαο: Κάζε ρξφλν, ν Γήκνο Υαλίσλ ζε ζπλεξγαζία κε πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο δηνξγαλψλεη ηε γηνξηή ηεο ζαξδέιαο ζηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο Υαλίσλ 

θαη νχδαο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ κνπζηθνρνξεπηηθά 

δξψκελα θαη παξαδνζηαθφ θέξαζκα ζηνπο Γεκφηεο.    

 Γηνξηή Κιείδσλα: Με πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ θάζε ρξφλν, ζηηο 24 Ηνπλίνπ, 

δηνξγαλψλνληαη γηνξηέο Κιείδσλα ζε δηάθνξεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ κνπζηθέο θαη ρνξεπηηθέο παξαζηάζεηο κε ζέκα ηελ αλαβίσζε ηνπ 

ελ ιφγσ  εζίκνπ. 
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4. Δζληθέο θαη Τνπηθέο Δπέηεηνη - Ζκέξεο Μλήκεο  
 

 Δνξηαζκφο εζληθψλ επεηείσλ 28
εο

 Οθησβξίνπ θαη 25
εο

 Μαξηίνπ: ηα πιαίζηα 

ησλ ενξηαζκψλ ησλ δχν ηζηνξηθψλ επεηείσλ δηνξγαλψλνληαη παξειάζεηο ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ (θαη ζε επηιεγκέλεο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο), 

επηκλεκφζπλεο δεήζεηο θαη θαηαζέζεηο ζηεθάλσλ. 

 Μάρε ηεο Κξήηεο: Δθδειψζεηο ηηκήο γηα ηε Μάρε ηεο Κξήηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη πεξί ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ Μαΐνπ. Καηά ηηο 

εθδειψζεηο απηέο  ηηκάηαη ε ηζηνξηθή κάρεο ηεο Κξήηεο, πνπ θαηά πνιινχο έθξηλε 

ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηελ έθβαζε ηνπ Β’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Οη εθδειψζεηο γηα 

ηε Μάρε ηεο Κξήηεο απνηεινχλ θάζε ρξφλν ζεκείν αλαθνξάο κε πςειέο 

παξνπζίεο. 

 Δπέηεηνο ηνπ Βνκβαξδηζκνχ ηνπ Δπαλαζηαηηθνχ ηξαηνπέδνπ Αθξσηεξίνπ: 

Καηά ηελ εθδήισζε απηή  ηηκάηαη ε Δπέηεηνο ηνπ Βνκβαξδηζκνχ ηνπ 

Δπαλαζηαηηθνχ ηξαηνπέδνπ Αθξσηεξίνπ κε θαηάζεζε ζηεθάλσλ θαη απφδνζε 

ηηκψλ ζην άγαικα ηνπ «Καγηαιέ» πνπ βξίζθεηαη ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Αθξσηεξίνπ.     

 Δθδειψζεηο γηα ηελ επέηεην ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Θεξίζνπ:  Με αθνξκή ηελ 

επέηεην ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Θεξίζνπ, θάζε Μάξηην δηνξγαλψλνληαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Ίδξπκα Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ « Διεπζέξηνο Βεληδέινο» θαη ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ εθδειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ επηκλεκφζπλεο 

δεήζεηο θαη επηζθέςεηο ζην Μνπζείν Θεξίζνπ.   

 Δθδειψζεηο γηα ηελ έλσζε ηεο Κξήηεο κε ηελ Διιάδα : Με αθνξκή ηελ 

επέηεην ηεο έλσζεο ηεο λήζνπ Κξήηεο κε ηελ Διιάδα ηελ 1
ε 

Γεθεκβξίνπ 1913 

δηνξγαλψλνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Υαλίσλ εθδειψζεηο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ θσηνγξαθηθέο εθζέζεηο, νκηιίεο θαη δηαιέμεηο. 

 

 Ζκέξα Δζληθήο Μλήκεο ησλ Πεζφλησλ θαη ησλ Αγλννχκελσλ θαηά ηελ 

ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν (24 Ηνπιίνπ): Καηά ηελ εθδήισζε απηή ηηκάηαη ε 

κλήκε ησλ Πεζφλησλ θαη ησλ Αγλννχκελσλ πνπ ζπζηάζηεθαλ καρφκελνη  θαηά 

ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν κε απφδνζε ηηκψλ ζην Μλεκείν  πνπ βξίζθεηαη 

ζην πάξθν Δηξήλεο θαη Φηιίαο ησλ Λαψλ.     

 Ζκέξα Δζληθήο Μλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξά Αζίαο απφ 

ην Σνπξθηθφ Κξάηνο (14 επηεκβξίνπ): Καηά ηελ εθδήισζε απηή  ηηκάηαη ε 

κλήκε ησλ Διιήλσλ ηεο Μηθξάο Αζίαο πνπ εθδηψρζεθαλ απφ ην Σνπξθηθφ 

Κξάηνο κε επηκλεκφζπλε δέεζε,  θαηάζεζε ζηεθάλσλ θαη απφδνζε ηηκψλ ζην 

Μλεκείν  πνπ βξίζθεηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Κηζζάκνπ θαη Μάξθνπ 

Μπφηζαξε.     

 Δθδήισζε Μλήκεο θαη Σηκήο γηα ηελ Δπέηεην ηεο Έλαξμεο ηνπ 

Απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα ηεο ΔΟΚΑ θαηά ησλ Άγγισλ θαη ηελ επέηεην 

Απαγρνληζκνχ ησλ Μηραιάθε Καξανιή θαη Αλδξέα Γεκεηξίνπ:  ην πιαίζην 

ηεο εθδήισζεο ην κήλα Μάην δηνξγαλψλεηαη επηκλεκφζπλε δέεζε κε θαηάζεζε 

ζηεθάλσλ θαη απφδνζε ηηκψλ .  

 Δνξηαζκφο ηεο Ζκέξαο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (24 Οθησβξίνπ): ην πιαίζην ησλ 

ενξηαζκψλ γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Ζλσκέλσλ Δζλψλ δηνξγαλψλεηαη 

επηκλεκφζπλε δέεζε κε θαηάζεζε ζηεθάλσλ θαη απφδνζε ηηκψλ ζην Ζξψν 

Πεζφλησλ (Πάξθν Δηξήλεο θαη Φηιίαο)    

 Δπηκλεκφζπλε δέεζε ζην κλεκείν εθηειεζζέλησλ (29 Απγνχζηνπ 1944) ζηελ 

Αγηά: ηηο 13 Απγνχζηνπ 1944 νη Γεξκαλνί θαηαθηεηέο έθαςαλ ρσξηά ζηα Δλληά 

Υσξηά, ζηε Λίκλε θαη ζην Κνπλέλη ( Βαζχ). ηηο 29 ηνπ ίδηνπ κήλα εθηέιεζαλ 

ζηνλ Γνιγνζά 25 παηξηψηεο θαη γη’ απηφ ην ιφγν ζηήζεθε κλεκείν ζηελ Αγηά πξνο 
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ηηκή ησλ ζπκάησλ ηεο λαδηζηηθήο ζεξησδίαο. Με πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ θάζε 

ρξφλν γίλεηαη επηκλεκφζπλε δέεζε ζην ελ ιφγσ κλεκείν.           

 Δνξηαζκφο ηεο εζληθήο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ: Κάζε ρξφλν ηελ ηξίηε 

εβδνκάδα ηνπ Ννεκβξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο (εθζέζεηο 

θσηνγξαθίαο, πξνβνιέο θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, νκηιίεο) κε ζέκα ηα γεγνλφηα 

πνπ έιαβαλ ρψξα ζην Πνιπηερλείν ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 1973.  

 Ζκέξα Μλήκεο γηα ηνλ Αληηζηξάηεγν Δκκ. Υαηδεδάθε (22 Ηνπιίνπ): Καηά ηελ 

εθδήισζε απηή ηηκάηαη ε κλήκε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 173 Μνίξαο Αληηαξκαηηθνχ 

Ππξνβνιηθνχ Δκκ. Υαηδεδάθε κε επηκλεκφζπλε δέεζε, θαηάζεζε ζηεθάλσλ θαη 

απφδνζε ηηκψλ ζην Καιάκη.    

 Ζιηάθεηα: Κάζε ρξφλν, ην Μάην, δηνξγαλψλνληαη εθδειψζεηο κλήκεο θαη ηηκήο 

γηα ηνλ ήξσα κελαγφ Κψζηα Ζιηάθε καδί κε ην ηνλ Γήκν Καξπάζνπ. 

 

5. Δθδειώζεηο 

 Ναπηηθή Δβδνκάδα: Κάζε δχν ρξφληα ζε ζπλεξγαζία κε ην Ναχζηαζκν Κξήηεο, 

δηνξγαλψλεηαη ε Ναπηηθή Δβδνκάδα πνπ πεξηιακβάλεη πιήζνο εθδειψζεσλ. Ζ 

Ναπηηθή Δβδνκάδα, δηνξγαλψλεηαη παξάιιεια θαη ζε άιια ιηκάληα ηεο ρψξαο κε 

ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε ζπκβνιή ηνπ Πνιεκηθνχ, ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο θαη ηνπ 

Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ ζηελ εζληθή άκπλα, ζηελ νηθνλνκηθή πξφνδν ηεο ρψξαο θαη 

ζηηο θαζεκεξηλέο θνηλσληθέο αλάγθεο. Πνιιέο απφ ηηο εθδειψζεηο ηεο Ναπηηθήο 

Δβδνκάδαο, πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κλεκεία ηνπ Γήκνπ (π.ρ. Φξνχξην Ηηδεδίλ, 

Παιαίθαζηξν, Νεζίδα νχδαο).  

 Δθδήισζε ηνπ Φάξνπ Πνιηηηζκνχ: Κάζε ρξφλν ηνλ Αχγνπζην 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο Πνιηηηζκνχ, πνπ πεξηιακβάλνπλ εθζέζεηο θαη 

δξψκελα εθθξάδνληαο ηελ εηξήλε, ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ ζπλαδέιθσζε ησλ 

ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ. 

 

 Δθδειψζεηο ενξηαζκνχ αλάξηεζεο γαιάδησλ ζεκαηψλ: Κάζε ρξφλν  

πξαγκαηνπνηνχληαη ηειεηέο αλάξηεζεο ησλ Γαιάδησλ εκαηψλ ζηηο παξαιίεο ηνπ 

Γήκνπ, πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο απνλνκήο γαιάδησλ ζεκαηψλ.      

 Δνξηαζκφο ηεο παλζέιελνπ ηνπ Απγνχζηνπ: Με αθνξκή ην νιφγηνκν θεγγάξη 

ηνπ Απγνχζηνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ππαίζξηεο κνπζηθέο εθδειψζεηο ζε δηάθνξα 

ζεκεία θαη ρψξνπο πνιηηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.   

 Δθδήισζε Φηινηειηζκνχ: Καηά ηελ εθδήισζε απηή πνπ ζπλήζσο ζπκπίπηεη κε 

ηελ Ζκέξα ησλ Σαρπδξνκείσλ (9 Οθησβξίνπ) δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο εθζέζεηο 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Φηινηειηθή Δηαηξεία. 

 Δθδειψζεηο Απνθξηάο-Καζαξά Γεπηέξαο: Καηά ην ηειεπηαίν ηξηήκεξν ηεο 

Απνθξηάο, δηνξγαλψλνληαη δηάθνξεο απνθξηάηηθεο εθδειψζεηο, παξέιαζε νκάδσλ 

κεηακθηεζκέλσλ θαη εθδειψζεηο γηα ηνλ ενξηαζκφ ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο. 

 Δθδειψζεηο γηα ηελ εκέξα ηεο Πξσηνκαγηάο: Σελ εκέξα ηεο Πξσηνκαγηάο 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ ζε δηάθνξα ζεκεία 

ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ κε ζηφρν ηνλ ενξηαζκφ ηεο άλνημεο θαη ηελ εκέξα – 

νξφζεκν ησλ εξγαηηθψλ αγψλσλ.    

 Υξηζηνπγελληάηηθεο θαη Πξσηνρξνληάηηθεο Δθδειψζεηο: ην πιαίζην ησλ 

Υξηζηνπγελληάηηθψλ θαη Πξσηνρξνληάηηθσλ εθδειψζεσλ νξγαλψλνληαη δηάθνξα 

πνιηηηζηηθά δξψκελα, φπσο: αλαβίσζε εζίκσλ, θαηαζθεπέο ρξηζηνπγελληάηηθσλ 

εηδψλ, ζεαηξηθέο θαη κνπζηθέο παξαζηάζεηο.  

 Δβδνκάδα ησλ Παζψλ: Σελ εβδνκάδα πξηλ απφ ην Πάζρα (γλσζηή θαη σο 

Μεγαινβδφκαδα) πξαγκαηνπνηνχληαη κνπζηθέο εθδειψζεηο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ 

Γήκνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ θηιαξκνληθή νξρήζηξα. 
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6. Παγθόζκηεο θαη Παλεπξωπαϊθέο Ζκέξεο 

 Δνξηαζκφο ηεο Παλεπξσπατθήο Ζκέξαο Υσξίο Απηνθίλεην: ην πιαίζην ησλ 

ενξηαζκψλ ηεο Παλεπξσπατθήο Ζκέξαο Υσξίο Απηνθίλεην (22 επηεκβξίνπ) 

δηαθφπηεηαη ζπκβνιηθά ε θπθινθνξία ζηνπο δξφκνπο κε ηαπηφρξνλε δηνξγάλσζε 

δηαθφξσλ θαιιηηερληθψλ δξψκελσλ κε ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηεο βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ελαιιαθηηθήο κεηαθίλεζεο. 

 Δνξηαζκφο ηεο παγθφζκηαο εκέξαο θαηά ηνπ AIDS: ηα πιαίζηα ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο παγθφζκηαο θαηά ηνπ AIDS, θάζε ρξφλν ζηηο 1 Γεθεκβξίνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ δηαιέμεηο θαη νκηιίεο κε ζέκα ηελ 

θαηαπνιέκεζε απηήο ηεο αζζέλεηαο. 

 Δνξηαζκφο ηεο παγθφζκηαο εκέξαο θαηά ηνπ θαξθίλνπ: ηα πιαίζηα ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο παγθφζκηαο εκέξαο θαηά ηνπ θαξθίλνπ θάζε ρξφλν ζηηο 4 

Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, κε πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ, νκηιίεο θαη 

δηαιέμεηο κε ζέκα ηελ κεγαιχηεξε κάζηηγα ηεο επνρήο καο. 

 Δνξηαζκφο ηεο παγθφζκηαο εκέξαο πνίεζεο θαη ηεο εκέξαο θαηά ηνπ 

ξαηζηζκνχ: ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο παγθφζκηαο εκέξαο πνίεζεο θαη ηεο 

εκέξαο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε ρξφλν ζηηο 21 Μαξηίνπ, κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ, δηαιέμεηο θαη πνηεηηθέο βξαδηέο 

 Δνξηαζκφο ηεο παγθφζκηαο εκέξαο ηεο γεο: Κάζε ρξφλν ζηηο 22 Απξηιίνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ενξηαζηηθέο εθδειψζεηο (εθζέζεηο θσηνγξαθίαο, πξνβνιέο 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ, νκηιίεο) κε ζέκα ην πεξηβάιινλ. 

 Δνξηαζκφο ηεο παγθφζκηαο εκέξαο ηεο κνπζηθήο: Κάζε ρξφλν ζηηο 21 Ηνπλίνπ 

δηνξγαλψλνληαη κνπζηθέο εθδειψζεηο θαη ππαίζξηα θεζηηβάι ζηα πιαίζηα ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο παγθφζκηαο εκέξαο κνπζηθήο. 

 

 Δνξηαζκφο ηεο παγθφζκηαο εκέξαο ηεο γπλαίθαο: ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ 

ηεο παγθφζκηαο εκέξαο ηεο γπλαίθαο θάζε ρξφλν ζηηο 8 Μαξηίνπ κε πξσηνβνπιία 

ηνπ Γήκνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζεαηξηθά, κνπζηθά δξψκελα θαη νκηιίεο κε ζέκα 

ηνλ ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηελ ζεκεξηλή θνηλσλία. 

 Δνξηαζκφο ηεο παγθφζκηαο εκέξαο ησλ δψσλ: ηα πιαίζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηεο 

παγθφζκηαο εκέξαο ησλ δψσλ θάζε ρξφλν ζηηο 4 Οθησβξίνπ κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Γήκνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νκηιίεο, δηαιέμεηο, εθζέζεηο θσηνγξαθίαο θ.ι.π. κε 

ζέκα ηα δψα. 
 

1.2.3.3.4 Πνιηηηζηηθνί χιινγνη 

ην Γήκν Υαλίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη 50 πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη, νη νπνίνη κε ηηο 

πξσηνβνπιίεο ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηελ πξναγσγή δξάζεσλ πνιηηηζκνχ θαη 

δηαηήξεζεο ηεο ηνπηθήο παξάδνζεο. Οη πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 18: Πνιηηηζηηθνί χιινγνη αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα 
A/A ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΡΧΝΗΟΤ “Ζ ΟΜΟΝΟΗΑ” 

2 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΑΤΡΟΤ ΣΑΤΡΟ ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ  

3 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΥΧΡΓΑΚΗΟΤ “Ζ ΚΛΟΚΑ”  

4 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΗ ΔΞΧΡΑΨΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΔΡΝΧΝ “ΜΗΝΧΑ” 

5 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΡΑΚΗΧΝ ΚΟΡΑΚΗΔ 

6 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΟΝΟΤΦΡΗΟΤ 

7 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΧΝ “Ζ ΔΛΛΧΣΗΑ” 

8 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΘΗΑΝΧΝ “ΔΗΡΖΝΖ” 
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9 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΛΑΘΑ 

10 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΜΟΤΕΟΤΡΑ 

11 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΚΗ ΔΞΧΡΑΨΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΗΘΑΡΗΟΤ 

12 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΕΗΝΟΤ “Ο ΓΚΑΛΑΓΚΑΓΧ” 

13 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΜΠΑΝΗΟΤ 

  

Α/Α ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΝΔΡΟΚΟΤΡΟΤ 

2 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΠΑΡΔΑ “ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ” 

3 ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΖ ΛΑΨΚΖ ΣΔΥΝΖ “Ζ ΥΡΤΟΠΖΓΖ” 

4 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΑΚΑΚΗΟΤ “ΠΑΑΚΑΚΗ – ΥΑΡΑΚΗΑ” 

5 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΜΔΣΟΥΗΟΤ “ΑΓ. ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ” 

  

Α/Α ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΡΗΟΤ 

1 ΤΛ.ΓΤΝΑΗΚΧΝ “ΥΑΝΗΧΣΗΑ ΓΤΝΑΗΚΑ" 

2 ΠΟΛ/ΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΠΛΑΣΑΝΟ 

3 ΠΟΛ/ΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ.ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΛΤΒΗΣΖ 

4 ΠΟΛ/ΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ 

  

Α/Α ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 

1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΓ. ΜΑΡΗΝΑ "ΣΑ ΘΟΓΧΡΟΤ" 

2 ΠΟΛΗΣΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΑΛΟΤ 

3 ΤΛΛΟΓΟ ΑΓΧΝΗΣΧΝ ΦΗΛΧΝ ΣΖ ΜΑΥΖ ΓΑΛΑΣΑ ΓΑΛΑΣΑ 

4 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΣΟ ΡΟΓΟ" 

  

Α/Α ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΟΤΓΑ 

1 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΠΣΔΡΑ 

2 ΒΔΡΔΚΤΝΘΟ 

3 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΟΤΓΑ 

4 ΦΗΛΑΝΘΡΧΠΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΚΤΡΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΠΟΗΝΗΓΧΝ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

5 ΒΗΟ.ΠΑ.Υ 

6 ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΜΗΛΟ ΑΡΟΓΑΜΟ 

7 ΤΛΛΟΓΟ ΚΤΡΗΧΝ ΚΑΗ ΓΔΠΟΗΝΗΓΧΝ ΣΗΚΑΛΑΡΗΧΝ 

8 ΤΛΛΟΓΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑΡΥΧΝ 

9 ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΣΗΚΑΛΑΡΗΧΝ 

10 1ν ΚΑΗ 4ν ΤΣΖΜΑ ΝΑΤΣΟΠΡΟΚΟΠΧΝ 

  

Α/Α ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΥΑΝΗΧΝ 

1 ΥΟΡΔΤΣΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ "Ο ΦΖΛΟΡΔΗΣΖ" 

2 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΔΣΔΟΚΡΖΣΔ" 

3 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΡΗΕΗΣΔ" 

4 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΛΔΤΚΑ ΟΡΖ" 

5 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΦΑΚΗΑ" 

6 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΚΡΖΣΗΚΔ ΜΑΓΑΡΔ" 

7 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΛΔΒΔΝΣΟΓΔΝΝΑ ΚΡΖΣΖ" 

8 ΣΟΤΡΗΣΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΚΡΖΣΖ 

9 ΚΑΗΝΟΤΡΓΗΟΥΧΡΗΣΗΔ 

10 ΛΑΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΜΗΛΟ ΥΑΝΗΧΝ 

11 ΛΤΚΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΓΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 

12 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟ "ΣΑΤΡΑΔΣΟΗ" 

13 ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΟ ΤΛΛΟΓΟΑ "Ο ΦΑΡΟ" 

14 ΠΑΓΚΡΖΣΗΟ ΟΜΗΛΟ ΒΡΑΚΟΦΟΡΧΝ 
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1.2.3.4 Αδειθνπνηήζεηο Γήκνπ Υαλίσλ κε άιινπο Γήκνπο  

Ο Γήκνο Υαλίσλ έρεη ζπλάςεη ζρέζεηο αδειθνπνίεζεο θαη θηιίαο κε αξθεηνχο 

Γήκνπο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ, θαιιηεξγψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

ηζρπξνχο δεζκνχο αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, φπσο π.ρ. ζηνλ 

πνιηηηζκφ, ηνπξηζκφ θιπ. ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη 

ζπλεξγαζίεο απηέο, ελψ ακέζσο κεηά αθνινπζεί κηα κηθξή αλαθνξά ζηηο δξάζεηο 

αδειθνπνηήζεηο πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 19: Αδειθνπνηήζεηο/ Γηθηπψζεηο Γήκνπ Υαλίσλ 

Α/Α Γήκνο Αξηζκφο Απνθάζεσλ Γ.. 

1 Wellington ηεο Νέαο Εειαλδίαο 
320/1995,  321/1995, 392/2000, 472/2000, 

350/2004 

2 Έγθσκεο Κχπξνπ 200/2001 

3 Δξκνχπνιεο χξνπ 537/2007, 790/2007, 141/2008 

4 Καξπάζνπ 419/2007, 791/2007 

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

6 Πάθνπ Κχπξνπ 322/2010 

7 Ακκνρψζηνπ Κχπξνπ 
366/2009, 77/2010, 78/2010,  113/2010, 

321/2010 

8 Πφιεο Υξπζνρνχο Κχπξνπ 16/25-1-2010 (Πξψελ Γ.Ν. Κπδσλίαο),  363/11 

 

 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Wellington ηεο Νέαο Εειαλδίαο: Ο Γήκνο Υαλίσλ 

αδειθνπνηήζεθε ην 1984 κε ην Γήκν Οπέιηλγθηνλ ηεο Νέαο Εειαλδίαο. Μεηαμχ 

ησλ δχν δήκσλ έρνπλ αλαπηπρζεί ηζρπξνί δεζκνί θηιίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηε χπαξμε ζπκκαρηθψλ δπλάκεσλ ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο, ηελ 

αληηζηαζηαθή δξάζε ελάληηα ζηε Γεξκαληθή εηζβνιή 1941 πνπ έιαβε ρψξα ζηελ 

Κξήηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Ο Γήκνο Οπέιηλγθηνλ 

ηεο Νέαο Εειαλδίαο έρεη θαζηεξψζεη ηνλ ενξηαζκφ ηεο «Ζκέξα Υαλίσλ» ζηηο 21 

Μαΐνπ, κε αθνξκή ηελ επίζεκε εκέξα ενξηαζκνχ ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο ζηα 

Υαληά.   

 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Έγθσκεο Κχπξνπ: Σν 2001 κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

200/2001 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαληψλ ζπλππνγξάθηεθε κε ηνλ 

Γήκαξρν Έγθσκεο ην πξσηφθνιιν αδειθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ δχν δήκσλ.  

 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Δξκνχπνιεο χξνπ: Με ηηο ππ’ αξηζκ. 537/2007 

θαη 790/2007 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαληψλ ζπλππνγξάθηεθε 

κε ηνλ Γήκαξρν Δξκνχπνιεο χξνπ πξσηφθνιιν αδειθνπνίεζεο κεηαμχ ησλ 

δχν δήκσλ. Με βάζε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο θαη ηελ ΑΓ 141/2008 

ππνγξάθηεθε ζηηο 27 επηεκβξίνπ 2008 ε β’ θάζε ηεο αδειθνπνίεζεο. 

 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Καξπάζνπ: Ο Γήκνο Υαλίσλ ππέγξαςε 

πξσηφθνιιν αδειθνπνίεζεο κε ην Γήκν Καξπάζνπ κε ηηο ππ’ αξηζκ. 419/2007 

θαη 791/2007 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαληψλ.  

 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Αμηνχπνιεο: Ο Γήκνο Υαλίσλ ζε ζπλέρεηα ησλ ππ’ 

αξηζκ. 309/2008, 388/2008, 515/2008 θαη 168/2010 απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Υαλίσλ ππέγξαςε πξσηφθνιιν αδειθνπνίεζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

κε ην Γήκν Αμηνχπνιεο. 

http://www.chania.gr/files/2/9781/210_apofasi_ds.doc
http://www.chania.gr/files/2/9799/ermoupoli1.pdf
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 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Πάθνπ Κχπξνπ: Με ηηο ππ’ αξηζκ. 217/2008 θαη 

322/2010 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  Υαλίσλ εγθξίζεθε ε 

δηαδηθαζία αδειθνπνίεζε (α’ θαη β’ θάζε) ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ην Γήκν 

Πάθνπ Κχπξνπ. Απψηεξνο ζηφρνο ηεο αδειθνπνίεζεο ησλ δχν δήκσλ είλαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ δηκεξψλ ζρέζεσλ, ε πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα 

ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ θαη νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο Δπξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη πφξσλ. 

 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Ακκνρψζηνπ Κχπξνπ: Με ηηο ππ' αξηζ. 366/2009, 

77/2010, 78/2010, 113/2010 θαη 321/2010 απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

Υαλίσλ, εγθξίζεθε ε δηαδηθαζία αδειθνπνίεζεο (α΄ θαη ΄β θάζε) ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ κε ην Γήκν Ακκνρψζηνπ Κχπξνπ θαη ππεγξάθεζαλ ηα πξσηφθνιια 

Αδειθνπνίεζεο, Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο. 

 Αδειθνπνίεζε κε ην Γήκν Πφιεο Υξπζνρνχο Κχπξνπ: Σν 2011,  ζην πιαίζην 

ηνπ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Europe For Citizens - Town Twinning», θαη ηεο 

επηθαηξνπνίεζεο ηεο αδειθνπνίεζεο κεηαμχ ηνπ Γήκνπ Πφιεο Υξπζνρνχο ηεο 

Κχπξνπ θαη ηνπ λένπ Γήκνπ Υαλίσλ, αληηπξνζσπεία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε 

επηθεθαιήο ηνλ Γήκαξρν Υαλίσλ, έγηλε δεθηή απφ ηνλ Γήκαξρν ηεο Πφιεο 

Υξπζνρνχο. Σν αξρηθφ πξσηφθνιιν αδειθνπνίεζεο είρε ππνγξαθεί ζηηο 

14/09/2010 απφ ηνλ πξψελ Γήκνο Νέαο Κπδσλίαο, ν νπνίνο εληάρζεθε ζην λέν 

Καιιηθξαηηθφ Γήκν Υαλίσλ, κε ην Γήκν Πφιεο Υξπζνρνχο ηεο Κχπξνπ, βάζεη 

ηεο απφθαζεο 16/25-1-2010 ηνπ πξψελ Γήκνπ Νέαο Κπδσλίαο. Ζ ηειεηή Α' 

Φάζεο Αδειθνπνίεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεκαξρείν ηεο Πφιεο 

Υξπζνρνχο, παξνπζία ηεο απνζηνιήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ηνπ Γεκάξρνπ θαη ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πφιεο Υξπζνρνχο θαζψο θαη ηνπ Δπηζθφπνπ 

Αξζηλφεο. 
 

1.2.3.5 Αζιεηηζκφο 

Ο αζιεηηζκφο απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ θαη ζαλ ηέηνην πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο. ην πιαίζην απηφ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηελ αζιεηηθή αλάπηπμε 

θαη δξάζε, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή σο επέλδπζε ζην αχξην, φρη 

κνλάρα γηα ηε λενιαία ηνπ ηφπνπ καο αιιά γηα φινπο ηνπο δεκφηεο, θάζε ειηθίαο. 

Γεληθφο ζηφρνο γηα ηε Γεκνηηθή Αξρή απνηειεί “ε απνθέληξσζε ησλ αζιεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο ηνπ λένπ δήκνπ, ε αλάπηπμε ηνπ καδηθνχ-

ιατθνχ αζιεηηζκνχ, ε ζχλδεζε ηνπ αζιεηηζκνχ ζε ηνπηθφ επίπεδν κε άιινπο ρψξνπο 

άζθεζεο πνιηηηθήο (π.ρ. εθπαίδεπζε, ηνπξηζκφο, θ.α.) θαη ε δεκηνπξγία 

πεξηζζνηέξσλ θαη θαιχηεξσλ αζιεηηθψλ ρψξσλ, αλνηρηψλ θαη πξνζβάζηκσλ ζε 

φινπο ηνπο πνιίηεο”. 

 

Μεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηε», ν λένο Γήκνο Υαλίσλ 

δηαζέηεη έλα εθηεηακέλν δίθηπν ζχγρξνλσλ θαη νξγαλσκέλσλ αζιεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη 

ςπραγσγίαο ησλ θαηνίθσλ, θάζε ειηθίαο απηνχ. Σν δίθηπν απηφ, πεξηιακβάλεη 

γήπεδα πνδνζθαίξνπ (Αγ. Απνζηφισλ, Βαξππέηξνπ, Πεξηβνιίσλ, Νεξνθνχξνπ, 

νχδαο, Μνλαρήο Διηάο, Καζηαλψλ, ηεξλψλ, Μνπξληψλ, Γαιαηά) θαη θιεηζηά 

ζηάδηα θαη γπκλαζηήξηα (Κιαδηζνχ, Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν νχδαο, Κιεηζηφ νχδαο, 

Κακπάλη, Ακπεξηάο, Παιηάο Ζιεθηξηθήο θαη Υξπζνπεγήο, θ.α.).  

 

πγθεληξσηηθφο πίλαθαο κε ηηο αζιεηηθέο ππνδνκέο αλά δεκνηηθή ελφηεηα 

παξνπζηάδεηαη παξαθάησ. 
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  ΠΗΝΑΚΑ 20: Αζιεηηθέο ππνδνκέο ζην Γήκν Υαλίσλ (2011) 

Αζιεηηθή Τπνδνκή ΤΝΟΛΟ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Υαλίσλ Αθξσηεξίνπ 
Δι. 

Βεληδέινπ 
νχδαο Θεξίζνπ 

Ν. 

Κπδσλίαο 
Κεξακηψλ 

ΓΖΠΔΓΑ 9 1 1 1 1 1 4   

ΚΛΔΗΣΑ 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΑ 
8 3 1 1 2   1   

ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΑ 1 1             

ΔΘΝΗΚΑ ΣΑΓΗΑ 1 1             

ΝΑΤΣΑΘΛΖΣΗΚΟ 

ΚΔΝΣΡΟ 
1       1       

ΤΝΟΛΟ 20 6 2 2 4 1 5 0 

 

ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ αζιεηηθψλ θέληξσλ θηινμελνχληαη θαη 

πξνπνλνχληαη θαζεκεξηλά απφ Γεπηέξα έσο Παξαζθεπή ην ζχλνιν ησλ αζιεηηθψλ 

σκαηείσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζε φια ηα αζιήκαηα (Υαλη-κπνι, Καιαζνζθαίξηζεο, 

Πεηνζθαίξηζεο, Δλφξγαλεο Γπκλαζηηθήο, Ρπζκηθήο Γπκλαζηηθήο, Άξζεο Βαξψλ, 

Ξηθαζθίαο, θ.α.) ελψ ηα αββαηνθχξηαθα δηεμάγνληαη ζε απηά νη αγψλεο ησλ 

πξσηαζιεκάησλ φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ζηα νπνία ηα σκαηεία ζπκκεηέρνπλ. Δπίζεο 

ζηηο ελ ιφγσ αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο πινπνηνχληαη κε επζχλε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

κηα ζεηξά απφ Πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ (800 αζινχκελνη) αιιά θαη 

Δξγαζηαθνχ Αζιεηηζκνχ (450 αζινχκελνη), ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν αθελφο ηελ 

πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ πνιηηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο,  αιιά θαη ηελ ςπραγσγία θαη εθηφλσζε απφ ην άγρνο θαη ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. 

 

Αλαιπηηθά, νη αζιεηηθέο ππνδνκέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα είλαη 

νη εμήο: 

[α] Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ 

 

1. Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ Κέληξν Κιαδηζνχ (450 αζινχκελνη) 

Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πνηακνχ Κιαδηζνχ ζηε Νέα 

Υψξα θαη ζε απφζηαζε δχν (2) ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. 

Δίλαη ρσξεηηθφηεηαο 2.500 θαζήκελσλ ζεαηψλ θαη εθπξνζψπσλ ηνπ γξαπηνχ θαη 

ειεθηξνληθνχ ηχπνπ (2.000 κφληκεο ζέζεηο θαη 500 πηπζζφκελεο). 

 

Πεξηιακβάλεη κηα θχξηα αίζνπζα αζινπαηδηψλ θαη γπκλαζηηθήο (θεληξηθή ζάια) 

δηαζηάζεσλ 50X30X10κ χςνο. Ο αγσληζηηθφο ρψξνο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

μχιν (παξθέ), ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Γ.Γ.Α. θαη πιεξνί φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο. 

 

Σα αζιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ γηα πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο είλαη: 

 Καιαζνζθαίξηζε  

 Πεηνζθαίξηζε  

 Υεηξνζθαίξηζε  

 Άξζε βαξψλ  

 Ρπζκηθή θαη Δλφξγαλε Γπκλαζηηθή, θ.α. 

 

Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πεξηιακβάλεη αθφκα:  
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 κηα (1) βνεζεηηθή αίζνπζα πξνπφλεζεο αζινπαηδηψλ,  

 κηα (1) αίζνπζα πξνπφλεζεο βαξέσλ αζιεκάησλ,  

 απνδπηήξηα (αζιεηψλ, πξνπνλεηψλ θαη δηαηηεηψλ),  

 δπν (2) εηδηθνχο ρψξνπο γηα θπζηνζεξαπεία θαη ζάνπλα,  

 γξαθεία δηνίθεζεο,  

 θπιηθεία,  

 WC (θνηλνχ θαη ΑΜΔΑ) θαη  

 πεξηβάιινληα ρψξν 

Γηαζέηεη επίζεο: θιηκαηηζκφ (ζέξκαλζε - ςχμε), ρψξν ζεκηλαξίσλ, αίζνπζα VIP 

αίζνπζα Σχπνπ, ηαηξείν - πξψηεο βνήζεηεο θαη άλεην παξθηλγθ. 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ είλαη: 08:00 - 23:00 (Γεπηέξα - 

Παξαζθεπή). 

 

ην Γπκλαζηήξην πξνπνλνχληαη ηα θάησζη σκαηεία : 

 Καιαζνζθαίξηζε : Α.Ο. ΚΤΓΧΝ , Ο.Α. ΥΑΝΗΧΝ  

 Υεηξνζθαίξηζε :Α.Ο. ΚΤΓΧΝ, Δ.Α.Υ. ΥΑΝΗΑ 

 Πεηνζθαίξηζε : .Φ.Π. ΚΔΝΣΑΤΡΟ 

 Άξζε Βαξψλ : Α.Ο. ΚΤΓΧΝ 

 Δλφξγαλε : Α.Ο. ΚΤΓΧΝ  

 Ρπζκηθή : Α.Ο. ΚΤΓΧΝ, Γ.. ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ  

 

2. Γεκνηηθφ Αζιεηηθφ θέληξν Μνλαρήο Διηάο (250 αζινχκελνη) 

Σν Αζιεηηθφ θέληξν ηεο Μνλαρήο Διηάο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηξηψλ (3) 

ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Δίλαη ρσξεηηθφηεηαο 450 

θαζήκελσλ ζεαηψλ. Πεξηιακβάλεη έλα κεγάιν γήπεδν κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα, έλα 

γήπεδν πξνπφλεζεο κε θπζηθφ ριννηάπεηα, έλα γήπεδν 8ρ8 κε ζπλζεηηθφ 

ριννηάπεηα θαη έλα γήπεδν 5ρ5 κε ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα. Σν Αζιεηηθφ θέληξν ηεο 

Μνλαρήο Διηάο δηαζέηεη απνδπηήξηα αζιεηψλ (2), θαη δηαηηεηψλ (1).  

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αζιεηηθνχ θέληξνπ ηεο Μνλαρήο Διηάο είλαη: 15:00 - 20:30 

(Γεπηέξα - Παξαζθεπή). ην ελ ιφγσ γήπεδν κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ πξνπνλήζεηο 

θαη αγψλεο Πνδνζθαίξνπ. 

 

ην Αζιεηηθφ θέληξν ηεο Μνλαρήο Διηάο πξνπνλνχληαη ηα θάησζη σκαηεία*: 

 ΗΧΝΗΑ 2000,  

 ΓΟΞΑ ΠΑΥΗΑΝΧΝ, 

 ΚΡΖΣΗΚΟ ΑΣΔΡΑ,  

 ΠΑΓΥΑΝΗΑΚΟ,  

 ΝΔΟ ΑΣΔΡΑ,  

 Δ.Π.. ΥΑΝΗΧΝ,  

 Α.Ο. ΥΑΝΗΑ (Άλδξεο θαη Γπλαίθεο)  
 

* Όια ηα ζωκαηεία - πιελ ηνπ Α.Ο. ΦΑΝΗΑ ρξεζηκνπνηνύλ ην Αζιεηηθό θέληξν ηεο Μνλαρήο Διηάο θαη 

ζαλ έδξα.  

 

3. Αζιεηηθφ θέληξν Παιηάο Ζιεθηξηθήο (350 αζινχκελνη) 

Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηεο Παιηάο Ζιεθηξηθήο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ελφο (1) 

ρηιηνκέηξνπ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Πεξηιακβάλεη κηα θχξηα αίζνπζα 
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αζινπαηδηψλ θαη γπκλαζηηθήο (θεληξηθή ζάια). Ο αγσληζηηθφο ρψξνο είλαη απφ 

ζπλζεηηθφ αζιεηηθφ δάπεδν. 

 

Σα αζιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ γηα πξνπνλήζεηο είλαη: 

 Καιαζνζθαίξηζε  

 Πεηνζθαίξηζε  

 

 Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πεξηιακβάλεη αθφκα:  

 κηα (1) βνεζεηηθή αίζνπζα πξνπφλεζεο, (ζηελ νπνία ηα ηειεπηαία ρξφληα 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Αζιεηηθή Λέζρε Ξηθαζθίαο Υαλίσλ),  

 κηα (1) αίζνπζα γηα ηα πξνγξάκκαηα Μαδηθνχ αζιεηηζκνχ πνπ πινπνηεί ν 

Γήκνο Υαλίσλ,  

 κηα (1) αίζνπζα κε φξγαλα γπκλαζηηθήο,  

 απνδπηήξηα αζιεηψλ (2),  

 έλαλ ρψξν γξαθείνπ θαη ζην εζσηεξηθφ παηάξη ηξία επηπιένλ γξαθεία.  

 

Δμσηεξηθά ηνπ Γπκλαζηεξίνπ ππάξρνπλ έλα (1) γήπεδν Μπάζθεη, έλα (1) γήπεδν 

Σέληο θαη έλαο ρψξνο απνδπηεξίσλ κε πξνδηαγξαθέο γηα ΑκεΑ. Σν Γπκλαζηήξην 

δηαζέηεη επίζεο ζέξκαλζε. 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ είλαη: 08:00 - 23:00 (Γεπηέξα - 

Παξαζθεπή). 

 

ην Γπκλαζηήξην πξνπνλνχληαη ηα θάησζη σκαηεία: 

 Καιαζνζθαίξηζε : Α.Ο. ΚΤΓΧΝ, Ο.Α. ΥΑΝΗΧΝ  

 Πεηνζθαίξηζε: Α.Ο. ΚΤΓΧΝ, ΑΔΣΟΗ ΥΑΝΗΧΝ, .Φ.Π. ΥΑΝΗΑ, Ο.Φ.Υ.   

ΠΑΓΥΑΝΗΑΚΟ 

 Ξηθαζθία : ΑΘΛΖΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΞΗΦΑΚΗΑ ΥΑΝΗΧΝ 

 

4. Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην ρνιηθνχ πγθξνηήκαηνο «Ακπεξηάο» (200 

αζινχκελνη) 

Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηνπ ρνιηθνχ πγθξνηήκαηνο ηεο Ακπεξηάο βξίζθεηαη ζε 

απφζηαζε δχν (2) ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Πεξηιακβάλεη 

κηα αίζνπζα αζινπαηδηψλ. Ο αγσληζηηθφο ρψξνο είλαη απφ ζπλζεηηθφ αζιεηηθφ 

δάπεδν.  

 

Σα αζιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ γηα πξνπνλήζεηο Αθαδεκηψλ (θαζψο νη 

δηαζηάζεηο ηνπ αγσληζηηθνχ ρψξνπ είλαη κηθξέο) είλαη: 

 Καιαζνζθαίξηζε  

 Πεηνζθαίξηζε  

 

 Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην πεξηιακβάλεη αθφκα: έλα (1) ρψξν γξαθείνπ (ησλ ΚΦΑ 

ηνπ ρνιηθνχ πγθξνηήκαηνο) θαη δχν (2) απνδπηήξηα, έλα ζην ηζφγεην θαη έλα ζην 

εζσηεξηθφ παηάξη. Δμσηεξηθά ππάξρνπλ ηξία (3) γήπεδα Μπάζθεη, δχν (2) γήπεδα 

βφιετ θαη έλα (1) γήπεδν ράληκπνι. 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ (γηα ρξήζε απφ ηα σκαηεία) είλαη:  

 16:00 - 22:00 (Γεπηέξα - Παξαζθεπή)  

 09.00 – 14.00 (άββαην) 
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ην Γπκλαζηήξην πξνπνλνχληαη ηα θάησζη σκαηεία : 

 Καιαζνζθαίξηζε : Α.Ο. ΚΤΓΧΝ, Ο.Α. ΥΑΝΗΧΝ  

 Πεηνζθαίξηζε : Α.Ο. ΚΤΓΧΝ,  .Φ.Π. ΥΑΝΗΑ, Ο.Φ.Υ. ΠΑΓΥΑΝΗΑΚΟ, 

 

[β] Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Κπδσλίαο 

 

1. Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Αγίσλ Απνζηφισλ (250 αζινχκελνη) 

Σν Γήπεδν ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ  βξίζθεηαη ζηελ νκψλπκε πεξηνρή ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Νέαο Κπδσλίαο θαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ (4) πεξίπνπ ρηιηνκέηξσλ απφ 

ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Σν Γήπεδν έρεη ρσξεηηθφηεηα 150 θαζήκελσλ 

ζεαηψλ. 
 

Γηαζέηεη κηα (1) αίζνπζα γπκλαζηεξίνπ, απνδπηήξηα αζιεηψλ (3) θαη δηαηηεηψλ (1), 

θαζψο θαη θπιηθείν. Ο αγσληζηηθφο ρψξνο ηνπ γεπέδνπ είλαη απφ ζπλζεηηθφ 

ριννηάπεηα. ην ελ ιφγσ γήπεδν κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο 

Πνδνζθαίξνπ. 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεπέδνπ είλαη:  

 15:00 - 22:30 (Γεπηέξα – Παξαζθεπή)  

 08.00 – 13.00 (άββαην). 

 

ην Γήπεδν ησλ Αγ. Απνζηφισλ πξνπνλνχληαη ηα θάησζη σκαηεία: 

 Πνδφζθαηξν: ΑΚΑΓΖΜΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ, ΗΓΟΜΔΝΔΑ, ΓΡΑΝΗΣΖ, 

Α.Δ.  ΚΤΓΧΝΗΑ  

 

2. Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Αγίαο Μαξίλαο 

Σν Γήπεδν ηεο Αγίαο Μαξίλαο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε νθηψ (8) ρηιηνκέηξσλ απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Γηαζέηεη κηα αίζνπζα Γπκλαζηεξίνπ, απνδπηήξηα 

αζιεηψλ (2) θαη δηαηηεηψλ (1). Ο αγσληζηηθφο ηνπ ρψξνο είλαη απφ ρψκα. ην ελ 

ιφγσ γήπεδν θηινμελνχληαη πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο Πνδνζθαίξνπ. 

 

3. Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Γαξάηζνπ (50 αζινχκελνη) 

Σν Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Γαξάηζνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ (4) πεξίπνπ 

ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Ο ρψξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ  ηνπ 

πεξηιακβάλεη κία (1) αίζνπζα κε φξγαλα Γπκλαζηηθήο, δχν (2) ηνπαιέηεο  θαη κηα  (1) 

απνζήθε.   

 

4. Γήπεδν Beach Volley Αγίσλ Απνζηφισλ  

Σν Γήπεδν Beach Volley ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ 

(4) ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Ο ρψξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ  

πεξηιακβάλεη: 

 Σέζζεξα (4) αγσληζηηθά γήπεδα πεξηθπθισκέλα κε δίρηπα γηα λα κελ 

«θεχγνπλ» νη κπάιεο θαη μερσξηζηή παξνρή λεξνχ ζε θάζ’ έλα απ’ απηά γηα 

ηηο δεζηέο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ. 

 Γχν (2) απνδπηήξηα κε δχν (2) εζσηεξηθά ληνπο θαη άιια δχν (2) ληνπο ζε 

αλνηθηφ (εμσηεξηθφ) ρψξν. 

 Οθηψ (8) θεξθίδεο νη νπνίεο θηινμελνχλ πεξίπνπ 700 άηνκα. Οη έμη (6) απ’ 

απηέο είλαη ζθεπαζηέο γηα πξνζηαζία απ’ ηνλ ήιην. 

 ηεξενθσληθή εγθαηάζηαζε. 

 Πξνβνιείο γηα δηεμαγσγή βξαδηλψλ αγψλσλ. 
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Σα αζιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ ζην γήπεδν γηα πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο 

είλαη: 

 Beach Volley  

 Πνδνβφιεη  

 

5. Γήπεδν Ραθέηαο Αγίσλ Απνζηφισλ 

Σν Γήπεδν γηα Ραθέηεο  ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηεζζάξσλ (4) 

ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Γηαζέηεη έλα (1) γήπεδν Ραθέηαο. 

ην ελ ιφγσ γήπεδν κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ πξνπνλήζεηο θαη αγψλεο Ραθέηαο. 

 

[γ] Γεκνηηθή Δλφηεηα Αθξσηεξίνπ 

 

1. Κιεηζηφ Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην Κακπάλη Αθξσηεξίνπ (200 αζινχκελνη) 

Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή Κακπάλη ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο 

Αθξσηεξίνπ, δίπια απφ ην πάξθν θπθινθνξηαθήο Αγσγήο. Σν θιεηζηφ γπκλαζηήξην 

εμππεξεηεί ηηο αζιεηηθέο αλάγθεο ησλ νκάδσλ ηεο πεξηνρήο. 

 

 Σν ζπγθξφηεκα ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) βαζηθά 

ηκήκαηα: 

 Σελ αίζνπζα αζινπαηδηψλ θαη γπκλαζηηθήο ν νπνίνο είλαη έλαο εληαίνο ρψξνο 

κε θαζαξέο δηαζηάζεηο 22,70 Υ 34,00 κ. θαη απνιχησο ειεχζεξν χςνο 9.20 κ  

 Σν ζπγθξφηεκα ησλ βνεζεηηθψλ ηεο αίζνπζαο ρψξσλ απνηειείηαη απφ ηνπο 

ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ αζινχκελσλ, ησλ πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ θηι. 

ηνπο ρψξνπο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηελ απνζήθε νξγάλσλ θαη ην 

κεραλνζηάζην.  

 Σηο θεξθίδεο νη νπνίεο έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 380 ζεαηψλ πεξίπνπ θαη ηνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο εηζφδσλ ησλ ζεαηψλ ζηηο θεξθίδεο απφ ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν, ρψξνπο πγηεηλήο (W.C.) γηα ην θνηλφ, έλα κηθξφ θπιηθείν 

θαη κηα απνζήθε.  

 

2. Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ Καζηαλψλ (200 αζινχκελνη) 

Σν Γήπεδν ησλ Καζηαλψλ  βξίζθεηαη ζε απφζηαζε δέθα (10) ρηιηνκέηξσλ απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Δίλαη ρσξεηηθφηεηαο 525 θαζήκελσλ ζεαηψλ. 

Γηαζέηεη απνδπηήξηα αζιεηψλ (2), θαη δηαηηεηψλ (1). Ο αγσληζηηθφο ρψξνο είλαη απφ 

ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα. ην ελ ιφγσ γήπεδν κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ πξνπνλήζεηο 

θαη αγψλεο πνδφζθαηξνπ. 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεπέδνπ είλαη:  

 15:00 - 21:00 (Γεπηέξα - Παξαζθεπή). 

 

ην Γήπεδν Καζηαλψλ  πξνπνλνχληαη ηα θάησζη Πνδνζθαηξηθά σκαηεία:  

ΠΑΝΑΚΡΧΣΖΡΗΑΚΟ, ΔΝΧΖ ΘΤΔΛΛΑ ΚΑΜΗΝΗΧΝ  

 

[δ] Γεκνηηθή Δλφηεηα νχδαο 

 

1. Κιεηζηφ Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην νχδαο (100 αζινχκελνη) 

Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο άλσ νχδαο, δίπια απφ ην 

πεξηθεξεηαθφ ηαηξείν θαη ην Γήπεδν πνδνζθαίξνπ. Σν θιεηζηφ γπκλαζηήξην 

εμππεξεηεί ηηο αζιεηηθέο αλάγθεο ησλ νκάδσλ θαη ησλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο. 
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 Σν ζπγθξφηεκα ηνπ Κιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ απνηειείηαη απφ ηξία (3) βαζηθά 

ηκήκαηα: 

 Σελ αίζνπζα αζινπαηδηψλ θαη γπκλαζηηθήο ν νπνίνο είλαη έλαο εληαίνο ρψξνο 

κε θαζαξέο δηαζηάζεηο 22,70Υ34,00 κ. θαη απνιχησο ειεχζεξν χςνο 9.20 κ  

 Σν ζπγθξφηεκα ησλ βνεζεηηθψλ ηεο αίζνπζαο ρψξσλ απνηειείηαη απφ ηνπο 

ρψξνπο εμππεξέηεζεο ησλ αζινχκελσλ, ησλ πξνπνλεηψλ, δηαηηεηψλ θηι. 

ηνπο ρψξνπο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, ηελ απνζήθε νξγάλσλ θαη ην 

κεραλνζηάζην.  

 Σηο θεξθίδεο νη νπνίεο έρνπλ ρσξεηηθφηεηα 380 ζεαηψλ πεξίπνπ θαη ηνπο 

βνεζεηηθνχο ρψξνπο εηζφδσλ ησλ ζεαηψλ ζηηο θεξθίδεο απφ ηνλ 

πεξηβάιινληα ρψξν, ρψξνπο πγηεηλήο (W.C.) γηα ην θνηλφ, έλα κηθξφ θπιηθείν 

θαη κηα απνζήθε.  

 

2. Ναπηαζιεηηθφ θέληξν νχδαο (200 αζινχκελνη) 

Σν Γεκνηηθφ Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν νχδαο βξίζθεηαη ζηελ παξαιηκέληα πεξηνρή ηνπ 

θφιπνπ ηεο νχδαο. Απέρεη απφ ην ιηκάλη ηεο νχδαο 1,2 ρικ. απφ ηνλ Αεξνιηκέλα 

Υαλίσλ 10 ρικ. θαη απφ ηελ Δζληθή Οδφ Υαλίσλ - Ρεζχκλνπ 1,5 ρικ. 

Ζ θαηαζθεπή ηνπ Γεκνηηθνχ Ναπηαζιεηηθνχ Κέληξνπ νχδαο νινθιεξψζεθε ην 

1989. Σν 2003 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο εξγαζίεο ζπληήξεζεο, βειηίσζεο θαη 

επέθηαζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο εληάρζεθαλ ζην πξφγξακκα «Διιάδα 2004» 

ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1 εθ. €. Σν 

θέληξν έρεη εληαρζεί ζην δίθηπν πξννιπκπηαθψλ πξνπνλεηήξησλ θαη έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ πξνπνλεηηθφ νδεγφ ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004. 

 

ήκεξα ην Γεκνηηθφ Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν νχδαο, πνπ είλαη έλα απφ ηα ειάρηζηα 

ηεο ρψξαο θαη ην κνλαδηθφ ζηε Νφηηα Διιάδα, απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ζχγρξνλα 

Ναπηαζιεηηθά Κέληξα ηεο Μεζνγείνπ θαζψο επίζεο ζπγθαηαιέγεηαη ζηα θαιχηεξα 

Ναπηαζιεηηθά Κέληξα ησλ Βαιθαλίσλ. Σν ππήλεκν ηνπ θφιπνπ ηεο νχδαο 

πξνζθέξεη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πξνπφλεζε θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

Ναπηαζιεηηθψλ Αζιεκάησλ. Ο ζαιάζζηνο ζηίβνο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ φξκν 

ηεο νχδαο, κε αλέκνπο ζηαζεξήο θαηεχζπλζεο θαη κέηξηαο έληαζεο, κε ρακειφ έσο 

αλχπαξθην θπκαηηζκφ είλαη ηδαληθφο γηα ηελ πξνπφλεζε φισλ ησλ κηθξψλ 

ηζηηνπιντθψλ ζθαθψλ. 

 

Ζ Κσπειαζία, ε Ηζηηνπινΐα, ην Καλφε - Καγηάθ, ην Σέληο, ε Πνδειαζία, ην Tae 

Kwon Do, ην Βφιετ είλαη αζιήκαηα πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Κέληξνπ. Παξάιιεια πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ γηα παηδηά θαη 

γπλαίθεο ζηελ εηδηθά δηακνξθσκέλε αίζνπζα πνπ δηαζέηεη. Δπίζεο ζην θέληξν 

πξνπνλνχληαη νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ αζιεηηθήο δηεπθφιπλζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζην Γπκλάζην θαη ζην Δληαίν Λχθεην νχδαο. 
 

ην Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν νχδαο έρνπλ θηινμελεζεί ζεκαληηθέο αζιεηηθέο 

δηνξγαλψζεηο (Γηεζλείο Κσπειαηηθνί Αγψλεο, Γηεζλή Σνπξλνπά Σέληο -Sattelite, 

Futures- Παλειιήληα Πξσηαζιήκαηα Κσπειαζίαο θαη Σέληο αγψλεο επίδεημεο Tae - 

Kwon - Do, δηαζπιινγηθνί αγψλεο βφιετ θαη πνδειαζίαο, επξσπατθνί αγψλεο 

ηζηηνπινΐαο. 

 

2.1. Κηηξηαθή ππνδνκή 
O βαζηθφο θηηξηαθφο θνξκφο ηνπ Ναπηαζιεηηθνχ Κέληξνπ απνηειείηαη απφ ηέζζεξα 

κεγάια θηίξηα. Σα ηξία απφ απηά ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο κε ρακειφηεξα θηίξηα 
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βνεζεηηθψλ ρψξσλ θαη δηαδξφκνπο.  Ζ ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ 

μεπεξλάεη ηα 2300 η.κ. θαη πεξηιακβάλεη:  

 Κιεηζηφ θσπειαηήξην ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 300 η.κ.  

 Σέζζεξα ιεκβαξρεία,  

 Αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ  

 Αίζνπζα εθγχκλαζεο - ελδπλάκσζεο κε βάξε θαη ειεθηξνληθά φξγαλα.  

 Δηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο θαη φξγαλα γηα ηελ πξνπφλεζε ησλ αζιεηψλ ηεο 

θσπειαζίαο.  

 Δπαξθήο ρψξνπο απνδπηεξίσλ κε ινπηξά, ζάνπλεο, ηνπαιέηεο αζιεηψλ - θνηλνχ.  

 Αίζνπζα αεξνβηθήο  

 Πιήξσο εμνπιηζκέλν Ηαηξείν - Φπζηθνζεξαπεπηήξην  

 Γξαθείν Γηνίθεζεο  

 Δηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζεκηλαξίσλ κε ζχγρξνλα νπηηθναθνπζηθά κέζα.  

 χγρξνλνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο κε πξφζβαζε ζην internet.  

 Κπιηθείν  

 Αίζνπζα αλακνλήο γηα αζιεηέο θαη επηζθέπηεο.  

 

Ζ επηθάλεηα ησλ κε ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ πεξηιακβάλεη : 

 Σέζζεξα γήπεδα ηέληο - hard courts  

 Υψξνπο ζηάζκεπζεο γηα 300 νρήκαηα ηδησηηθήο ρξήζεο.  

 Μεγάινπο αχιεηνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο πξαζίλνπ. 

 

2.2. Λεηηνπξγία Γεκνηηθνύ Γπκλαζηεξίνπ Σνύδαο 

Σέινο ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ηνπ Ναπηαζιεηηθνχ Κέληξνπ νχδαο ιεηηνπξγεί 

ην Γεκνηηθφ Γπκλαζηήξην νχδαο πξνζθέξνληαο ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο νχδαο - θαη φρη κφλν - πνηνηηθή θαη ζχγρξνλε εθγχκλαζε ε νπνία 

πξνζθέξεηαη απφ εηδηθά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ελψ δηαζέηεη απφ ηα πιένλ 

ζχγρξνλα φξγαλα ( θσπειαηνεξγφκεηξα - δηάδξνκνη - ζάνπλα θ.α).  

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ είλαη:  

 17:00 - 21:00 θαζεκεξηλά εθηφο αββάηνπ θαη Κπξηαθήο.  

 

3. Γήπεδν Πνδνζθαίξνπ νχδαο (250 αζινχκελνη) 

Σν Γεκνηηθφ Γήπεδν πνδνζθαίξνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Άλσ νχδαο θαη 

γεηηληάδεη κε ην θιεηζηφ Γπκλαζηήξην. Ο ρψξνο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ είλαη πεξίπνπ 8 ζηξέκκαηα. Σν 2003 νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή 

ριννηάπεηα. Σν γήπεδν δηαζέηεη θεξθίδεο 250 ζέζεσλ. ην ρψξν ηνπ Γεπέδνπ 

αζινχληαη ηα πνδνζθαηξηθά σκαηεία «ΑΡΖ ΟΤΓΑ» θαη «ΠΟΔΗΓΧΝ» θαζψο 

θαη νη Αθαδεκίεο ηνπο. Δπίζεο πξνπνλνχληαη νη καζεηέο ησλ ηκεκάησλ αζιεηηθήο 

δηεπθφιπλζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Γπκλάζην θαη ζην Δληαίν Λχθεην νχδαο 

 

[ε] Γεκνηηθή Δλφηεηα Δι. Βεληδέινπ 

 

1. Κιεηζηφ Γπκλαζηήξην Γπκλαζίνπ Υξπζνπεγήο (100 αζινχκελνη) 

Σν θιεηζηφ Γπκλαζηήξην ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Υξπζνπεγήο βξίζθεηαη  

ζε απφζηαζε ηξηψλ (3) ρηιηνκέηξσλ απφ ην θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. 

Πεξηιακβάλεη κηα αίζνπζα αζινπαηδηψλ. Ο αγσληζηηθφο ρψξνο είλαη απφ ζπλζεηηθφ 

αζιεηηθφ δάπεδν.  
 

Σα αζιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ γηα πξνπνλήζεηο είλαη: 

 Καιαζνζθαίξηζε  

 Πεηνζθαίξηζε  
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Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ γηα ρξήζε απφ ηα σκαηεία είλαη:  

 16:00 - 22:00 (Γεπηέξα - Παξαζθεπή)  

 09.00 – 14.00 (άββαην). 
 

ην Γπκλαζηήξην πξνπνλνχληαη ηα θάησζη σκαηεία : 

Καιαζνζθαίξηζε : Α.Ο.ΚΤΓΧΝ , ΟΑ ΥΑΝΗΧΝ  

Πεηνζθαίξηζε : ΑΟ ΚΤΓΧΝ, ΟΦΥ ΠΑΓΥΑΝΗΑΚΟ 

 

2. Γήπεδν Νεξνθνχξνπ (150 αζινχκελνη) 

Σν Γήπεδν ζηα Νεξνθνχξνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε πέληε (5) ρηιηνκέηξσλ απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Δίλαη ρσξεηηθφηεηαο 150-200 θαζήκελσλ ζεαηψλ.  

Γηαζέηεη απνδπηήξηα αζιεηψλ (2), θαη δηαηηεηψλ (1). Ο αγσληζηηθφο ηνπ ρψξνο είλαη 

απφ ζπλζεηηθφ ριννηάπεηα. ην γήπεδν κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ πξνπνλήζεηο θαη 

αγψλεο Πνδνζθαίξνπ. 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ γεπέδνπ είλαη: 

  15:00 - 21:00 (Γεπηέξα - Παξαζθεπή). 
 

ην Γήπεδν ζηα Νεξνθνχξνπ  πξνπνλνχληαη ηα θάησζη Πνδνζθαηξηθά σκαηεία : 

ΝΔΡΟΚΟΤΡΟΤ, ΗΚΑΡΟ ΥΑΝΗΧΝ, ΚΔΡΑΜΔΗΑ, ΦΧΣΖΡΑ ΑΓ.ΑΡΑΝΣΟΤ, 

ΗΝΚΑ ΥΑΝΗΧΝ. 

 

[ζη] Γεκνηηθή Δλφηεηα Θεξίζνπ 

 

1. Γήπεδν Πεξηβνιίσλ (100 αζινχκελνη) 

Σν Γήπεδν ησλ Πεξηβνιίσλ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε ηξηψλ (3) ρηιηνκέηξσλ απφ ην 

θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. Δίλαη ρσξεηηθφηεηαο 2.500 θαζήκελσλ ζεαηψλ θαη 

εθπξνζψπσλ ηνπ γξαπηνχ θαη ειεθηξνληθνχ ηχπνπ.  

Γηαζέηεη κηα (1) αίζνπζα Γπκλαζηεξίνπ, απνδπηήξηα αζιεηψλ (2) θαη δηαηηεηψλ(1), 

ηαηξείν, ρψξν θπζηνζεξαπείαο, ζάνπλα θαη θπιηθείν. Ο αγσληζηηθφο ηνπ ρψξνο είλαη 

απφ θπζηθφ ριννηάπεηα. ην ελ ιφγσ γήπεδν κπνξνχλ λα θηινμελεζνχλ πξνπνλήζεηο 

θαη αγψλεο πνδφζθαηξνπ θαη ζηίβνπ. 

 

Οη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεπέδνπ είλαη:  

 08:00 - 23:00 (Γεπηέξα - Παξαζθεπή). 

 

ην Γήπεδν ησλ Πεξηβνιίσλ  πξνπνλνχληαη ηα θάησζη σκαηεία : 

Πνδφζθαηξν: Α.Ο. ΠΔΡΗΒΟΛΗΧΝ  

ηίβνο: Γ.. ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟ 
 
 

1.2.3.5.1 Αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο 

Ο Γήκνο Υαλίσλ γηα ηελ πξναγσγή δξάζεσλ αζιεηηζκνχ θαη ηελ θαιιηέξγεηα 

νκαδηθνχ-αζιεηηθνχ πλεχκαηνο δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν κηα ζεηξά αζιεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ γηα ηνπο δεκφηεο, νη ζεκαληηθφηεξεο ησλ νπνίσλ 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα 21. 
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ΠΗΝΑΚΑ 21: εκαληηθφηεξεο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο Γήκνπ Υαλίσλ 

Α/Α 
Σίηινο 

Γηνξγάλσζεο 
Υξεκαηνδφηεζε χληνκε Πεξηγξαθή Υψξνο(νη) δηεμαγσγήο 

Έηε πνπ 

πινπνηείηαη 

πκκεηνρή 

αζιεηψλ/νκάδσλ 

ην ηειεπηαίν 

έηνο 

Γηάξθεηα (ζε 

εβδνκάδεο) 

1 

ΔΡΓΑΗΑΚΟ 

ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ 
ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ 

Ίδηνη Πφξνη 

ηφρνο ησλ εξγαζηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο κε ζθνπφ 

ηελ κεηάδνζή ηνπ ζε επξχηεξνπο ρψξνπο ε 
δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε 

ςπραγσγία θαη ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ. Δπίζεο,  δίλεη ηελ επθαηξία ζε θάζε 
είδνπο εξγαδφκελν, λα μεθχγεη απφ ην άγρνο θαη 

απφ ηνλ αληαγσληζκφ πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ην 

πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπ, πξνζθέξνληαο ηνπ 
εθηφλσζε, ςπραγσγία θαη βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο 

θαη αζιεηηθήο ηνπ απφδνζεο. 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗO ΠΑΛΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ-ΚΛΔΗΣΟ 
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΟΤΓΑ 

- ΚΛΔΗΣΟ 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 
ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ 

10 320 36 

2 
ΔΡΓΑΗΑΚΟ 

ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΟΤ 

Ίδηνη Πφξνη 

ηφρνο ησλ εξγαζηαθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο κε ζθνπφ 
ηελ κεηάδνζή ηνπ ζε επξχηεξνπο ρψξνπο ε 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε 

ςπραγσγία θαη ε αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ 
ζρέζεσλ. Δπίζεο δίλεη ηελ επθαηξία ζε θάζε είδνπο 

εξγαδφκελν, λα μεθχγεη απφ ην άγρνο θαη απφ ηνλ 

αληαγσληζκφ πνπ ηνπ δεκηνπξγεί ην πεξηβάιινλ 
ηεο εξγαζίαο ηνπ, πξνζθέξνληαο ηνπ εθηφλσζε, 

ςπραγσγία θαη βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη 

αζιεηηθήο ηνπ απφδνζεο. 

ΜΟΝΑΥΖ ΔΛΗΑ - 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ: Α) 
ΓΖΠΔΓΟ ΜΔ ΠΛΑΣΗΚΟ 

ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ, Β) 

ΓΖΠΔΓΟ ΜΔ ΦΤΗΚΟ 
ΥΛΟΟΣΑΠΖΣΑ, 

Γ)ΓΖΠΔΓΟ 5X5, Γ) 

ΓΖΠΔΓΟ 8X8 ΓΗΑ ΣΖ 
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ 

ΠΟΓΟΦΑΗΡΗΚΧΝ 

ΑΓΧΝΧΝ 

6     

3 

ΑΚΖΖ ΣΖΝ 

ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ 

ΖΛΗΚΗΑ (ΜΑΕΗΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ) 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

ΚΑΗ (Γ.Γ.Α.)  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

Δθαξκφδεηαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία ρξφληα ζηνπο 
παηδηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε ηε 

ζπκκεηνρή φισλ ησλ παηδηψλ θαη απνβιέπεη ζηε 

«κχεζε» ησλ παηδηψλ ζηνλ αζιεηηζκφ 
ζπκβάιινληαο λα αλαπηπρζνχλ νη βαζηθέο 

θηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ παηδηψλ. 

1νο, 2νο, 3νο, 4νο, 5νο, 6νο 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ 
19 120 32 

4 

ΑΘΛΖΖ ΚΑΗ 

ΓΤΝΑΗΚΑ (ΜΑΕΗΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ) 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

ΚΑΗ  (Γ.Γ.Α.)  
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

Μέζσ ησλ ελ ιφγσ πξνγξακκάησλ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο δξάζεσλ 

θπζηθψλ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο 
δξφκσλ πγείαο, νξεηβαζίαο, πεδνπνξίαο, αγψλσλ 

κεηαμχ αλεμάξηεησλ νκάδσλ, ρνξψλ, ξπζκηθήο 

θηλεηηθήο αγσγήο θαη αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο. κε 
ζθνπφ ηελ θπζηθή άζθεζε θαη ηελ θηλεηηθή 

αλαςπρή. 

ΔΑΚ ΥΑΝΗΧΝ-
ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ ΠΑΛΗΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ-ΚΛΔΗΣΟ 

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 
ΚΛΑΓΗΟΤ, 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ,ΓΑΡΑΣΟΤ 

ΟΤΓΑ) 

19 170 32 
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 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θπζηθψλ θαη θηλεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ κε θαηάιιειεο αζθήζεηο γηα ηελ 

ηξίηε ειηθία. Δθαξκφδεηαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηα Κ.Α.Π.Ζ. θαη ζην Γεξνθνκείν ηνπ 
Γήκνπ Υαλίσλ κε ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή θαη 

απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ αζινχκελσλ κέζα απφ ηελ 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 

ηνπο κε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφη 

5 

ΑΚΖΖ ΣΖΝ 

ΣΡΗΣΖ 

ΖΛΗΚΗΑ(ΜΑΕΗΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ) 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 
ΚΑΗ  (Γ.Γ.Α.)  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ θπζηθψλ θαη θηλεηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ κε θαηάιιειεο αζθήζεηο γηα ηελ 
ηξίηε ειηθία. Δθαξκφδεηαη ηα ηέζζεξα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηα Κ.Α.Π.Ζ. θαη ζην Γεξνθνκείν ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ κε ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή θαη 
απνβιέπεη ζηελ βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηεο ςπρνινγίαο ησλ αζινχκελσλ κέζα απφ ηελ 

δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
ηνπο κε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο. 

Α΄-Β΄-Γ΄ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΚΑΠΖ-Γ΄-Δ΄-Σ΄ ΚΑΠΖ 
19 84 32 

6 

ΑΚΖΖ ΣΖΝ 

ΠΑΗΓΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ 

(ΜΑΕΗΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ) 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 
ΚΑΗ  (Γ.Γ.Α.)  

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 

Απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 6-12 εηψλ (εθηφο 

σξαξίνπ ζρνιείνπ), κε ζθνπφ ηελ κχεζε θαη 
εμάζθεζε ζε ζπγθεθξηκέλα αζιήκαηα. ηφρνο είλαη 

ε ζσζηή θηλεηηθή θαη θπζηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ. 

8ν ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΜΠΔΡΗΑ  19 50 32 

7 

ΟΛΟΖΜΔΡΟ 
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ (ΚΑΘΔ 

ΚΑΛΟΚΑΗΡΗ) 

Ίδηνη Πφξνη 

Σελ θαινθαηξηλή πεξίνδν δηνξγαλψλεηαη Οινήκεξν 

Οηθνινγηθφ ρνιείν ην νπνίν έρεη ζαλ ζηφρν ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ παηδηψλ, ηελ 
αλάπηπμε ησλ ζσκαηηθψλ ηθαλνηήησλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπο, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ζήκεξα ην πεξηβάιινλ, κέζα απφ ηελ 

επαθή θαη ηελ γλσξηκία κε ηελ παλίδα θαη ρισξίδα 

ηνπ ηφπνπ καο. Σν πξφγξακκα πεξηιακβάλεη ηξεηο 
ζεκαηηθέο ελφηεηεο. Ζ πξψηε ελφηεηα πεξηέρεη 

ζεσξεηηθά καζήκαηα γηα ηελ ρισξίδα, ηελ παλίδα 

ηνπ ηφπνπ καο, ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηελ 
αλαθχθισζε, ηελ πξνζηαζία ηνπ ζαιάζζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνπο βηφηνπνπο. Ζ δεχηεξε 

ελφηεηα πεξηιακβάλεη καζήκαηα εξγαζηεξίνπ φπσο 
δσγξαθηθή, γιππηηθή θαη θαηαζθεπέο. Σέινο ε 

ηξίηε ελφηεηα απαξηίδεηαη κε καζήκαηα θπζηθήο 

αγσγήο φπσο θνιχκπη, πδαηνζθαίξηζε, βφιετ, 

πνδφζθαηξν, κπάζθεη, ράληκπνι, θηλεηηθά 

παηρλίδηα θαη παξαδνζηαθνχο ρνξνχο.   

ΓΤΜΝΑΣΖΡΗΟ 

ΚΛΑΓΗΟΤ 
15 

 3 ΠΔΡΗΟΓΟΗ ΑΠ 

150 ΠΑΗΓΗΑ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

ΠΔΡΗΟΓΟΤ 4 
ΔΒΓΟΜΑΓΔ 
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8 
 ΣΟΤΡΝΟΤΑ 

ΠΟΓΟΒΟΛΔΤ 
Ίδηνη Πφξνη 

Σν ελ ιφγσ ηνπξλνπά δηνξγαλψλεηαη απν ην 2005 

κε κεγάιε ζπκκεηνρή θαη ππέξνρν ζέακα έρνληαο 
σο ζηφρν κε ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηελ 

εμάπισζε ηνπ δεκνθηινχο απηνχ αζιήκαηνο 

ΑΓ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ 11 
 ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 10 

ΟΜΑΓΔ  
2 ΜΔΡΔ 

9 BEACH VOLLEY Ίδηνη Πφξνη 

H δηνξγάλσζε απηή δηεμάγεηαη απφ ην 1993 ζηα 

Υαληά, ελψ ζπκπεξηιήθζεθε γηα πξψηε θνξά ζην 
Παλειιήλην Πξσηάζιεκα ην 1996. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηνξγάλσζε γλσξίδεη θάζε ρξφλν ηελ απφιπηε 

επηηπρία κε πνιχ κεγάιε ζπκκεηνρή αζιεηψλ θαη 
κε πςειφ αγσληζηηθφ επίπεδν. 

ΑΓ. ΑΠΟΣΟΛΟΤ 15 
 ΣΟΤΛΑΥΗΣΟΝ 10 

ΟΜΑΓΔ  
2 ΜΔΡΔ 

10 ΜΠΑΚΔΣ "3 on 3" 
ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

ΚΑΗ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ 

ΚΑΛΑΘΟΦΑΗΡΗΖ  

Σν θαζηεξσκέλν, γλσζηφ θαη θαηαμησκέλν πιένλ 

ηνπξλνπά κπάζθεη «3 κε 3», πεξηιακβάλεη ην 
θιαζζηθφ, παξαδνζηαθφ κνλφ ηνπ κπάζθεη, ζην 

νπνίν έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο παηδηά πνπ 

πεγαίλνπλ ζε δεκνηηθά, γπκλάζηα, ιχθεηα θαη 
ρσξίδνληαη κε βάζε ηηο ειηθίεο ηνπο ζε θαηεγνξίεο. 

Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Καιαζνζθαίξηζεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Υαλίσλ  δηνξγάλσζαλ γηα 
πξψηε θνξά ζηα Υαληά ην «3 κε 3» ζηελ νδφ 

Κπδσλίαο κπξνζηά απφ ην Γεκαξρείν Υαλίσλ, ην 

αββαηνθχξηαθν 24-24 επηεκβξίνπ 2011. 

ΠΟΛΖ ΥΑΝΗΧΝ (ΟΓΟ 

ΚΤΓΧΝΗΑ) 
2 250 2 ΜΔΡΔ 

11 
ΥΟΛΗΚΑ 

ΠΡΧΣΑΘΛΖΜΑΣΑ 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 
ΚΑΗ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ 

ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ην πξσηάζιεκα απηφ ζπκκεηέρνπλ καζεηέο απν 
ηελ α'βάζκηα εθπαίδεπζε κε θχξην ζηφρν ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ αζιεηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο 

επγελνχο άκηιιαο απφ ηελ παηδηθή ειηθία, ηελ 
παξαθίλεζε φιν θαη πεξηζζφηεξσλ παηδηψλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ηνλ αζιεηηζκφ, ηε ςπραγσγία θαη 

ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο πνπ επηηπγράλεηαη κε 
ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο αγψλεο. 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 10   1 ΜΔΡΑ 

12 
 ΓΤΡΟ ΣΖ ΠΟΛΖ 

ΣΧΝ ΥΑΝΗΧΝ 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΟ 
ΓΡΟΜΔΧΝ ΤΓΔΗΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

Με ζηφρν, κηθξνί θαη κεγάινη λα έξζνπλ θνληά 

ζηνλ αζιεηηζκφ δηνξγαλψλεηαη ν Γχξνο ηεο Πφιεο 
ησλ Υαλίσλ. Ζ ελ ιφγσ δηνξγάλσζε ζπκβάιεη ζηε 

δηάδνζε ηνπ αζιεηηζκνχ ζε φιεο ηηο ειηθίεο, 

πξνζθέξεη κνλαδηθέο ζηηγκέο ςπραγσγίαο ζηνπο 
πνιίηεο ησλ Υαλίσλ θαη αλαδεηθλχεη κηα άιιε 

δηάζηαζε ηνπ αζιεηηζκνχ ζπκβάιινληαο ζηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ αζιεηηζκφο θαη  άζθεζε  λα 
γίλνπλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δσήο. 

 ΠΟΛΖ ΥΑΝΗΧΝ 4 
ΥΗΛΗΟΜΔΣΡΑ 

1  500 1ΜΔΡΑ  
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1.2.3.6 Αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηνπ Σνκέα «Κνηλσληθή Πνιηηηθή, 

Παηδεία, Πνιηηηζκφο θαη Αζιεηηζκφο» 

ην ζεκαηηθφ ηνκέα «Κνηλωληθή Πνιηηηθή, Παηδεία, Πνιηηηζκόο θαη Αζιεηηζκόο» 

εληνπίζηεθαλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, πεξηνξηζκνί, δπλαηφηεηεο θαη επθαηξίεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ θαη ε αλάιπζή ηνπο ζα ζπλεηζθέξεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ θαη ζην ζρεδηαζκφ λέσλ πνιηηηθψλ δξάζεο.  

Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο swot αλαθέξνληαη ζηνπο 

επηκέξνπο ηνκείο: α) ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, β) ηεο Παηδείαο, γ) ηνπ Πνιηηηζκνχ 

θαη δ) ηνπ Αζιεηηζκνχ. 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ -ΠΑΗΓΔΗΑ- ΑΘΛΖΣΗΜΟ- 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΘΔΜΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 
 

 Ηθαλνπνηεηηθφ θαη εθηεηακέλν δίθηπν 
ππνδνκψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηε θάιπςε ησλ 
θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

 Δμεηδηθεπκέλε θαη ζπλερήο παξνρή 
θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ αλά ηνκέα 
θνηλσληθψλ αλαγθψλ (πξνζρνιηθή ειηθία, 
παηδηθή ειηθία,  Σξίηε Ζιηθία, Δππαζείο 
Κνηλσληθά Οκάδεο, ΑκεΑ, θιπ). 

 εκαληηθέο πξσηνβνπιίεο θαη 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε 
ηε θνηλσληθή ελζσκάησζε εππαζψλ 
θνηλσληθά νκάδσλ (Παιηλλνζηνχληεο, 
κεηαλάζηεο, ΑΜΔΑ, κνλνγνλετθέο 
νηθνγέλεηεο, καθξνρξφληα άλεξγνη, 
αλαιθάβεηνη θιπ). 

 Όπαξμε ππνδνκήο, εκπεηξίαο θαη 
ηερλνγλσζίαο αμηνπνίεζεο αλαπηπμηαθψλ 
πξνγξακκάησλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα, ζε 
πεξηθεξεηαθφ, εζληθφ θαη δηαθξαηηθφ 
επίπεδν. 

 Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ 
κε θνξείο θαη νξγαλψζεηο πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 
ζην ηνκέα ηεο πξνψζεζεο ηεο θνηλσληθήο 
ελζσκάησζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 
θνηλσληθψλ αλαγθψλ εππαζψλ θνηλσληθά 
νκάδσλ αιιά θαη ζην ηνκέα ηεο 
πξφιεςεο. 

 Αλάπηπμε εζεινληηζκνχ. 

Πξνβιήκαηα 
 

 Δμαηξεηηθά αζηαζέο θαη απξφβιεπην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 Έιιεηςε επαξθψλ θαη δηαζθαιηζκέλσλ 
πφξσλ γηα θνηλσληθά πξνγξάκκαηα  

 Διιηπήο ζηειέρσζε ηφζν ησλ θνηλσληθψλ 
ππεξεζηψλ /δνκψλ φζν θαη ησλ 
ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

 Αβεβαηφηεηα σο πξνο ην κέιινλ ησλ 
ρξεκαηνδνηνχκελσλ δνκψλ (κεηά ηηο 
31/12/11) 

 πλερείο κεηαβνιέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην  

 Μεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ ζην Γήκν 
κε ειιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην  

 Αλάγθε επέθηαζεο ησλ ππνδνκψλ θαη 
αχμεζεο ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ 
ππεξεζηψλ 

 Καηάηκεζε παξεξρφκελσλ θνηλσληθψλ  
ππεξεζηψλ απφ ηξεηο θνξείο ηνπ Γήκνπ  
(Γήκν/ΓΟΚΟΗΠΠ / ΚΔΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ) 
κε ζπλέπεηα:   

o ηε δπζθνιία ζην ζπληνληζκφ, 
παξαθνινχζεζε θαη απνηίκεζε ησλ  
παξεξρφκελσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ 

o ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο κεηαμχ ησλ 
θνηλσληθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ 

 Πεξηνξηζκέλε θάιπςε αλαγθψλ εηδηθψλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπσο είλαη νη 
άζηεγνη, άπνξνη. 

 Ζ ζπλερήο επηδεηλνχκελε νηθνλνκηθή 
θαηάζηαζε  πξνθαιεί παξάιιειε έληαζε 
πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ, 
φπσο είλαη ε αλεξγία θαη ε αχμεζε ησλ 
άπνξσλ/άζηεγσλ πνιηηψλ γεγνλφο  πνπ 
δεκηνπξγεί επηπιένλ αλάγθεο ζε 
θνηλσληθέο ππνδνκέο 

 Έιιεηςε ηδηφθηεησλ θηηξηαθψλ 
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ππνδνκψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
θνηλσληθψλ δφκσλ 

Δπθαηξίεο 
 

  Όπαξμε  πιεζπζκνχ κε έληνλε θνηλσληθή 
επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη 
ηηο αλάγθεο ησλ «εππαζψλ νκάδσλ» θαη 
ηελ ππνζηήξημε πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθήο 
πνιηηηθήο /αλάπηπμε δξάζεσλ 
εζεινληηζκνχ. 

 εκαληηθή θαη έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε 
ΜΚΟ θαη άιισλ ηνπηθψλ θαη ππεξηνπηθψλ 
δνκψλ θνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαη 
αιιειεγγχεο 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα γηα 
δξάζεηο /δνκέο πξφλνηαο  

Πεξηνξηζκνί 
 

 Μείσζε θξαηηθψλ 
επηρνξεγήζεσλ/ρξεκαηνδνηήζεσλ  

 Αλαζηνιή /πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ 
πξνζσπηθνχ 

 Θεζκηθφ πιαίζην  
 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο 
 

 Γηαζθάιηζε ζπλέρηζεο ιεηηνπξγίαο θνηλσληθψλ δνκψλ θαη ππεξεζηψλ 

(ρξεκαηνδνηνχκελσλ θαη κε) θαη αλαβάζκηζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απηνπ. 

 Αλάγθε επέθηαζεο θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ ζε φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο.  

 Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ δνκψλ κε αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη εμνξζνινγηζκνχ ησλ δαπαλψλ απηψλ.  

 Αλάπηπμε θαη ελεξγνπνίεζε  εζεινληηζκνχ  

 πζηεκαηηθφηεξε δηεμαγσγή  θνηλσληθψλ εξεπλψλ, έγθαηξν ζρεδηαζκφ θαη 

ηεθκεξησκέλε  εθαξκνγή θνηλσληθψλ πνιηηηθψλ. 

 Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζπληνληζκνχ, παξαθνινχζεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θνηλσληθψλ ππνδνκψλ ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ -ΠΑΗΓΔΗΑ- ΑΘΛΖΣΗΜΟ- 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ  

ΘΔΜΑ: ΠΑΗΓΔΗΑ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 

 

 εκαληηθφο αξηζκφο εθαπηδεπηηθψλ 
ππνδνκψλ. 

 Όπαξμε ζεκαληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ 
δξάζεσλ θαη ζεζκψλ. 

 Ηθαλνπνηεηηθή θάιπςε ησλ αλαγθψλ 
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο. 

 Καηαζθεπή λέσλ ζρνιηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ πξσηνβάζκηαο θαη 
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αλακελφκελεο 
πιεζπζκηαθήο αχμεζεο. 

 Ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ 
αηζνπζψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ θαη 
χπαξμε ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ζρεηηθψλ ειιείςεσλ. 

 Βειηίσζε πιηθνηερληθήο ππνδνκήο 
ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

 Πεξαηηέξσ ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηα 
Αθαδεκατθά Ηδξχκαηα θαη ηνπο 
εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε 
δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο, ηερλνινγηθήο 
αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκίαο ζηα φξηα ηνπ 
Γήκνπ. 

   Πξνβιήκαηα 

 

 Δμαηξεηηθά αζηαζέο θαη απξφβιεπην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 Πεξηθνπή θξαηηθψλ πφξσλ 

 εκαληηθέο ειιείςεηο ζε εθπαηδεπηηθφ 
πξνζσπηθφ θαη κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε 
γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο  

 Καηαιιειφηεηα ζρνιηθψλ θηηξίσλ 
(αζθάιεηα, ιεηηνπξγηθφηεηα θ.ι.π) 

 Με ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο-ηέγαζε 
ηεο πιεηνςεθίαο ησλ λεπηαγσγείσλ ζε 
κηζζσκέλεο εγθαηαζηάζεηο  

 Αλάγθε θαηαζθεπήο λέσλ ζρνιηθψλ 
ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 
ησλ αλαγθψλ θαη ηελ εμάιεηςε ηεο 
ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ κε δηπινβάξδηα 

 Αλάγθε πξνζζήθεο αηζνπζψλ ζε 
πθηζηάκελα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα. 

 Μέηξηα θάιπςε ησλ ζχγρξνλσλ 
εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ (εξγαζηήξηα, 
αίζνπζεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ) απφ ηηο 
πθηζηάκελεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ 
ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. 

Δπθαηξίεο 

 Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ/εζληθψλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ (ΔΠΑ 
θιπ)  

 

Πεξηνξηζκνί 

 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ  
 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

 Βειηίσζε ηεο ζρνιηθήο ζηέγεο 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (δηα βίνπ κάζεζεο θ.ι.π) 

 Οξγάλσζε δηθηχνπ  εζεινληψλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ -ΠΑΗΓΔΗΑ- ΑΘΛΖΣΗΜΟ- 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ  

ΘΔΜΑ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 

 Όπαξμε ζεκαληηθψλ πνιηηηζηηθψλ 
ππνδνκψλ ππεξηνπηθήο ζεκαζίαο (πρ 
ΚΑΜ, Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε, θ.α.) 

 Γηνξγάλσζε κεγάινπ αξηζκνχ 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη δξάζεσλ. 

 Γηαζθάιηζε – κε ηα αλαγθαία κέζα θαη 
πφξνπο - ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ζσζηήο 
ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο αιιά θαη 
αλάδεημεο φισλ ησλ ππαξρνπζψλ 
πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ ηνπ λένπ Γήκνπ  

 Τςειφ επίπεδν αληαπφθξηζεο θαη 
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζηηο 
πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ. 

 Απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ 
κε ηνπο πνιηηηζηηθνχο θνξείο θαη 
ζπιιφγνπο ησλ Υαλίσλ. 

 Δλζάξξπλζε-ελίζρπζε ηεο εξαζηηερληθήο 
ζεαηξηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο.  

 Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο 
δνκψλ φπσο ην Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο 
ηεο Μεζνγείνπ (Κ.Α.Μ.) κε απψηεξν 
ζθνπφ ηελ αλάδεημε ηνπο ζε δπλακηθνχο 
πφινπο πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 
εθδειψζεσλ. 

Πξνβιήκαηα 

 Πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ 
πινπνίεζε πνιηηηζηηθψλ δξάζεσλ. 

 Έιιεηςε επαξθνχο εμεηδηθεπκέλνπ 
πξνζσπηθνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (ηερληθνί ήρνπ, 
θ.α.)  

 Διιηπήο ζχλδεζε ησλ δξάζεσλ 
θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη ηζηνξηθήο 
παξάδνζεο κε ηηο δνκέο εθπαίδεπζεο 

 Αλάγθε ζεκαληηθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηε 
βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ  
ππαξρνπζψλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ  

 

Δπθαηξίεο 

 Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ 
ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 

 Γηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ γεγνλφησλ θαη 
εθδειψζεσλ πνπ πξνάγνπλ ην πνιηηηζκφ 
θαη ηε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία ηνπ ηφπνπ 
καο αιιά θαη ηε θηιία κεηαμχ ησλ ιαψλ 
(π.ρ. «Φεζηηβάι ησλ Δζλψλ»). 

 Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο επηζθέςεσλ 
θαη μελάγεζεο καζεηψλ ηεο 
πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο – ζε 
ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Ν. Υαλίσλ – ζε ηζηνξηθνχο 
θαη αξραηνινγηθνχο ρψξνπο 

Πεξηνξηζκνί 

 Έιιεηςε νηθνλνκηθψλ πφξσλ  
 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

 Γηαζθάιηζε – κε ηα αλαγθαία κέζα θαη πφξνπο - ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο, ζσζηήο 

ζπληήξεζεο θαη δηαρείξηζεο αιιά θαη αλάδεημεο φισλ ησλ ππαξρνπζψλ πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ ηνπ λένπ Γήκνπ  

 Δλίζρπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ θαιχηεξε ππνζηήξημεο-

δηνξγάλσζε ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ  

 Πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ ζηηο  ππνδνκέο πνιηηηζκνχ θαη εθζπγρξνληζκφ  ηνπ 

εμνπιηζκνχ  

 Αλάπηπμε λέσλ ζπλεξγαζηψλ κε ηνπηθνχο πνιηηηζηηθνχο θνξείο. 

 Δλζάξξπλζε-ελίζρπζε ηεο εξαζηηερληθήο ζεαηξηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο 

 Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ -ΠΑΗΓΔΗΑ- ΑΘΛΖΣΗΜΟ- 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ  

ΘΔΜΑ: ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 
 

 Μεγάινο αξηζκφο αζιεηηθψλ ππνδνκψλ. 

 Όπαξμε ηθαλνπνηεηηθνχ εμνπιηζκνχ γηα 
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ. 

 εκαληηθή δξαζηεξηνπνίεζε πνιιψλ 
αζιεηηθψλ ζπιιφγσλ θαη αμηνπνίεζε ησλ 
ππνδνκψλ. 

 Θεηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία 
κε ηνπο Αζιεηηθνχο πιιφγνπο. 

 Τςειή ηθαλνπνίεζε θαηνίθσλ απφ ηελ 
παξνρή ππεξεζηψλ αζιεηηθνχ ραξαθηήξα. 

 Ηθαλνπνηεηηθφο αξηζκφο θαη πνηθηιία 
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Όπαξμε ηκεκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ. 

 χληαμε λένπ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 Δλεκέξσζε θη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 
θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζε ζρέζε κε ηα 
νθέιε ηνπ αζιεηηζκνχ γηα ηελ 
εμαζθάιηζε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο 
ζπκκεηνρήο ηνπο, ζην ζχλνιν ησλ 
παξερφκελσλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Καηαγξαθή φισλ ησλ αζιεηηθψλ ρψξσλ 
πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ λένπ δήκνπ 
θαη δηακφξθσζε ελφο «ράξηε» αζιεηηθψλ 
ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ, 

 Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ 
εξγαζηαθνχ αζιεηηζκνχ, αμηνπνηψληαο 
φιεο ηηο ππάξρνπζεο αζιεηηθέο 
εγθαηαζηάζεηο. 

 Αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ 
άζιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

Πξνβιήκαηα 
 

 Δμαηξεηηθά αζηαζέο θαη απξφβιεπην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 Έιιεηςε επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ  ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην πςειφ θφζηνο 
ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ 
αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ    

 Διιηπήο ζηειέρσζε αζιεηηθψλ ππνδνκψλ  
θαη ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

 Αβεβαηφηεηα σο πξνο ην κέιινλ ησλ 
ρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. 
καδηθήο άζιεζεο)  

 Διιηπήο εμνπιηζκφο ζε αζιεηηθέο 
ππνδνκέο πνπ εδξεχνπλ ζηηο δεκνηηθέο 
ελφηεηεο. 

 Με θαηαβνιή κηζζψκαηνο απφ 
ζσκαηεία/ζπιιφγνπο πνπ θάλνπλ ρξήζε 
ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ 

 

 

Δπθαηξίεο 
 

 Οινθιήξσζε θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγία 
εθθξεκψλ αζιεηηθψλ έξγσλ, φπσο ην 
θιεηζηφ Κνιπκβεηήξην θαη ην 
Πνδειαηνδξφκην Αθξσηεξίνπ 

 Υσξνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθψλ 
αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

 Αμηνπνίεζε ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ αζιεηηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ γηα εμνηθνλφκεζε 
ελέξγεηαο θαη πφξσλ 

 Δμεχξεζε ρνξεγηψλ γηα ηελ πινπνίεζε 
αζιεηηθψλ δξάζεσλ 

 Πξνγξάκκαηα καδηθνχ αζιεηηζκνχ 

Πεξηνξηζκνί 
 

 Ζ κείσζε ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ απφ ηε 
ΓΓΑ γηα ηε ζπληήξεζε/ιεηηνπξγία 
αζιεηηθψλ ππνδνκψλ 

 Αλαζηνιή /πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ 

 Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε - νινθιήξσζε 
επέθηαζεο ηνπ Γήκνπ θαη ε πιεζπζκηαθή 
αχμεζε ηεο πεξηνρήο αλακέλεηαη ζχληνκα 
λα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ αλάγθεο ζε 
επίπεδν αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
(θιεηζηά γπκλαζηήξηα, γήπεδν 
πνδνζθαίξνπ θαη ζηάδην ζηίβνπ) θαη 
αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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1.2.4. Σνπηθή νηθνλνκία θαη απαζρφιεζε ζην Γήκν Υαλίσλ 

 

Ζ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδεη ηα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ ηνπηθή νηθνλνκία πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα 

“εμσγελή ραξαθηεξηζηηθά” πνπ επεξεάδνπλ αιιά θαη δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην 

δξάζεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλαπηπμηαθήο πξννπηηθήο. 

ηφρνο είλαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

κε ηνλ ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφο ησλ αδπλακηψλ θαη επίιπζε ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα. Αλάκεζα ζε άιια, παξαζέηνπκε 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα κε 

αλαθνξέο ζηνλ φγθν παξαγσγήο, ζην κέγεζνο θαη ηε ζχλζεζε ηνπ παξαγσγηθά 

«ελεξγνχ» πιεζπζκνχ, ζηελ αλεξγία θαη ηηο αλαπηπμηαθέο ππνδνκέο ηφζν ηνπ Γήκνπ 

φζν θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Υαλίσλ.  
 

1.2.4.1  Ζ εμέιημε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γείθηε Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ (Οηθνλνκηθά Δλεξγφο Πιεζπζκφο) 

ηνηρεία, ηφζν πνζνηηθά φζν θαη πνηνηηθά, γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο - εξγαηηθφ 

δπλακηθφ, απαζρφιεζε θαη θαη' επέθηαζε αλεξγία - πξνθχπηνπλ ζε επίπεδν 

πξσηνβαζκίσλ ΟΣΑ κφλν απφ ηελ Απνγξαθή Πιεζπζκνχ. 
 

Ο δείθηεο Γξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ δηαρξνληθά απμάλεη γεγνλφο πνπ 

αλαδεηθλχεη ηνλ αλαπηπμηαθφ δπλακηζκφ ηεο πεξηνρήο (Πίλαθαο 22). πγθεθξηκέλα 

θαη ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο (1991), ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο 

(Ο.Δ.Π.)
2
 ηνπ Γήκνπ (φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ), αλεξρφηαλ ζε 30.870 άηνκα, 

                                                 
2
 Οηθνλνκηθά Δλεξγφο Πιεζπζκφο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηελ απνγξαθή πιεζπζκνχ: 

1. απαζρνινχκελνη πνπ δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο α) νη απαζρνινχκελνη 10 εηψλ θαη άλσ 

πνπ δήισζαλ φηη εξγάδνληαη κε ζθνπφ ην θέξδνο ή ηελ ακνηβή ή αθφκε σο άκηζζνη βνεζνί  

ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε εθφζνλ εξγάδνληαη ζε απηήλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηνπ θαλνληθνχ 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο 
 

 Δπαλεμέηαζε ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ππαξρνπζψλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ θαη νξζή αμηνπνίεζε 
ησλ πθηζηακέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ  (αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφο θ.ι.π.) ψζηε λα 
κεγηζηνπνηεζνχλ νη παξεξρφκελεο ππεξεζίεο ζην πνιίηε κε πξνζαλαηνιηζκφ ζην καδηθφ 
αζιεηηζκφ  

 Ζ νινθιήξσζε θαη ιεηηνπξγία λέσλ ππνδνκψλ, φπσο ην θνιπκβεηήξην θαη 
πνδειαηνδξφκην ζην Αθξσηήξη. 

 Αμηνπνίεζε θαη βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηελ άζιεζε-εθγχκλαζε 
φισλ ησλ δεκνηψλ (π.ρ. θιεηζηφ Κιαδηζνχ, θνιπκβεηήξην ΝΟΥ, λαπηαζιεηηθφ θέληξν 
νχδαο-γήπεδα αληηζθαίξηζεο, αζιεηηθψλ θέληξσλ «Μνλαρήο Διηάο» θαη «Παιαηάο 
Ζιεθηξηθήο» θ.α.). 

 πλεξγαζία κε φινπο ηνπο αζιεηηθνχο θνξείο ηνπ λένπ Γήκνπ (ζσκαηεία-ελψζεηο θιπ) 
γηα ηελ εθπφλεζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ αλάπηπμεο αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φισλ ησλ 
επίπεδσλ. 

 ηήξημε ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ ηνπ λένπ Γήκνπ, κε θχξηα έκθαζε ζηελ πιηθνηερληθή 
ελίζρπζε ησλ ηκεκάησλ ππνδνκήο απηψλ. 

 Λεηηνπξγία ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ, ζε θαζεκεξηλή βάζε, ψζηε νη πνιίηεο ησλ Υαλίσλ 
λα ελζσκαηψζνπλ ηελ άζιεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, γηα κηα θαιχηεξε πνηφηεηα 
δσήο θαη πγείαο θαη γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο θαη ηεο ςπρήο. 

 πλέρηζε ρξεκαηνδφηεζεο  πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ καδηθνχ αζιεηηζκνχ, πνπ ζα 
απεπζχλνληαη ζε φιεο ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ (γπλαίθεο, ειηθησκέλνη, λένη θαη παηδηά, 
ζρνιηθήο θαη πξνζρνιηθήο ειηθίαο).  
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αξηζκφο πνπ ηζνδπλακνχζε κε ην 60,7% ηνπ Ο.Δ.Π. ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. 

Σν 2001, ν Ο.Δ.Π ζην Γήκν Υαλίσλ αλήιζε ζηα 42.478 άηνκα, αληηπξνζσπεχνληαο 

ην 66,3% ηνπ Ο.Δ.Π. ηνπ ζπλφινπ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, παξνπζηάδνληαο κία 

αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 11.608 αηφκσλ ή 37,6 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ 

ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 22:  Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ζην Γήκν Υαλίσλ (1991-2001) 

Πεξηγξαθή 

1991 2001 
Μεηαβνιή % 

1991-2001 
1991 2001 

Μεηαβνιή % 

1991-2001 

Οηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο                        Οηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο                        

ΤΝΟΛΟ 

ΥΧΡΑ 
3.886.157 4.621.848 18,9 5.048.005 5.265.889 4,3 

ΝΟΜΟ 

ΥΑΝΗΧΝ                                                                                                             
50.834 64.060 26,0 63.677 69.857 9,7 

ΓΖΜΟ 

ΥΑΝΗΧΝ 
30.870 42.478 37,6 39.130 43.798 11,9 

Πεγή: ΔΤΔ (1991, 2001) 

 

Απφ ηελ άιιε, ην 1991, ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο ήηαλ 39.130 άηνκα 

αληηπξνζσπεχνληαο ην 61,4% ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ 

Υαλίσλ, ελψ ην 2001 ν νηθνλνκηθά κε ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ έθηαλε ηα 

43.798 άηνκα ή ην 62,6% ηνπ νηθνλνκηθά κε ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, 

παξνπζηάδνληαο αχμεζε 4.668 αηφκσλ ή 11,9 εθαηνζηηαίσλ κνλάδσλ. 

 

Δίλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ φηη ν Ο.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ παξνπζηάδεη αχμεζε έλαληη 

ηνπ κε νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ - ν νπνίνο απμάλεηαη αιιά κε πνιχ 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο απφ ηνλ Ο.Δ.Π – θαη κάιηζηα ζε πνζνζηφ δηπιάζην απφ ην 

αληίζηνηρν πνπ θαηαγξάθεηαη ζε επίπεδν ρψξαο.  Σν γεγνλφο απηφ ηεο αχμεζεο ηνπ 

Ο.Δ.Π. πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ ζεηηθή κεηαβνιή ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ θαη απφ ηελ εηζαγσγή κε νηθνλνκηθά ελεξγψλ αηφκσλ ζην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. 

 

Ζ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο θαηά θχιν ζχλζεζεο ηνπ Ο.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζηα 

έηε 1991 - 2001 αλαδεηθλχεη ηελ ππεξνρή ηνπ αλδξηθνχ θχινπ ζηε ζχλζεζε ηνπ 

Ο.Δ.Π. Ο αλδξηθφο πιεζπζκφο κε πνζνζηφ 62,4% εμαθνινπζεί λα απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ Ο.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ ελψ ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο ππνιείπεηαη 

ζε πνζνζηφ 37,6% ην 2001. Χζηφζν, ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ γπλαηθείνπ 

πιεζπζκνχ σο πνζνζηνχ ηνπ ΟΔΠ παξνπζηάδεη ζεηηθή αχμεζε θαηά 7,4 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ζε αληίζεζε κε ηνλ αλδξηθφ πιεζπζκφ πνπ κεηαβάιιεηαη αληηζηξφθσο 

αλάινγα. 

 

                                                                                                                                            
σξαξίνπ ή πεξηζζφηεξν απφ 90 κέξεο ην ρξφλν θαη επνκέλσο εξγάζηεθαλ πάλσ απφ 15 ψξεο 

ηελ πξνεγνπκέλε εβδνκάδα απφ ηελ απνγξαθή θαη β) άηνκα πνπ απάληεζαλ φηη  εξγάδνληαη 

αιιά ηελ πξνεγνπκέλε εβδνκάδα εξγάζηεθαλ ιηγφηεξν απφ 15 ψξεο ή θαζφινπ (άξα ζην ΟΔΠ 

εληάζζνληαη θαη νη κεξηθψο απαζρνινχκελνη θαη νη επνρηθφο απαζρνινχκελνη). 

2. Οη άλεξγνη : άηνκα ειηθίαο 10 εηψλ θαη πάλσ πνπ δειψλνπλ φηη δεηνχλ εξγαζία 
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1991-2001

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 
 

1.2.4.2 Ζ δηάξζξσζε ηνπ ΟΔΠ θαηά ηνκέα θαη θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

Ζ νηθνλνκηθή  δηάξζξσζε ηνπ Ννκνχ  θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαδηαθφ πεξηνξηζκφ ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο θαη απφ 

δηφγθσζε ζπγθεθξηκέλσλ θιάδσλ ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα (θαηά βάζε ηνπ ηνπξηζκνχ). 

Βέβαηα, δπλακηθή ζπκκεηνρή εκθαλίδεη θαη ν πξσηνγελήο ηνκέαο, κε ηελ 

παξαδνζηαθή γεσξγηθή παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ πνηφηεηαο. Βαζηθφ 

πξφβιεκα απνηειεί ε έληνλε θπθιηθφηεηα θαη επνρηθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 23: Οηθνλνκηθά Δλεξγφο θαη κε Πιεζπζκφο,  

Απαζρνινχκελνη θαηά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη άλεξγνη 

 Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο   ε λ ε ξ γ ν ί 

Οηθνλν- 

κηθψο 

κε 

ελεξγνί                        

  

χλνιν         

Απαζρνινχκελνη     Α λ ε ξ γ ν η  

Γεσγξαθηθή 

Δλφηεηα 
χλνιν 

Πξσηνγελήο 

Σνκέαο           

Γεπηεξνγελήο 

Σνκέαο        

Σξηηνγελήο 

Σνκέαο         

Γε δήισζαλ 

θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

χλνιν                

ΓΖΜΟ 

ΥΑΝΗΧΝ 
42.924 38.148 2.184 7.259 26.506 2.199 4.776 43.898 

ΝΟΜΟ 

ΥΑΝΗΧΝ                                                                                                             
63.098 56.419 11.069 9.658 32.946 2.746 6.679 68.964 

ΚΡΖΣΖ 259.041 231.333 54.170 37.213 128.542 11.408 27.708 268.671 

Πεγή: ΔΤΔ (2001), Μφληκνο Πιεζπζκφο, Οηθνλνκηθά ηνηρεία, ΠΗΝΑΚΑ 32  

 

χκθσλα κε ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2001 ε θαηαλνκή ηνπ 

νηθνλνκηθψο ελεξγνχ πιεζπζκνχ (κφληκνπ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, ηνπ 

Ννκνχ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο), ζηνπο ηξεηο ηνκείο παξαγσγήο Πξσηνγελή – 

Γεπηεξνγελή – Σξηηνγελή παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα. ηνλ ηξηηνγελή 
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ηνκέα απαζρνιείηαη ην 61,75% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα 

26.506 εξγαδφκελνη. Αθνινπζεί ν Γεπηεξνγελήο Σνκέαο κε 7.259, πνζνζηφ 16,91% 

ηνπ εξγαηηθνχ ελεξγνχ δπλακηθνχ, θαη ηέινο ν πξσηνγελήο ηνκέαο κε 2.184 

εξγαδνκέλνπο θαη πνζνζηφ 5,09%. Γε δήισζαλ θιάδν νηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

2.199 εξγαδφκελνη, πνζνζηφ 5,12% θαη άλεξγνη ήηαλ ην 11,13% ηνπ ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ, ζπλνιηθά 4.776.   

 

ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΕΝΕΡΓΟΤ ΠΛΤΘΗΜΟΤ ΔΗΜΟΤ ΥΑΝΙΩΝ ΑΝΑ ΣΟΜΕΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

5%

17%

62%

5%

11%

 
 

Ο νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απνηειεί ην 68% ηνπ 

νηθνλνκηθά ελεξγνχ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκνχ, ελψ παξάιιεια απνηειεί ην 16,57% 

ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ πνπ κφληκα θαηνηθεί ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

Καηά ηελ απνγξαθή ηνπ κφληκα νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ζηηο εθάζηνηε 

Γεκνηηθέο Δλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ην 2001 πξνέθπςε φηη πεξίπνπ ην 57% 

απαζρνιείηαη ζηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Υαλίσλ. Γεληθά κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη 

ππάξρεη πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε γχξσ απφ ην θέληξν ησλ Υαλίσλ. Δπίζεο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγά πιεζπζκνχ απαζρνιείηαη ζηνλ ηξηηνγελή 

ηνκέα, ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ.  Αλαιπηηθφηεξα ε δηάξζξσζε ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ αλά ηνκέα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

    

ΠΗΝΑΚΑ 24: Οηθνλνκηθά Δλεξγφο Πιεζπζκφο -αλάιπζε αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 

Ο η θ ν λ ν κ η θ ψ ο   ε λ ε ξ γ ν ί 

Οηθνλν- 

κηθψο 

κε 

ελεξγνί                        
χλνιν         

Απαζρνινχκελνη     Α λ ε ξ γ ν η  

χλνιν 
Πξσηνγελήο 

Σνκέαο           

Γεπηεξνγελήο 

Σνκέαο        

Σξηηνγελήο 

Σνκέαο        

Γε δήισζαλ 

θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

χλνιν                

Γ.Δ ΥΑΝΗΧΝ                                                                                                         24.414 21.860 698 4.156 15.817 1.189 2.554 25.356 

Γ.Δ 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ                                                                                                         
4.607 4.159 260 619 3.052 228 448 4.036 

Γ.Δ ΔΛ. 

ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ                                                                                               
4.595 3.983 242 956 2.515 270 612 4.692 

Γ.Δ ΘΔΡΗΟΤ                                                                                                            2.870 2.557 424 582 1.488 63 313 2.796 

Γ.Δ ΚΔΡΑΜΗΧΝ                                                                                                           465 459 266 53 132 8 6 708 
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Γ.Δ  Ν. 

ΚΤΓΧΝΗΑ 
3.505 2.962 183 521 1.998 260 543 2.909 

Γ.Δ.  ΟΤΓΑ                                                                                                             2.468 2.168 111 372 1.504 181 300 3.401 

ΤΝΟΛΟ 42.924 38.148 2.184 7.259 26.506 2.199 4.776 43.898 

Πεγή: Πεγή: ΔΤΔ (2001), Μφληκνο Πιεζπζκφο, Οηθνλνκηθά ηνηρεία, ΠΗΝΑΚΑ 32 

   

Ζ θαηαλνκή ηνπ (κφληκνπ) νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκφο ζην Ννκφ Υαλίσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, αλά θιάδν θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΠΗΝΑΚΑ 25: Καηαλνκή Ο.Δ.Π. θαηά παξαγσγηθφ ηνκέα θαη δξαζηεξηφηεηα ζην Ν. Υαλίσλ 

Ο κ ά δ ε ο  α η ν κ η θ ψ λ  ε π α γ γ ε ι κ ά η σ λ 

Οκάδεο θιάδσλ 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

χλνιν 

Μέιε ησλ 

βνπιεπνκέλσλ 

ζσκάησλ, 

αλψηεξα 

δηνηθεηηθά θαη 

δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηνπ 

δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ 

ηνκέα 

Πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ 

επηζηεκνληθά 

θαιιηηερληθά 

θαη ζπλαθή 

επαγγέικαηα 

Σερλνιφγνη 

ηερληθνί 

βνεζνί θαη 

αζθνχληεο 

ζπλαθή 

επαγγέικαηα 

Τπάιιεινη 

γξαθείνπ 

θαη 

αζθνχληεο 

ζπλαθή 

επαγγέικαηα 

Απαζρνινχ-

κελνη ζηελ 

παξνρή 

ππεξεζηψλ 

θαη πσιεηέο 

ζε 

θαηαζηήκαηα 

θαη ππαίζξηεο 

αγνξέο 

Δηδηθεπκέλνη 

γεσξγνί, 

θηελνηξφθνη 

δαζνθφκνη 

θαη αιηείο 

Δηδηθεπκέλνη 

ηερλίηεο θαη 

αζθνχληεο 

ζπλαθή 

ηερληθά 

επαγγέικαηα 

Υεηξηζηέο 

κεραλεκάησλ 

ζηαζεξψλ 

βηνκεραληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ 

θαη 

ζπλαξκνινγεηέο 

Αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο 

ρεηξψλαθηεο 

θαη 

κηθξνεπαγ-

γεικαηίεο 

Γήισζαλ 

αλεπαξθψο 

ή αζαθψο 

ην 

επάγγεικά 

ηνπο 

Νένη 

Γε 

δήισζαλ 

επάγγεικα 

Γεσξγία, θηελνηξνθία, 

ζήξα, δαζνθνκία. 11338 6 24 7 23 52 9499 7 20 1677 15 0 8 

Αιηεία. 257 1 0 2 0 0 217 0 0 37 0 0 0 

Οξπρεία θαη ιαηνκεία. 42 3 0 0 1 3 0 11 20 4 0 0 0 

Μεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο. 3587 202 96 175 123 112 0 2115 488 192 67 0 17 

Παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη λεξνχ. 507 11 37 24 151 1 0 201 43 25 13 0 1 

Καηαζθεπέο. 6113 143 57 33 47 5 8 4409 338 1050 17 0 6 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ 

εκπφξην, επηζθεπή 

απηνθηλήησλ νρεκάησλ, 

κνηνζπθιεηψλ θαη 

εηδψλ αηνκηθήο θαη 

νηθηαθήο ρξήζεο. 7767 2361 163 213 524 2930 19 1028 257 226 35 0 11 

Ξελνδνρεία θαη 

εζηηαηφξηα. 5855 1273 16 80 614 2937 52 212 44 590 25 0 12 

Μεηαθνξέο, 

απνζήθεπζε θαη 

επηθνηλσλίεο. 3401 121 36 292 631 234 1 206 1558 241 63 0 18 

Οκάδεο θιάδσλ 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 

χλνιν 

Μέιε ησλ 

βνπιεπνκέλσλ 

ζσκάησλ, 

αλψηεξα 

Πξφζσπα 

πνπ αζθνχλ 

επηζηεκνληθά 

θαιιηηερληθά 

Σερλνιφγνη 

ηερληθνί 

βνεζνί θαη 

αζθνχληεο 

Τπάιιεινη 

γξαθείνπ 

θαη 

αζθνχληεο 

Απαζρνινχ-

κελνη ζηελ 

παξνρή 

ππεξεζηψλ 

Δηδηθεπκέλνη 

γεσξγνί, 

θηελνηξφθνη 

δαζνθφκνη 

Δηδηθεπκέλνη 

ηερλίηεο θαη 

αζθνχληεο 

ζπλαθή 

Υεηξηζηέο 

κεραλεκάησλ 

ζηαζεξψλ 

βηνκεραληθψλ 

Αλεηδίθεπηνη 

εξγάηεο 

ρεηξψλαθηεο 

θαη 

Γήισζαλ 

αλεπαξθψο 

ή αζαθψο 

ην 

Νένη 

Γε 

δήισζαλ 

επάγγεικα 
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δηνηθεηηθά θαη 

δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ηνπ 

δεκνζίνπ θαη 

ηδησηηθνχ 

ηνκέα 

θαη ζπλαθή 

επαγγέικαηα 

ζπλαθή 

επαγγέικαηα 

ζπλαθή 

επαγγέικαηα 

θαη πσιεηέο 

ζε 

θαηαζηήκαηα 

θαη ππαίζξηεο 

αγνξέο 

θαη αιηείο ηερληθά 

επαγγέικαηα 

εγθαηαζηάζεσλ 

θαη 

ζπλαξκνινγεηέο 

κηθξνεπαγ-

γεικαηίεο 

επάγγεικά 

ηνπο 

Δλδηάκεζνη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί. 982 119 37 284 493 10 1 3 2 32 1 0 0 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, 

εθκηζζψζεηο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 2716 85 980 622 354 157 14 63 100 304 32 0 5 

Γεκφζηα δηνίθεζε θαη 

άκπλα, ππνρξεσηηθή 

θνηλσληθή αζθάιηζε. 6509 93 382 569 1156 3214 56 451 141 282 88 0 77 

Δθπαίδεπζε. 3680 114 3124 156 133 22 1 12 9 72 36 0 1 

Τγεία θαη θνηλσληθή 

κέξηκλα. 2791 35 793 977 222 440 7 73 72 140 27 0 5 

Γξαζηεξηφηεηεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ 

ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ ή 

αηνκηθνχ ραξαθηήξα. 1717 73 379 196 170 481 10 56 100 207 34 0 11 

Ηδησηηθά λνηθνθπξηά 

πνπ απαζρνινχλ 

νηθηαθφ πξνζσπηθφ. 749 0 1 4 0 185 1 4 2 550 1 0 1 

Δηεξφδηθνη νξγαληζκνί 

θαη φξγαλα. 37 3 5 0 8 11 0 3 2 3 1 0 1 

Γήισζαλ αζαθψο ή 

αλεπαξθψο ηνλ θιάδν ή 

δε δήισζαλ θιάδν 

νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 3073 77 38 106 174 25 7 121 52 151 1029 0 1293 

Νένη 2939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2939 0 

ΝΟΜΟ  ΥΑΝΗΧΝ   

(χλνιν) 64060 4720 6168 3740 4824 10819 9893 8975 3248 5783 1484 2939 1467 

Πεγή: ΔΤΔ (2001), Μφληκνο Πιεζπζκφο, Οηθνλνκηθά ηνηρεία, ΠΗΝΑΚΑ 9 



Σελίδα 96 
 

 

Απφ ηελ  θαηαλνκή ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ ην 2001 ζε επίπεδν Ννκνχ, 

ζέηνληαο σο  θξηηήξην παξαηήξεζεο ην θχιν ζε ζρέζε κε ηελ απαζρφιεζε θαηά ηνκέα 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξνθχπηεη φηη ε ζπκκεηνρή ηνπ γπλαηθείνπ 

θχινπ ζηελ αγνξά εξγαζίαο ήηαλ ζε ρακειά επίπεδα ηφζν ζε αξηζκφ φζν θαη ζε 

πνζνζηφ. ε ζχλνιν 64.060 θαηαγεγξακκέλνπ νηθνλνκηθψο ελεξγά πιεζπζκνχ ζηα 

Υαληά  ην  36,70% (23.454) απνηειεί γπλαηθείν πιεζπζκφ ελψ ην 63,30% (40.606)  

απνηειεί ελεξγφ νηθνλνκηθψο πιεζπζκφ αλδξηθνχ θχινπ. 

ΠΗΝΑΚΑ 26: Ο.Δ.Π. θαηά θχιν, ηνκέα θαη επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην 

Ν. Υαλίσλ 

ΚΛΑΓΟ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΡΔΝΔ ΘΖΛΔΗ ΤΝΟΛΟ 

Γεσξγία, θηελνηξνθία, ζήξα, δαζνθνκία  7162 4176 11338 

Αιηεία 187 70 257 

Οξπρεία, ιαηνκεία 41 1 42 

Μεηαπνηεηηθέο  βηνκεραλίεο 2819 768 3587 

Παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, θπζηθνχ αεξίνπ, λεξνχ 433 74 507 

Καηαζθεπέο 6001 112 6113 

Δκπφξην, επηζθεπέο  4594 3173 7767 

Ξελνδνρεία, εζηηαηφξηα 2823 3032 5855 

Μεηαθνξέο, απνζήθεπζε, επηθνηλσλίεο 2818 583 3401 

Δλδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 501 481 982 

Γηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο εθκηζζψζεηο, επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 1290 1426 2716 

Γεκφζηα δηνίθεζε, άκπλα, ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε 5012 1497 6509 

Δθπαίδεπζε 1346 2334 3680 

Τγεία, θνηλσληθή κέξηκλα  967 1824 2791 

Άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 942 775 1717 

Ηδξσηηθά λνηθνθπξηά πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ 28 721 749 

Δηαηξφδηθνη νξγαληζκνί θαη φξγαλα 17 20 37 

Νένη 1628 1311 2939 

Γήισζαλ αζαθψο ή δε δήισζαλ θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο 1997 1076 3073 

χλνιν 40606 23454 64060 

Πεγή: ΔΤΔ (2001), Μφληκνο Πιεζπζκφο, Οηθνλνκηθά ηνηρεία, ΠΗΝΑΚΑ 9 

  
 

1.2.4.3 Ο Γείθηεο Αλεξγίαο θαη ε εμέιημε ηνπ 

Σελ πεξίνδν 2004-2008 ην πνζνζηφ αλεξγίαο
3
 ζην Ννκφ Υαλίσλ θπκάλζεθε ζε 

ρακειφηεξα  επίπεδα ζπγθξηηηθά κε  εθείλν πνπ δηακνξθψζεθε ζε πεξηθεξεηαθφ θαη 

εζληθφ επίπεδν.  

 

Ζ εηθφλα απηή άιιαμε ην 2008 κε ηελ αλεξγία λα βξίζθεηαη νξηαθά ζε πςειφηεξα 

επίπεδα ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηε ρψξα. Σν ρακειφηεξν επίπεδν 

αλεξγίαο δηακνξθψζεθε ην 2007 κε πνζνζηφ 4,2% θαη ην πςειφηεξν ην 2004 κε 

πνζνζηφ 5,3%.   

 

                                                 
3
  Χο πνζνζηφ αλεξγίαο νξίδεηαη ε αλαινγία επί ηεο  % ησλ αλέξγσλ ζην ζχλνιν ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Σν εξγαηηθφ δπλακηθφ απνηειεί ην άζξνηζκα αλέξγσλ θαη απαζρνινπκέλσλ. Ο αξηζκφο 

ησλ αλέξγσλ πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ησλ θαηαρσξεκέλσλ αλέξγσλ ζηα κεηξψα ηνπ ΟΑΔΓ.  
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ΠΗΝΑΚΑ 27: Πνζνζηφ Αλεξγίαο  

 2004 2005 2006 2007 2008 

Ν. ΥΑΝΗΧΝ 5,3% 6,6% 6,9% 4,2% 4,6% 

ΚΡΖΣΖ 7,4% 8,0% 7,2% 5,3% 8,2% 

ΔΛΛΑΓΑ 10,5% 9,9% 8,9% 8,3% 7,6% 

Πεγή: ΔΤΔ (2009), Έξεπλα Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ,  Γ Σξίκελν 2008  

εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2006 ππήξμε ζπγθξαηεκέλα θαζνδηθή ηάζε 

ζηνλ αξηζκφ ησλ αλέξγσλ κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε, ηεο ηάμεο ηνπ 1,9%, λα 

ζεκεηψλεηαη ηελ πεξίνδν 2006-2007. χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία, πξνεξρφκελα 

απφ Γειηία Σχπνπ ηεο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο, ν αξηζκφο ησλ αλέξγσλ κεηά 

ην 2009 ζεκεηψλεη αλνδηθή ηάζε ηφζν ζε πεξηθεξεηαθφ φζν θαη εζληθφ επίπεδν. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηεο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2009 θαη ηνπ 2010 ε αλεξγία ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν 

δηακνξθψζεθε: γηα ην 2009 10,1%  ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο θαη 10,3% ζε εζληθφ 

επίπεδν, γηα ην 2010: 13% ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν θαη 14,2% ζε εζληθφ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε αλεξγία ζηελ Κξήηε θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδν ζε ζρέζε κε 

ηνλ εζληθφ κέζν φξν.  Αλαθνξηθά ε ηάζε ζην πνζνζηφ αλεξγίαο ζε επίπεδν Ννκνχ, 

Πεξηθέξεηαο θαη ρψξαο παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα:  

ΜΕΟ ΣΗΙΟ ΠΟΟΣΟ ΑΝΕΡΓΙΑ 

4,60%

6,90%

4,20%

5,30%
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Ν.ΥΑΝΗΧΝ ΚΡΖΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

   

Γεληθφηεξα ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο Απαζρφιεζεο θαζψο 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο/επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν 

ζπλνςίδνληαη παξαθάησ.  
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ - ΑΠΑΥΟΛΖΖ 
ΘΔΜΑ:  ΑΠΑΥΟΛΖΖ  

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 

 Υακειφηεξνο δείθηεο αλεξγίαο ηνπ 

Ννκνχ Υαλίσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν 

ηεο Υψξαο  

 Ηθαλνπνηεηηθφ Δπίπεδν Καηάξηηζεο 

Δξγαδνκέλσλ 

 Δμεηδίθεπζε ζε Παξαγσγή θαη Αλάπηπμε 

Σνπηθψλ Πξντφλησλ  

 Τςειφ Μνξθσηηθφ Δπίπεδν, κεγάιν 

πνζνζηφ απνθνίησλ παλεπηζηεκηαθήο 

εθπαίδεπζεο, επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο 

 εκαληηθή θηλεηηθφηεηα εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηελ 

αληαιιαγή επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 

ζηελ παξαγσγή, ζηελ πξνζθνξά 

γλψζεσλ θαη  ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

 

Πξνβιήκαηα 

 Βαζκηαία Αχμεζε ηνπ Πνζνζηνχ 

Αλεξγίαο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο 

επηθξάηεηαο 

 Άληζε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

ηεο απαζρφιεζεο κεηαμχ ησλ  

Γεκνηηθψλ Γηακεξηζκάησλ ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ κε έληνλε ζπγθέληξσζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθήο 

ππνδνκήο ζην θέληξν ηεο πφιεο 

 Μεησκέλε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη δπζθνιία εηζφδνπ 

ησλ αλέξγσλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο 

 Όπαξμε θπθιηθήο αλεξγίαο (ή αιιηψο ε 

αλεξγίαο αλεπαξθνχο δήηεζεο), ε νπνία 

νθείιεηαη ζηελ κεησκέλε δήηεζε 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

 

Δπθαηξίεο 

  Βειηίσζε Γεμηνηήησλ Αλζξσπίλνπ 

Γπλακηθνχ κε πξνψζεζε δξάζεσλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε δηα βίνπ κάζεζε θαη ηελ 

πνιχ-εηδίθεπζε 

 Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ εθπαίδεπζεο κε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  

 Πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ 

επαγγεικάησλ θαη ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Πξνψζεζε ηεο εζεινληηθήο εξγαζίαο θαη 

ηεο θνηλσληθήο πξνζθνξάο. 

 Λεηηνπξγία απηνηεινχο Γξαθείνπ 

Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο ζην Γήκν 

Υαλίσλ 

 

Πεξηνξηζκνί 

 Απαμίσζε δεμηνηήησλ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ θαη γεληθφηεξα ηεο 
δπλαηφηεηαο  γηα έλαξμε 
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 Έληαζε θαηλνκέλνπ θνηλσληθνχ 
απνθιεηζκνχ νκάδσλ κε κεησκέλεο 
δπλαηφηεηεο εχξεζεο εξγαζίαο,  φπσο ηα 

ΑΜΔΑ 

 Ζ απαηζηνδνμία γηα ηε βησζηκφηεηα ηεο 
ηνπηθήο αγνξάο – νηθνλνκίαο, ιφγσ ηεο 
παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο χθεζεο 
δηεπξχλεη ην πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο θαη 

κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εχξεζεο 
εξγαζίαο. 

 Δπνρηαθή εξγαζία θπθιηθφηεηα  
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1.2.4.4 Οηθνλνκηθή Γηάξζξσζε – Αλαπηπμηαθή Γνκή 

Σν θαηά θεθαιήλ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Α.Δγρ.Π.), γηα ην Ννκφ Υαλίσλ
4
 γηα 

ηα έηε 2000, 2005 θαη 2008,  δηακνξθψζεθε ζε 12.226€, 15.803€ θαη 19.681€ 

αληίζηνηρα. Σν Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, ζπγθξηλφκελν κε ην 

αληίζηνηρν κέγεζνο ηεο επηθξάηεηαο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ 

ζην 90% ηνπ εζληθνχ επηπέδνπ.  πλνιηθά ππήξμε αχμεζε ζην Δγρψξην Πξντφλ θαηά 

58% ηελ πεξίνδν 2001-2008. ρεηηθή παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:  

 

ΠΗΝΑΚΑ 28: Πνζνζηηαία κεηαβνιή θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. Υαλίσλ (ζε Δπξψ) 

 

 
Έηνο Πνζνζηηαία Μεηαβνιή 

ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
2001 2005 2008 

2001-

2005 
2005-2008 

2001-

2008 

ΝΟΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 12.226€ 15.803€ 19.681€ 29% 25% 61% 

ΚΡΖΣΖ 13.095€ 17.494€ 21.157€ 34% 21% 62% 

ΤΝΟΛΟ ΔΛΛΑΓΟ 13.372€ 17.545€ 21.084€ 31% 20% 58% 

Δπίπεδν ΑΔΠ Ννκνχ 

Υαλίσλ / χλνιν 

Διιάδνο 

91% 90% 93%    

Πεγή: ΔΤΔ, ΚΔΣΑ 

εκαληηθφο ηνκέαο  νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ ηνπ 

Ννκνχ Υαλίσλ είλαη ν ηξηηνγελήο ηνκέαο ν νπνίνο πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θιάδνπο ππεξεζηψλ, εκπνξίνπ θαη ινηπψλ δξαζηεξηνηήησλ. Απφ 

ηελ αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο αλά θιάδν ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία παξαηεξείηαη φηη ην 

έηνο 2008 ην 71,61% (1.322.000.000€) ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ Ννκνχ πξνήιζε απφ ηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα παξαγσγήο, ην 20,53% (379.000.000€) απφ ην δεπηεξνγελή θαη ην 

                                                 
4
  Αθαζάξηζην θαηά θεθαιήλ Δγρψξην Πξντφλ (Α.εγρ.Π): δείθηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ν νπνίνο 

πξνθχπηεη απφ ην ζπλνιηθά παξαγφκελν εηζφδεκα ηνπ ελεξγά εξγαζηαθά πιεζπζκνχ πνπ  

δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Ννκφ πξνο ην ζχλνιν ηνπ πξαγκαηηθνχ πιεζπζκνχ. 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

 Βειηίσζε Γεμηνηήησλ ηνπ Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ κέζα απφ κέξηκλα ηνπ Γήκνπ γηα 

νξγάλσζε δξάζεσλ «Γηα-βίνπ Μάζεζεο» 

 Αμηνπνίεζε Πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ «Κνηλσλία ηεο γλψζεο» 

 Αμηνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ κέζα απφ αλαπηπμηαθά έξγα ζηελ πεξηνρή 

 ηήξημε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε δεκηνπξγία δεκνηηθψλ ζπιιφγσλ 

εθπαίδεπζεο θαη πξνψζεζεο  “παξαδνζηαθψλ” επαγγεικάησλ 
 Πξνψζεζε πνιηηηθψλ έληαμεο κεηνλνηηθψλ νκάδσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο -θνηλσληθήο έληαμεο κε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ ηνπηθψλ 
θνξέσλ θαη θέληξσλ εθπαίδεπζεο 

 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο κέζα απφ ζπλεξγαζίεο 

ηνπ Γήκνπ κε εξεπλεηηθνχο θνξείο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηππνπνίεζεο, βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ζχλαςε εκπνξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζε εζληθφ θαη  δηεζλέο επίπεδν 
 Οξγάλσζε «θέληξνπ νηθνλνκηθήο ελεκέξσζεο» απφ ην Γήκν Υαλίσλ, σο παξαηεξεηήξην 

ηεο ηνπηθήο αγνξάο κε παξνρή  ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο γηα ζέκαηα ρξεκαηνδνηηθψλ 
πξνηάζεσλ – επηρνξεγήζεσλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή, 
αλάιπζεο ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο ησλ Υαλίσλ, δηελέξγεηα επαθψλ κε ζπιινγηθνχο 
θνξείο γηα βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ελίζρπζε ηεο απαζρφιεζεο 
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7,85% (145.000.000€) απφ ηνλ πξσηνγελή.  Παξαζέηνληαο δηαζέζηκα απφ ηε 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο ζηνηρεία γηα ηε ζπλεηζθνξά θάζε επαγγεικαηηθνχ 

θιάδνπ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη  κεξηθή ζπξξίθλσζε ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα, ζεκαληηθή ζπξξίθλσζε ηνπ δεπηεξνγελή θαη ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ εηζνδεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα. Σέινο, ν Ννκφο Υαλίσλ 

ζπλεηζθέξεη ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηεο πεξηθέξεηαο, ελψ ε θαηαλνκή 

ησλ εηζνδεκάησλ αλά ηνκέα παξαγσγήο ζε επίπεδν Ννκνχ Υαλίσλ αθνινπζεί  ηελ 

ίδηα θαηαλνκή πνπ πξνθχπηεη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξαηίζεληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα αλά θιάδν:    

ΠΗΝΑΚΑ 29: Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαηά Κιάδν Οηθνλνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 
 

Γεσξγία, δαζνθνκία, αιηεία Π
ξ

σ
η
ν

γ
ελ

ή
ο 

Σ
ν

κ
έα

ο 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Ννκφο 

Υαλίσλ 
155.000.000 167.000.000 178.000.000 159.000.000 145.000.000 

Κξήηε 650.000.000 780.000.000 713.000.000 682.000.000 626.000.000 

Βηνκεραλία πκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ελέξγεηαο 

Γ
επ

η
εξ

ν
γ
ελ

ή
ο Σ

ν
κ

έα
ο 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Ννκφο 

Υαλίσλ 
57.000.000 126.000.000 153.000.000 160.000.000 176.000.000 

Κξήηε 626.000.000 545.000.000 582.000.000 760.000.000 851.000.000 

Καηαζθεπέο 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Ννκφο 

Υαλίσλ 
129.000.000 185.000.000 190.000.000 214.000.000 203.000.000 

Κξήηε 474.000.000 619.000.000 712.000.000 738.000.000 723.000.000 

Υνλδξηθφ θαη ιηαληθφ εκπφξην, επηζθεπέο νρεκάησλ θαη εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο, μελνδνρεία θαη εζηηαηφξηα, 

κεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο 

Σ
ξ

ηη
ν

γ
ελ

ή
ο Σ

ν
κ

έα
ο 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Ννκφο 

Υαλίσλ 
489.000.000 126.000.000 153.000.000 160.000.000 176.000.000 

Κξήηε 2.418.000.000 545.000.000 582.000.000 760.000.000 851.000.000 

Υξεκαηνπηζησηηθή Γηακεζνιάβεζε, δηαρείξηζε αθίλεηεο πεξηνπζίαο, εθκίζζσζε θαη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Ννκφο 

Υαλίσλ 
281.000.000 375.000.000 412.000.000 455.000.000 478.000.000 

Κξήηε 1.069.000.000 1.434.000.000 1.569.000.000 1.713.000.000 1.798.000.000 

Άιιεο Τπεξεζίεο 

 2000 2005* 2006* 2007* 2008* 

Ννκφο 

Υαλίσλ 
367.000.000 528.000.000 582.000.000 625.000.000 668.000.000 

Κξήηε 1.480.000.000 2.146.000.000 2.355.000.000 2.540.000.000 2.788.000.000 

* Δθηηκήζεηο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο Διιάδνο 

Πεγή: ΔΤΔ, Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία θαηά Κιάδν (Α6) 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αλά ηνκέα παξαγσγήο ε αλαπηπμηαθή δνκή 

θαζψο θαη νη ππνδνκέο πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ ηνκέα παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ:   
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- ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ 

Ζ παξαγσγή ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο ησλ κεζνγεηαθψλ 

πξντφλησλ, σζηφζν επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο ειαηνθαιιηέξγεηεο, ζηα 

παξάγσγα ηνπ ακπειηνχ, ζηα πξψηκα νπσξνθεπεπηηθά, ζηα εζπεξηδνεηδή θαη ζηελ 

ηπξνθνκία. ζνλ αθνξά ηηο θαιιηέξγεηεο ζην Γήκν Υαλίσλ αλαδεηθλχεηαη ε 

εμεηδίθεπζε ζε παξαδνζηαθέο θαιιηέξγεηεο, φπσο ε ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ε 

ακπεινπξγία.  

Παξά ηελ νπζηαζηηθή ηνπ ζπλεηζθνξά ζηα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε (Α.Δ.Π. θιπ.), ν 

πξσηνγελήο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ καθξνρξφληα αδπλακία ππνδνκψλ ιφγσ ηνπ 

κηθξνχ θαη  πνιπηεκαρηζκέλνπ γεσξγηθνχ θιήξνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε Κξήηε 

ππνιείπεηαη αξθεηά ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ρψξαο ζε αξδεπφκελεο εθηάζεηο. Δπίζεο, ην 

πνζνζηφ ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο είλαη ρακειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηνπ 

εζληθνχ κέζνπ φξνπ. Οη θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο ζην Γήκν Υαλίσλ αλά Γεκνηηθή 

Δλφηεηα, ζχκθσλα κε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, 

δηακνξθψλνληαη  ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα σο εμήο: 

ΠΗΝΑΚΑ 30: Καιιηεξγήζηκεο Δθηάζεηο ζην Γήκν Υαλίσλ αλά Γεκνη. Δλφηεηα 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Δθηάζεηο ζε ζηξέκκαηα 

Γ.Δ. Υαλίσλ 2.400 

Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ 51.300 

Γ.Δ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 8.700 

Γ.Δ. νχδαο  9.800 

Γ.Δ. Θεξίζνπ 24.900 

Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο 17.100 

Γ.Δ. Κεξακηψλ 26.400 

ΤΝΟΛΟ 140.600 
Πεγή: ΔΤΔ (2001) 

πλνιηθά ην 25% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ βξίζθνληαη ζηε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Αθξσηεξίνπ, ελψ έπεηαη ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κεξακηψλ κε 

πνζνζηφ 19% θαη αθνινπζεί ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Θεξίζνπ. Ζ Γεκνηηθή Δλφηεηα 

Υαλίσλ θαηέρεη ηε κηθξφηεξε έθηαζε θαιιηεξγεηψλ, θαζψο ραξαθηεξίδεηαη σο αζηηθή 

πεξηνρή κε έληνλα αλαπηπγκέλα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα 

παξαγσγήο. χκθσλα κε εθηηκήζεηο ζε επίπεδν Ννκνχ Υαλίσλ ε γεσξγηθή παξαγσγή 

κπνξεί λα αλαιπζεί σο εμήο:  

ΠΗΝΑΚΑ 31: Αγξνηηθή Παξαγσγή ζην Ν. Υαλίσλ αλά είδνο (2010) 

Δίδνο Καιιηέξγεηαο 
Πνζφηεηα Παξαγσγήο  

(ζε ηφλνπο) 

Νσπά Κεπεπηηθά 65.338 

Κνλδπιψδε (Παηάηεο, αθραξφηεπηια) 9.400 

Οπψξεο (Μεινεηδή,  Ππξελφθαξπα,  Αθξφδξπα, 

Δζπεξηδνεηδή, Γηάθνξα) 
88.323 

Ακπέιηα (ηαθχιηα γηα θξαζί, επηηξαπέδηα, ζηαθίδα) 1.980 

Διαηφδεληξα (Διηέο Βξψζπκεο, Διηέο γηα παξαγσγή 

Διαηνιάδνπ) 
25.150 

Πεγή: Γηεχζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε Υαλίσλ (2011) 
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ην Γήκν Υαλίσλ ηελ πεξίνδν 2010-2011 παξήρζεζαλ 5.249.274 θηιά ειαηνιάδνπ εθ 

ησλ νπνίσλ ην 73,48% (3.856.938) ήηαλ έμηξα παξζέλν, ην 9,56% (502.031) παξζέλν 

θαη ην 19,96%  (502.031) ιακπάληε.  

Δηδηθά φζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή ειαηνιάδνπ, ηδηαίηεξε 

αλαθνξά αμίδεη λα γίλεη ζηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ν 

νπνίνο πξνρψξεζε ζηελ θπθινθνξία ηνπ πξψηνπ ειαηφιαδνπ 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο κε ηελ νλνκαζία "Σεο Κξήηεο ην 

νκαδηθφ". Σν ελ ιφγσ ειαηφιαδν είλαη έμηξα παξζέλν κε 

πηζηνπνηεηηθφ γλεζηφηεηαο θαη πνηφηεηαο θαη ζηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο εκπιέθνληαη πηζηνπνηεκέλνη παξαγσγνί πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ειαηνπξγεία, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ 

ηππνπνηεηή πνπ απφ ηελ πιεπξά ηνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηνλ δηαθηλεηή πνπ 

πξνσζεί ην πξντφλ ζηελ αγνξά (Πιαίζην 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΑΗΗΟ 1 
 

“Σεο Κξήηεο ην Οκαδηθφ”: Απφ ην Γήκν Υαλίσλ ην πξψην ιάδη 

ζπκβνιαηαθήο γεσξγίαο 

 

«Με πξωηνβνπιία ηνπ Γήκνπ Φαλίωλ θπθινθόξεζε ην πξώην ειαηόιαδν 

ζπκβνιαηαθήο γεωξγίαο κε ηελ νλνκαζία "Τεο Κξήηεο ην Οκαδηθό" θαη κε 

ζπκκεηνρή 25 παξαγωγώλ ειαηόιαδνπ. Ο Γήκνο Φαλίωλ ήηαλ απηόο πνπ 

μεθίλεζε ηηο δηαδηθαζίεο γηα λα "βγεη" ζηελ αγνξά έμηξα παξζέλν ειαηόιαδν 

κε πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο θαη πνηόηεηαο. Σηε δηαδηθαζία παξαγωγήο ηνπ 

εκπιέθνληαη πηζηνπνηεκέλνη παξαγωγνί πνπ απεπζύλνληαη ζηα ζπλεξγαδόκελα 

ειαηνπξγεία. Σηε ζπλέρεηα ηα ειαηνπξγεία έξρνληαη ζε ζπκθωλία κε ηνλ 

ηππνπνηεηή πνπ από ηελ πιεπξά ηνπ έξρεηαη ζε ζπκθωλία κε ηνλ δηαθηλεηή 

πνπ πξνωζεί ην πξνϊόλ ζηελ αγνξά.  

 

Όινη νη ζπκβαιιόκελνη είλαη πηζηνπνηεκέλνη, ελώ ην πξνϊόλ πνπ παξάγεηαη 

είλαη πξνζηαηεπκέλεο γεωγξαθηθήο πξνέιεπζεο. Ζ αλαγλώξηζε ηνπ 

ειαηόιαδνπ γίλεηαη κε εξγαζηεξηαθή αλάιπζε πξηλ θαη κεηά ηε ζπζθεπαζία 

ηνπ. Πξηλ ηε ζπζθεπαζία ην ιάδη ζθξαγίδεηαη ζε εηδηθέο αλνμείδωηεο 

δεμακελέο, ελώ ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο θαη πνηόηεηαο δίλεηαη από 

εξγαζηήξην ηνπ Μεζνγεηαθνύ Αγξνλνκηθνύ Ηλζηηηνύηνπ Φαλίωλ. Όιεο νη 

ζπζθεπαζίεο είλαη αξηζκεκέλεο θαη πάλω ζε απηέο αλαγξάθεηαη ε πηζηνπνίεζε 

ηνπ πξνϊόληνο θαη θάζε ζπζθεπαζία θέξεη ην πηζηνπνηεηηθό γλεζηόηεηαο θαη 

πνηόηεηαο. Τν πξνϊόλ πωιείηαη ζε αξηζκεκέλα κεηαιιηθά δνρεία ηνπ ελόο θαη 

ηωλ πέληε ιίηξωλ, πάλω ζηα νπνία αλαγξάθεηαη εκεξνκελία ιήμεο.  

 

Οη πξώηεο πνζόηεηεο πνπ παξήρζεζαλ αθνξνύζαλ 30 ηόλνπο ιάδη κε ηνλ 

παξαγωγό λα εηζπξάηηεη 2,5 επξώ ην ιίηξν, ζηαζεξή ηηκή γηα ην δηάζηεκα ηωλ 

3 εηώλ πνπ ηζρύεη ε ζπκθωλία. Ζ ηηκή γηα ηνλ θαηαλαιωηή είλαη 3,95 ην ιίηξν 

ζπλ 13% ΦΠΑ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθό είλαη ην όηη γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξνϊόλ 

ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ από ηελ ακεξηθαληθή αγνξά» 
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ζνλ αθνξά ην δσηθφ πιεζπζκφ αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, απηφο 

απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

ΠΗΝΑΚΑ 32: Εσηθφο Πιεζπζκφο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Αξηζκφο* 

Γ.Δ. Υαλίσλ 6.460 

Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ 88.854 

Γ.Δ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 15.184 

Γ.Δ. νχδαο  5.408 

Γ.Δ. Θεξίζνπ 33.890 

Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο 7.910 

Γ.Δ. Κεξακηψλ 59.926 

χλνιν 217.632 
* Πεξηιακβάλεη αζξνηζηηθά δψα, πηελά θαη θπςέιεο κειηζζψλ  

Πεγή: ΔΤΔ (2005), Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ αλά Γήκν 

 

 

Απφ απηφλ πξνθχπηεη φηη ην 40,83% ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ βξίζθεηαη ζηε Γεκνηηθή 

Δλφηεηα Αθξσηεξίνπ, κε 27,53% αθνινπζεί ε Γεκνηηθή Δλφηεηα Κεξακηψλ θαη ε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Θεξίζνπ κε πνζνζηφ 15,58%. Σν κηθξφηεξν πνζνζηφ θαηέρεη ε 

Γεκνηηθή Δλφηεηα νχδαο. 

 

ρεηηθά κε ηελ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν Υαλίσλ απηή κπνξεί λα 

απνηππσζεί παξαζέηνληαο ηα θηιά αιίεπζεο αιηεπκάησλ θαη ηα αιηεπηηθά ζθάθε, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επαγγεικαηίεο αιηείο αλά Γεκνηηθή Δλφηεηα. πγθεθξηκέλα ε 

παξαγσγή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 33: Αιηεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην Γήκν Υαλίσλ αλά Γεκνηηθή 

Δλφηεηα (Αιηεία/ Τδαηνθαιιηέξγεηεο*) 

Γεκνηηθή Δλφηεηα Κηιά θάθε 

Γ.Δ. Υαλίσλ 1.320.000 17 

Γ.Δ. Αθξσηεξίνπ 282.000 43 

Γ.Δ. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 2.000 6 

Γ.Δ. νχδαο 137.100 43 

Γ.Δ. Θεξίζνπ - - 

Γ.Δ. Νέαο Κπδσλίαο 17.385 34 

Γ.Δ. Κεξακηψλ -  

χλνιν 217.632 143 
* Πεξηιακβάλεη πνζφηεηεο Αιηεπκάησλ πνπ Δθθνξηψζεθαλ. Αζξνηζηηθά πεξηιακβάλεη ηρζχεο, καιάθηα, 

θεθαιφπνδα, νζηξαθνεηδή 

Πεγή: ΔΤΔ (2005), Δπεμεξγαζία ηνηρείσλ αλά Γήκν 

 

Γεληθφηεξα ηα θξίζηκα δεηήκαηα, ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο  πνπ 

αθνξνχλ ηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ είλαη ηα εμήο: 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΘΔΜΑ: ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 

 Παξαγσγή ηνπηθψλ πξντφλησλ πςειήο 

πνηφηεηαο θαη βηνινγηθήο αμίαο (π.ρ. 

παξζέλν ειαηφιαδν). 

 χλδεζε πξσηνγελή ηνκέα κε ηνπο 

θιάδνπο  κεηαπνίεζεο θαη  ππεξεζηψλ.   

 Γπλαηφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ηεο 

αγξνηηθήο παξαγσγήο κε εηζαγσγή λέσλ 

πνηθηιηψλ θαη πβξηδίσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ. 

 Αμηνπνίεζε  ηεο ηερλνγλσζίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κειέηεο θαη εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Πξνβιήκαηα 

 Μηθξφ κέγεζνο (θαηαθεξκαηηζκφο) 

γεσξγηθνχ θιήξνπ 

 Αδπλακία αμηνπνίεζεο λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαζψο ην θφζηνο 

εθαξκνγήο ηνπο είλαη δπζαλάινγα 

κεγάιν ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηεο 

παξαγφκελνπ πξντφληνο 

 Τςειφ θφζηνο δηάζεζεο Αγξνηηθψλ 

Πξντφλησλ ιφγσ αλειαζηηθψλ δαπαλψλ-  

πςεινχ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο 

 Τςειφ Κφζηνο Πξψησλ Τιψλ 

(Ληπαζκάησλ, Καπζίκσλ θιπ.) 

 Έιιεηςε ηππνπνίεζεο θαη νξγαλσκέλεο 

πξνβνιήο ησλ παξαγφκελσλ αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ. 

 Πνιιέο κηθξέο κνλάδεο ηππνπνίεζεο κε 

πεληρξνχο πφξνπο γηα ηελ πξνψζεζε 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ.   

 Αδπλακία ζπληνληζκνχ γηα ηελ 

νξγαλσκέλε πξνψζεζε ησλ  πξντφλησλ  

ζηε  δηεζλή αγνξά.  

 Αδπλακία θαζηέξσζεο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ ζε επίπεδν Κξήηεο σο 

πξντφληα Πξνζηαηεπφκελεο Ολνκαζίαο 

Πξνέιεπζεο (ΠΟΠ) θαη Γεσγξαθηθήο 

Έλδεημεο (ΠΓΔ). 

Δπθαηξίεο 

 Παγθφζκηα αλαγλψξηζε ηνπ «Κξεηηθνχ 

Μνληέινπ Γηαηξνθήο» 

 Πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ πξνο 

«κεγάιεο αγνξέο» φπσο ε Κίλα, ε 

Γεξκαλία, ε Ακεξηθή θ.α. 

 Παγθφζκην “brand name”απνηειεί ην 

Κξεηηθφ ειαηφιαδν.   

 Πξνψζεζε ηνπ «Αγξνηνπξηζηηθνχ» 

κνληέινπ σο θαηλνηφκν κνληέιν 

ζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε ηελ 

αγξνηηθή παξαγσγή. 

 Παγθνζκηνπνίεζε - Άλνηγκα ηεο αγνξάο 

ηεο Κίλαο. 

 Εήηεζε ηππνπνηεκέλνπ ειιεληθνχ 

ειαηνιάδνπ νλνκαζίαο πξνέιεπζεο.  

 Ίδξπζε Λατθήο Αγνξψλ κφλν ηνπηθψλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνινγηθψλ. 

 Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ (π.ρ. Αγξνηηθφο 

Αχγνπζηνο) θαη αλάπηπμε δξάζεσλ 

Πεξηνξηζκνί 

 Ηζρπξφο αληαγσληζκφο ζε δηεζλέο 

επίπεδν  

 Δγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη 

ζπγθέληξσζε ζε θέληξα ηνπξηζηηθήο 

αλάπηπμεο  

 πξξίθλσζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα 

 Γηφγθσζε θιάδνπ ησλ ππεξεζηψλ 

 Τπνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 Απνπζία επέιηθησλ ρξεκαηνδνηηθψλ  

πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ησλ 

αγξνηηθψλ  επελδχζεσλ 

 Έιιεηςε θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε ηνπ 

πξσηνγελή ηνκέα  

 Αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε-

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αγξνηηθήο 

παξαγσγήο. 
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- ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζην Γήκν Υαλίσλ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά αλεπηπγκέλνο ζε 

ζρέζε κε ηελ ππφινηπε πεξηθέξεηα, ελψ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα. Οη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο είλαη ζρεηηθά κηθξνχ 

κεγέζνπο κε εμαίξεζε θάπνηεο ζπλεηαηξηζηηθέο. Γηαπηζηψλνληαη δπζθνιίεο ζηελ 

αλάπηπμε εκπνξηθψλ δηθηχσλ γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ ζε δηεζλείο 

αγνξέο. Τπάξρνπλ επίζεο πξνβιήκαηα δηαζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ ηνκέα ηεο παξαγσγήο 

θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ.  

 

εκαληηθφηεξνο θιάδνο ηνπ δεπηεξνγελή ηνκέα είλαη ε κεηαπνίεζε ε νπνία 

ζπλδέεηαη θχξηα κε ηελ επεμεξγαζία πξντφλησλ ηνπ πξσηνγελή ηνκέα, αιιά θαη κε 

ηνπο θιάδνπο ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ησλ πιαζηηθψλ. ηελ έθηαζε ηνπ Γήκνπ 

ζπλαληάηαη πιήζνο θπξίσο κηθξψλ (εθηφο ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ) κεηαπνηεηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ επεμεξγάδνληαη αγξνηηθά πξντφληα (παξαγσγή ζηαθίδαο, ηπξηνχ 

θιπ).  Σν 47% ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 42 ζε αξηζκφ, δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζην θιάδν ησλ Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. Γξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηελ επεμεξγαζία 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ θξέαηνο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 34: Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

αλά θιάδν ζην Γεπηεξνγελή ηνκέα θαη εδξεχνπλ ζην Γ. Υαλίσλ 

α/α Κιάδνο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Αξ. Δπηρ/σλ 

1 Βηνκεραλία Σξνθίκσλ, Πνηψλ θαη θαπλνβηνκεραλία 42 

2 Παξαγσγή θισζηνυθαληνπξγηθψλ πιψλ θαη πξντφλησλ 5 

3 Βηνκεραλία Γέξκαηνο θαη Γεξκαηίλσλ εηδψλ 2 

4 Βηνκεραλία Ξχινπ θαη Πξντφλησλ Ξχινπ 3 

5 
Παξαγσγή Υαξηνπνιηνχ, παξαγσγή ραξηηνχ θαη πξντφλησλ απφ ραξηί, 

εθδνηηθέο θαη εθηππσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 
6 

6 Παξαγσγή Υεκηθψλ  νπζηψλ, ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλζεηηθψλ ηλψλ 4 

πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο κε ζηφρν ηελ  

ππνζηήξημε ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ησλ 

ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ. 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο 

 

 Παξνρή θηλήηξσλ γηα αλάπηπμε δηακεζνιαβεηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

 Αλαδηάξζξσζε θαιιηεξγεηψλ 

 Πνηνηηθή Βειηίσζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ 

 Σππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία πξντφλησλ, θαηνρχξσζε ζεκάησλ πνηφηεηαο, νλνκαζίαο 

πξνέιεπζεο θιπ. 

 Γηαρείξηζε, ζπληήξεζε, ηππνπνίεζε, ζπζθεπαζία θαη κεηαπνίεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

 Ίδξπζε Λατθήο Αγνξψλ κφλν ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη βηνινγηθψλ 

 Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ (π.ρ. Αγξνηηθφο Αχγνπζηνο) θαη αλάπηπμε δξάζεσλ πξνψζεζεο 

θαη δηαθήκηζεο κε ζηφρν ηελ  ππνζηήξημε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ 

πξνψζεζε ησλ ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ.  
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7 Καηαζθεπή πξντφλησλ απφ ειαζηηθφ (θανπηζνχθ) θαη πιαζηηθέο χιεο 4 

8 Καηαζθεπή άιισλ πξντφλησλ απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά 8 

9 Παξαγσγή βαζηθψλ κεηάιισλ θαη θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ πξντφλησλ 10 

10 Καηαζθεπή ειεθηξηθνχ εμνπιηζκνχ θαη νπηηθψλ ζπζθεπψλ 4 

11 Καηαζθεπή εμνπιηζκνχ θαηαζθεπψλ 1 

12 Λνηπέο Βηνκεραλίεο (κ.α.θ) 3 

 χλνιν επηρεηξήζεσλ κεηαπνηεηηθνχ θιάδνπ 92 

13 Καηαζθεπέο 61 

14 Παξνρή Ζιεθηξηθνχ Ρεχκαηνο, Φπζηθνχ Αεξίνπ θαη Νεξνχ 3 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 156 

Πεγή: EBE (2011) 

 

πλνπηηθά, ε εηθφλα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνπζηάδεηαη παξαθάησ:  

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΘΔΜΑ: ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο κε ηελ εθαξκνγή 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

κεηαπνίεζε. 

 Γεκηνπξγία λένπ ΒΗΟΠΑ κε ζηφρν ηε 

ζπγθέληξσζε φισλ ησλ κεηαπνηεηηθψλ  

επηρεηξήζεσλ ζε κηα πεξηνρή κε ζηφρν  

ηελ ελζάξξπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Μεηαπνίεζε θαη εμαγσγή Κξεηηθψλ 

πξντφλησλ. 

Πξνβιήκαηα 

 Μηθξφ κέγεζνο επηρεηξήζεσλ 

νηθνγελεηαθνχ ραξαθηήξα, πνπ θάλεη 

δχζθνιε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

κεηαπνηεηηθνχ θιάδνπ 

 Τςειφ κεηαθνξηθφ θφζηνο ιφγσ ηνπ 

λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο 

 Τςειή επνρηθφηεηα ζηε δήηεζε ησλ 

κεηαπνηεηηθψλ πξντφλησλ ιφγσ ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο 

θαη ηεο έληνλεο αιιειεμάξηεζεο  ηνπ κε 

ηελ παξαγσγηθφηεηα  ησλ ινηπψλ 

θιάδσλ παξαγσγήο ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο. 

Δπθαηξίεο 

 Πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ κε ηε  

δηελέξγεηα εμαγσγηθψλ εθζέζεσλ  

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο κε 

ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

 Πξαγκαηνπνίεζε ζεκηλαξίσλ γηα ηελ 

επηκφξθσζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζε 

ζέκαηα κεηαπνίεζεο θαη θαηλνηνκίαο 

Πεξηνξηζκνί 

 Αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη 

θνξνινγηθφ θαζεζηψο γηα ηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

 Έληνλνο Αληαγσληζκφο ζε Δζληθφ θαη 

Γηεζλέο Δπίπεδν 

 Μεγάιεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο,  

νη νπνίεο απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ 

έλαξμε, επέθηαζε, αιιαγή θάζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 πλερήο κείσζε επηδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεζεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρνπλ θίλεηξα ή 

πφξνη γηα ηελ ελίζρπζε κεηαπνηεηηθψλ 
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- ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ  

Οη ππεξεζίεο απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν θαη δπλακηθφηεξν ηνκέα ηεο ηνπηθήο 

νηθνλνκίαο θαη ζπκβάιινπλ ζην Αθαζάξηζην Πξντφλ ηνπ Ννκνχ θαηά πεξίπνπ 70%. 

Κηλεηήξηνο κνριφο είλαη θπζηθά ν ηνπξηζκφο θαη νη ζπλδεφκελεο κε απηφλ ππεξεζίεο. 

Οη δηνηθεηηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη νη 

ππεξεζίεο κεηαθνξψλ είλαη ζπγθεληξσκέλεο θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. 

Λφγσ ηνπ λεζησηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηνπ εμαγσγηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο, έρνπλ αλαπηπρζεί ηζρπξφηαηεο εηαηξίεο κεηαθνξψλ θαη 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. 
 

Γηαθξίλνληαο κεξηθά εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηξηηνγελνχο 

ηνκέα, κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ:  

 Ζ πςειή ζέζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

 Ζ πςειή ζπκκεηνρή θαη απαζρφιεζε ζηνλ θιάδν ησλ ηνπξηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 Ζ έληνλε επνρηθφηεηα ηεο ηνπξηζηηθήο  δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ζ κεγάιε ζπγθέληξσζε μελνδνρεηαθνχ δπλακηθνχ.  
 

ην Γήκν Υαλίσλ,  ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα,  αλά θιάδν 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:   
 

ΠΗΝΑΚΑ 35: Δπηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

αλά θιάδν ζηνλ Σξηηνγελή ηνκέα θαη εδξεχνπλ ζην Γ. Υαλίσλ 

Α/Α Κιάδνο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Αξ. Δπηρ/σλ 

1 
Υνλδξηθφ θαη Ληαληθφ Δκπφξην, επηζθεπή απηνθηλήησλ νρεκάησλ, 

κνηνζηθιεηψλ θαη εηδψλ πξνζσπηθήο θαη νηθηαθήο ρξήζεο 
239 

2 Ξελνδνρεία θαη Δζηηαηφξηα 182 

3 Μεηαθνξέο, Απνζήθεπζε θαη Δπηθνηλσλία 24 

4 Δλδηάκεζε Υξεκαηνπηζησηηθνί Οξγαληζκνί 7 

5 
Γηαρείξηζε Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο, εθκηζζψζεηο θαη επηρεηξεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο 
51 

6 Ηδησηηθή Δθπαίδεπζε (Δθπαηδεπηήξηα, ρνιέο Οδεγψλ) 6 

7 Τγεία θαη Κνηλσληθή Μέξηκλα 7 

8 
Άιιεο Γξαζηεξηφηεηεο Παξνρήο ππεξεζηψλ ππέξ ηνπ Κνηλσληθνχ 

πλφινπ θαη άιισλ Τπεξεζηψλ θνηλσληθνχ ή αηνκηθνχ Υαξαθηήξα 
24 

επηρεηξήζεσλ. 

 Αζηαζήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηελ 

πξνψζεζε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξάζεσλ 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο 
 

 Γηνξγάλσζε δηεζλψλ εκπνξηθψλ εθζέζεσλ θαη πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο 

κεηαπνίεζεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ 

  Δλεκέξσζε θαη  ππνζηήξημε επηρεηξεκαηηψλ απφ ην Σκήκα εκπνξίνπ 

 Μείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ  γηα ηελ  έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 
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Ζ αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ απνηειεί δνκηθφ ραξαθηεξηζηηθφ επηθξάηεζεο ηνπ 

ηξηηνγελή ηνκέα ζην Γήκν Υαλίσλ. ηνλ ηνκέα απηφ, κεηαμχ άιισλ, ζπλεηζθέξνπλ 

ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ν παξαζαιάζζηνο ραξαθηήξαο ηνπ Γήκνπ. Τπάξρνπλ θαη 

δηαηεξνχληαη νξγαλσκέλεο αθηέο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο, έληεθα ζην ζχλνιν ησλ 

δεκνηηθψλ δηακεξηζκάησλ, λα βξαβεχνληαη θάζε ρξφλν γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

θαηαιιειφηεηα ηνπο κε ηε «Γαιάδηα εκαία».  

 

ην Γήκν Υαλίσλ ππάξρνπλ νξγαλσκέλα ηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα θάζε θαηεγνξίαο.  

πγθεθξηκέλα ε μελνδνρεηαθή ππνδνκή κπνξεί ζπλνπηηθά λα απνδνζεί παξαζέηνληαο 

ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαιπκάησλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε Γεκνηηθή Δλφηεηα (Πίλαθαο 

36).  

 

πλνιηθά ζην Γήκν Υαλίσλ ππάξρνπλ 233 ηνπξηζηηθέο κνλάδεο  κε 17.472 θιίλεο. 

Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. Ο κεγαιχηεξνο 

αξηζκφο μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Νέαο 

Κπδσλίαο, ε νπνία θαηέρεη ηελ πξσηηά ζηα «πεληάζηεξα» μελνδνρεηαθά 

ζπγθξνηήκαηα ζε επίπεδν Γήκνπ. πλνιηθά ζηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Κπδσλίαο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη 6 μελνδνρεηαθέο κνλάδεο πέληε αζηέξσλ θαη νθηψ ηεζζάξσλ κε 

δηαζεζηκφηεηα 1.257 θαη 1.821 θιηλψλ αληίζηνηρα. ην θέληξν ηεο πφιεο θαη 

εηδηθφηεξα ζηε δεκνηηθή ελφηεηα Υαλίσλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ είλαη ηξηψλ θαη δχν αζηέξσλ κε δηαζέζηκεο 596 θαη 1.327 θιίλεο αληίζηνηρα. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 37: Παξνπζίαζε Ξελνδνρεηαθήο Τπνδνκήο ζε επίπεδν Γήκνπ Υαλίσλ – 

Πεξηθέξεηαο Κξήηεο – χλνιν Υψξαο 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 5***** 4**** 3*** 2** 1* ΤΝΟΛΟ 

ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 
Μνλάδεο 7 9 41 149 27 233 

Κιίλεο 1521 1968 3482 9317 1184 17.472 

ΚΡΖΣΖ 
Μνλάδεο 48 216 306 711 228 1.509 

Κιίλεο 22.290 42.572 28.956 43.082 10.055 146.955 

ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΑ 
Μνλάδεο 199 1.048 1.900 4.403 1.657 9.207 

Κιίλεο 69.634 160.888 55.150 193.532 47.351 526.555 

ΚΛΗΝΔ: ΓΖΜΟ 

ΥΑΝΗΧΝ/ΚΡΖΣΖ 
ΠΟΟΣΟ 6,82% 4,62% 12,03% 21,63% 11,78% 11,89% 

ΚΛΗΝΔ: ΓΖΜΟ 

ΥΑΝΗΧΝ/ΔΠΗΚΡΑΣΔΗΑ 
ΠΟΟΣΟ 2,18% 1,22% 6,31% 4,81% 2,50% 3,32% 

Πεγή: ΔΤΔ, ΚΔΣΑ (2008), Μειέηε γηα ηελ Αλαπηπμηαθή Φπζηνγλωκία ηεο Κξήηεο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 36: Καηαιχκαηα αλά θαηεγνξία μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζην Γήκν Υαλίσλ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΜΟΝΑΓΑ 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 

Μνλάδεο Κιίλεο Μνλάδεο Κιίλεο Μνλάδεο Κιίλεο Μνλάδεο Κιίλεο Μνλάδεο Κιίλεο 

Γ.Δ Υαλίσλ - - 1 147 7 596 22 1327 5 205 

Γ.Δ Αθξσηεξίνπ 1 264 - - 10 719 8 364 - - 

Γ.Δ Δι.Βεληδέινπ - - - - - - 1 56 - - 

Γ.Δ νχδαο - - - - - - 2 77 1 24 

Γ.Δ Νέαο Κπδσλίαο 6 1257 8 1821 24 2167 116 7493 21 955 

ΤΝΟΛΟ 7 1521 9 1968 41 3482 149 9317 27 1184 
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Ο Γήκνο Υαλίσλ θαηέρεη ην 6,82% ησλ δηαζέζηκσλ μελνδνρεηαθψλ θιηλψλ 

θαηεγνξίαο πέληε αζηέξσλ ηεο Πεξηθέξεηαο θαη ην 2,18% ησλ θιηλψλ πέληε αζηέξσλ 

ζε επίπεδν ρψξαο. πλνιηθά, ην 11,89% ησλ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ ηνπ λεζηνχ 

βξίζθνληαη εληφο νξίσλ ηνπ Γήκνπ. Αληίζηνηρα ν Γήκνο Υαλίσλ θηινμελεί ην 3,32% 

ησλ μελνδνρεηαθψλ ππνδνκψλ ηεο Διιάδνο.  πλνιηθά νη μελνδνρεηαθέο ππνδνκέο 

βάζεη ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ αλά θαηεγνξία αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ζην θηινμελνχκελν, παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 

 

 
 

 

πλνπηηθά, πεξηγξάθνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ κε θξηηήξην ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πνηνηηθήο δηαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο σο 

πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ θιηλψλ ζε δεκνηηθφ επίπεδν κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη ην 53% ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαζέζηκσλ θιηλψλ ζην Γήκν Υαλίσλ είλαη θαηεγνξίαο 

δπν αζηέξσλ, ελψ αθνινπζεί κε 20% ν αξηζκφο ησλ θιηλψλ θαηεγνξίαο ηξηψλ 

αζηέξσλ, έπεηαη, κε 11%, ε δηαζεζηκφηεηα ησλ θιηλψλ ηεζζάξσλ αζηέξσλ, 9% ηνπ 

ζπλφινπ απνηεινχλ νη θιίλεο πέληε αζηέξσλ θαη 7% νη θιίλεο ελφο αζηεξηνχ.   

 

Δπηπιένλ φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ αμίδεη λα επηζεκαλζνχλ νη 

ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε απφ ηελ αξρή ηνπ 2011 ν Γήκνο Υαλίσλ, 

φζνλ αθνξά ην ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο γηα ηελ πξνζέιθπζε εηαηξεηψλ θαη επηζθεπηψλ 

ζηα Υαληά. Ζ λέα Γεκνηηθή Αξρή ησλ Υαλίσλ, κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο 

- θαη αλαγλσξίδνληαο ηηο ζεκαληηθέο πξννπηηθέο πνπ δηαλνίγνληαη γηα ηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία θαη αλάπηπμε απφ ηε λέα απηή ηνπξηζηηθή αγνξά - αλέιαβε ζπγθεθξηκέλεο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηνλ ηνπξηζκφ θξνπαδηέξαο κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαζηέξσζε ηνπ ιηκαληνχ ηεο 

νχδαο ζε ζεκαληηθφ πξννξηζκφ θξνπαδηέξαο ζηε βάζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ππνδνκψλ θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάδεημε ησλ ηνπξηζηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπ ηφπνπ καο. 
 

ζνλ αθνξά ηηο νξγαλσκέλεο αθίμεηο θξνπαδηεξφπινησλ ζηα Υαληά, ηε θεηηλή 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν, απηέο αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηηο 100 έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο, 

γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη ζεκαληηθά έζνδα γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία θαη ηφλσζε ηεο 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ ΣΟ ΓΖΜΟ ΥΑΝΗΧΝ 

9% 

11% 

20% 
53% 

7% 

5***** 4**** 3*** 2** 1* 
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ηνπηθήο αγνξάο, νη δε ζπλνιηθέο αθίμεηο αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ κε θξνπαδηεξφπινηα 

ζηα Υαληά, θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2011 θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πεξίνδν 

Μαξηίνπ-Ηνπλίνπ έθηαζαλ ηηο 45.084, απφ 113 δηαθνξεηηθέο εζληθφηεηεο.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 38: Αθίμεηο Αιινδαπψλ κε Κξνπαδηεξφπινηα  

ζην Ληκάλη νχδαο αλά Δζληθφηεηα (Α Δμάκελν 2011) 
ΥΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 2011 

ΖΠΑ 12892 

ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 6693 

ΗΣΑΛΗΑ 4756 

ΚΑΝΑΓΑ 3637 

ΗΡΑΖΛ 2236 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 1614 

ΒΡΑΕΗΛΗΑ 1544 

ΗΡΛΑΝΓΗΑ 1174 

ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ 10538 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΦΗΞΔΧΝ 45084 
       Πεγή: Ληκελαξρείν Υαλίσλ, Ηνχιηνο 2011 

 

Απφ απηνχο ηνπο ηνπξίζηεο πνπ έρνπλ έξζεη κε θξνπαδηεξφπινην ζην Ννκφ Υαλίσλ, 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΠΑ κε 28,6% θαη αθνινπζνχλ νη 

Άγγινη θαη Ηηαινί κε 14,9% θαη 10,6%, αληίζηνηρα. ρεηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

εζληθφηεηεο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ην πνζνζηφ ησλ αθίμεσλ ησλ Καλαδψλ θαηά 

8,1% θαη ησλ Ηζξαειηλψλ θαηά 5%. Γηαθξίλνληαο ηηο αθίμεηο αιινδαπψλ αλά κήλα, 

παξαηεξνχκε φηη ν κήλαο πνπ εκθάληζε ηηο πεξηζζφηεξεο αθίμεηο ήηαλ ν Ηνχληνο κε 

24.818 θαη έπεηαη ν Μάτνο κε 11.660 θαη ν Απξίιηνο κε 8.319.  

 

 
Πεγή: Ληκελαξρείν Υαλίσλ, Ηνχιηνο 2011 

  

 

πλνςίδνληαο, ε εηθφλα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα κε έκθαζε ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή 

πνπ πξνζδίδεη ν ηνκέαο ηνπ Σνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδεηαη παξαθάησ.   
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΘΔΜΑ: ΣΡΗΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ (ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ) 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο   Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 

 Τςειφ επίπεδν ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ 

 Ηζρπξή γεσγξαθηθή ζέζε  

 Δπαξθείο  ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο - 

ππεξεζίεο 

 Τςειή ηνπξηζηηθή δήηεζε 

 Αλάπηπμε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ 

(ζπλεδξηαθνχ, ηνπξηζκνχ πγείαο, 

αγξνηνπξηζκνχ θ.α.) 

 Αλάπηπμε ρεηκεξηλνχ ηνπξηζκνχ 

 Αλάδεημε θαη αμηνπνίεζε θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

 

Πξνβιήκαηα 

 πγθέληξσζε ππνδνκψλ ηνπξηζκνχ θαη 

δπζθνιία δηάρπζεο ζηελ ελδνρψξα  

 Δπνρηθή δήηεζε 

 Έιιεηςε εληαίνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο θαη αλάπηπμεο  

 Έληνλε εμάξηεζε απφ απνθάζεηο, επηινγέο 

θαη πνιηηηθέο κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ 

πξαθηνξείσλ ηνπ εμσηεξηθνχ  

 Απνζπαζκαηηθέο θαη κεκνλσκέλεο 

πξσηνβνπιίεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο  

 Κίλδπλνο καδηθνπνίεζεο ηνπξηζηηθνχ 

πξντφληνο ρσξίο δηαθνξνπνηήζεηο-έιιεηςε 

θαηλνηνκίαο 

 Έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ξχζκηζεο ησλ 

ρξήζεσλ γεο θαη πξνζηαζίαο ρξήζεσλ 

πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ θπζηθνχ θάιινπο  

 Αλεπάξθεηα ππνδνκψλ ππνδνρήο επηζθεπηψλ 

 Τζηέξεζε ζηελ αμηνπνίεζε απνξξφθεζεο 

ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  

Δπθαηξίεο 

 Αλάπηπμε γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ -

Πξνψζεζε Κξεηηθήο δηαηξνθήο  

 Πξνζέιθπζε εγρψξηνπ ηνπξηζκνχ  

 Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία καξίλαο ζθαθψλ 

αλαςπρήο  

 Πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπξηζκνχ θξνπαδηέξαο 

 Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνπξηζκφ  

 Αλάδεημε πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

θπζηθνχ θάιινπο 

 Γεκηνπξγία ζεκαηηθψλ κνπζείσλ 

 Δπέθηαζε Αεξνδξνκίνπ Υαλίσλ 

 Βειηίσζε ππνδνκψλ Ληκέλα νχδαο 

Πεξηνξηζκνί 

 Ηζρπξφο αληαγσληζκφο ζε δηεζλέο επίπεδν  

 Έιιεηςε ππνδνκψλ αλάπηπμεο ζεκαηηθνχ 

ηνπξηζκνχ 

 Δγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ζπγθέληξσζε 

ζε θέληξα ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο  

 πξξίθλσζε ηεο κεηαπνίεζεο θαη ηνπ 

αγξνηηθνχ ηνκέα 

 Αιινίσζε ηεο νηθηζηηθήο δνκήο  

 Τπνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο  

 Έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  

Κξίζηκα Εεηήκαηα Σνπηθήο Αλάπηπμεο  

 Αλαβάζκηζε - νινθιήξσζε βαζηθψλ ππνδνκψλ ππνδνρήο (αεξνδξφκηα ιηκάληα, καξίλα) 
 Δλίζρπζε δξνκνινγίσλ αεξνπνξηθψλ θαη αθηνπιντθψλ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ  
 Αλάδεημε πνιηηηζηηθήο ηαπηφηεηαο θαη ινηπφλ παξαδνζηαθψλ ηνπξηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο πεξηνρήο  
 Γηνξγάλσζε εθζέζεσλ ηνπξηζκνχ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο  πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 
 Δπηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ  
 Αλάπηπμε ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ 

 Άκεζε απνξξφθεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπξηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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1.2.4.5 Βαζηθέο ππνδνκέο ζπλδεκέλεο κε ηελ ηνπηθή αλάπηπμε 

Σέινο, γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξνπζίαζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη απαζρφιεζεο θξίλεηαη ζθφπηκν φπσο παξνπζηαζηνχλ νη θπξηφηεξεο 

αλαπηπμηαθέο ππνδνκέο πνπ βξίζθνληαη ηφζν εληφο ησλ δεκνηηθψλ νξίσλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο 

ππνδνκέο ζπλεπηθνπξνχλ ζηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ, ζηελ πξννπηηθή ελίζρπζεο ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο θαη δηείζδπζεο ζε 

λένπο παξαγσγηθνχο ηνκείο. Οη παξαθάησ ππνδνκέο ζπλδένληαη άκεζα κε ηνλ ηνπξηζκφ, ηελ 

εμαγσγηθή δπλαηφηεηα ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ηελ νξγάλσζε ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ 

ζην πιαίζην επξχηεξσλ ζπλεξγαζηψλ ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. πλνπηηθά νη 

θπξηφηεξεο ππνδνκέο είλαη νη εμήο: 

 

[α] Ληκάλη νχδαο  

ην Γήκν Υαλίσλ εληνπίδνληαη ζεκαληηθέο ιηκεληθέο ππνδνκέο απφ ηηο νπνίεο μερσξίδεη ην 

ιηκάλη ηεο νχδαο, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε επηά ρηιηφκεηξσλ απφ ηελ πφιε ησλ 

Υαλίσλ. Σν ιηκάλη ηεο νχδαο ραξαθηεξίδεηαη σο ιηκάλη (επηβαηηθά θαη εκπνξηθά) δηεζλνχο 

εκβέιεηαο θαη καδί κε απηφ ηνπ Ζξαθιείνπ απνηεινχλ ηηο θχξηεο πχιεο εηζφδνπ ηνπ λεζηνχ 

ηεο Κξήηεο απφ ηε ζάιαζζα. Σν ιηκάλη ηεο νχδαο – ην κεγαιχηεξν θαη αζθαιέζηεξν 

θπζηθφ ιηκάλη ηεο Μεζνγείνπ – πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (επηβαηηθή, ηνπξηζηηθή, λαπηαζιεηηθή, 

εθπαηδεπηηθή θαη αιηεπηηθή), είλαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνζηαηεπκέλν απφ ηνπο θπκαηηζκνχο, 

θαζψο βξίζθεηαη ζηνλ κπρφ ηνπ φξκνπ ηεο νχδαο ν νπνίνο είλαη αλνηρηφο κφλν πξνο ηα 

Αλαηνιηθά.  
 

Σα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη δηαξθψο απνηειψληαο ζηαπξνδξφκη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ζαιάζζησλ νδψλ, θαη ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ εκπνξηθή, ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ. Καζεκεξηλά κέζσ απηνχ δηαθηλνχληαη 

ρηιηάδεο επηβάηεο, νρήκαηα, θαζψο θαη εκπνξεχκαηα πάζεο θχζεσο (αγξνηηθά, 

θηελνηξνθηθά, θ.α.). Δλδεηθηηθφ είλαη πσο ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1995-2005 

θαηαγξάθεθε εηήζηα αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαθηλεζέλησλ επηβαηψλ θαηά 54-55%.  

 

Δπίζεο ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, ην ιηκάλη ηεο νχδαο – κε ηηο ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

έρεη θαηαβάιιεη θαη ν Γήκνο Υαλίσλ - έρεη εληαρζεί δπλακηθά ζηα δξνκνιφγηα δηεζλψλ 

εηαηξηψλ θξνπαδηέξαο σο πξννξηζκφο ελψ πνιχ ζεκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε έληαμε ηνπ 

ιηκέλα ηεο νχδαο ζηε «Medcruise», ηελ Έλσζε ησλ Μεζνγεηαθψλ Ληκέλσλ – Πξννξηζκψλ 

Κξνπαδηέξαο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ δπλακηθή πνπ έρεη απνθηήζεη ε νχδα σο 

πξννξηζκφο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο κφλν ην 2011 αθίρζεζαλ ζην ιηκάλη ηεο νχδαο 

πάλσ απφ 130 θξνπαδηεξφπινηα ηα νπνία κεηέθεξαλ πεξί ηνπο 200.000 επηβάηεο. 
 

ην ιηκάλη νχδαο δηαθξίλνληαη ηξεηο βαζηθέο πεξηνρέο/ηνκείο: α) ε πεξηνρή ηνπ Δπηβαηηθνχ 

Ληκέλα, β) ε πεξηνρή ηνπ Δκπνξηθνχ Ληκέλα θαη γ) ε πεξηνρή Αλαςπρήο – Αιηείαο – 

Ναπηαζιεηηζκνχ. Ζ ζεκεξηλή κέγηζηε εηήζηα ρσξεηηθφηεηα ηνπ πθηζηάκελνπ Ληκεληθνχ 

Σκήκαηνο Αθηνπινΐαο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 1.700.000 επηβάηεο.  

 

Ο επηβαηηθφο ιηκέλαο 

Ο επηβαηηθφο ιηκέλαο είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηελ πξνβιήηα «ΑΓΡΗΑ» φπνπ βξίζθνληαη ηα 

θηίξηα Ληκελαξρείνπ θαη Σεισλείνπ. Οη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ρψξν 

αλακνλήο, ηζφγεην ιηκεληθφ ππφζηεγν, εκβαδνχ 3.000m2, γξαθεία, parking απηνθηλήησλ θαη 

ζπλεξγείν.  

 

Ο εκπνξηθφο ιηκέλαο  

Ο εκπνξηθφο ιηκέλαο εμππεξεηεί ηε δηαθίλεζε δεκεηξηαθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ (άιεπξα, 

δσνηξνθέο) ησλ Κπιηλδξφκπισλ Κξήηεο θαη ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Υαλίσλ ΤΝ.Π.Δ. 
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(πξψελ ΚΤΓΔΠ), θαζψο επίζεο θαη ηε δηαθίλεζε Γεληθψλ θαη Ξεξψλ Υχδελ θαη 

επηθίλδπλσλ θνξηίσλ. Πεξηιακβάλεη ππαίζξηνπο ρψξνπο απνζέζεσο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

θαη απνζέζεσο εκπνξεπκάησλ θαη ππαίζξηνπο ηαηληφδξνκνπο κεηαθνξάο ηνπο. ην ρεξζαίν 

ρψξν, εθηφο ησλ ζηιφ ηεο πξψελ ΚΤΓΔΠ ιεηηνπξγνχλ δχν ηζφγεηεο ιηκεληθέο απνζήθεο 

Γεληθψλ Φνξηίσλ 787m2 ε βφξεηα θαη 765m2 ε λφηηα (κε πεξηθξαγκέλν ρψξν κεηαμχ ηνπο) 

θαη ην θηίξην ιηκελεξγαηψλ αλαηνιηθά ηνπ νπνίν πξνβιέπνληαλ ε δεκηνπξγία Πάξθνπ 

1.300m2.  

 

Ο ιηκελίζθνο κηθξψλ θαθψλ θαη εξαζηηερλψλ αιηέσλ 

Ο ιηκελίζθνο κηθξψλ ζθαθψλ θαη εξαζηηερλψλ αιηέσλ εμππεξεηεί ηα επαγγεικαηηθά 

αιηεπηηθά ζθάθε αλνηθηήο ζάιαζζαο θαη ζην ηκήκα απηφ βξίζθνληαη ε ηρζπφζθαια 

δεκνζίνπ Υαλίσλ θαη ηα Γξαθεία ηνπ πιιφγνπ Δξαζηηερλψλ Αιηέσλ νχδαο «Ναπηίινο». 

πλνξεχεη απφ ηα δπηηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ναπηαζιεηηθνχ Κέληξνπ νχδαο.  

 

[β] Αεξνδξφκην Υαλίσλ 

Σν αεξνδξφκην Υαλίσλ βξίζθεηαη ζηε ρεξζφλεζν ηνπ Αθξσηεξίνπ, πεξίπνπ δεθαηέζζεξα 

ρηιηφκεηξα απφ ηα Υαληά ζε κηα έθηαζε πεξίπνπ 15 ζηξεκκάησλ. Σν 2005 έγηλε ε 

νινθιήξσζε επέθηαζεο ηνπ αεξνδξνκίνπ πνπ έιαβε επίζεκα ηελ νλνκαζία Κξαηηθφο 

Αεξνιηκέλαο Υαλίσλ "Ησάλλεο Γαζθαινγηάλλεο". ην αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ 

πξαγκαηνπνηνχληαη πηήζεηο εζσηεξηθνχ απφ θαη πξνο ην αεξνδξφκην Αζελψλ, ην 

αεξνδξφκην Θεζζαινλίθεο θαη άιια αεξνδξφκηα ζηελ Διιάδα. Απφ ηνλ Απξίιην κέρξη ηηο 

αξρέο Ννεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ, γίλνληαη επίζεο πνιιέο απεπζείαο πηήζεηο chαrter γηα ην 

αεξνδξφκην ησλ Υαλίσλ απφ ηε Βξεηαλία, ηε Γεξκαλία, ηε θαλδηλαβία θαη άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. Ζ θίλεζε ζην αεξνδξφκην Υαλίσλ είλαη πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 1.500.000 

επηβαηψλ ην ρξφλν.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 39: Κίλεζε επηβαηψλ ζην αεξνδξφκην Υαλίσλ (2008-2010) 

Έηνο 2008 2009 2010 
Μεηαβνιή 

2008-2009 

Μεηαβνιή 

2009-2010 

Μεηαβνιή 

2008-2010 

χλνιν Πηήζεσλ 15.206 16.014 13.852 5,31% -13,50% -8,90% 

χλνιν Δπηβαηψλ 

(Αθίμεηο-

Αλαρσξήζεηο) 

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

Πεγή: Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (2011) 

 

Δμεηάδνληαο ηελ επηβαηηθή θίλεζε θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2010 παξαηεξνχκε φηη ελψ ν 

αξηζκφο  πηήζεσλ απμήζεθε θαηά 5,31% απφ ην 2008-2009, ν αξηζκφο αζξνηζηηθά ησλ 

επηβαηψλ ησλ πηήζεσλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο απφ ηα Υαληά κεηψζεθε θαηά 3,81%. 

Μεγαιχηεξε κεηαβνιή ζεκεηψζεθε ηελ πεξίνδν 2009-2010 ζε επίπεδν πηήζεσλ, αθίμεσο 

θαη αλαρσξήζεσλ θαηά 13,50%.  

Αληίζηνηρα ζε επηβαηηθή θίλεζε ππήξμε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 7,83%, 25% απμεκέλν 

πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηε κεηαβνιή ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. πλνιηθά ηελ πεξίνδν 

2008-2010 παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο επηβαηηθήο θίλεζεο θαη ησλ πηήζεσλ, -11,34% θαη -

8,90%  αληίζηνηρα.  

 

Δλζαξξπληηθφ ζηνηρείν απνηειεί σζηφζν ε αληηζηξνθή απηήο ηεο ηάζεο γηα ην έηνο 2011. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη αθίμεηο αιινδαπψλ επηζθεπηψλ γηα ην πξψην εμάκελν ηνπ 

2011 ζην αεξνδξφκην Υαλίσλ έρνπλ θηάζεη ηηο 225.792, ζεκεηψλνληαο κηα αχμεζε ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2010 (213.076 αθίμεηο) ηεο ηάμεο ηνπ 5,97%. Βιέπνληαο ηα 
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πνζνζηά αθίμεσλ ησλ αιινδαπψλ επηζθεπηψλ γηα ηελ πεξίνδν απηή, δηαπηζηψλνπκε φηη ην 

74,44% πξνέξρεηαη απφ ηηο θαλδηλαβηθέο Υψξεο, φπσο είλαη ε Ννξβεγία (22,99%), 

νπεδία (19,78%), Γαλία (16,64%), Φηλιαλδία (15,03%) θαη αθνινπζνχλ αιινδαπνί 

επηζθέπηεο απφ ηελ Αγγιία (6,51%), Γεξκαλία (4,50%) θαη Πνισλία (3,03%). 

 

ΠΗΝΑΚΑ 40: Αθίμεηο Αιινδαπψλ Με Charters  

ζην Αεξνδξφκην Υαλίσλ αλά Δζληθφηεηα (Α’ Δμακελν 2011 - 2010) 

ΥΧΡΑ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 2011 2010 (2011-2010)% 

ΝΟΡΒΖΓΗΑ 51917 52446 -1,01% 

ΟΤΖΓΗΑ 44671 44639 0,07% 

ΓΑΝΗΑ 37578 35020 7,30% 

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ 33939 26084 30,11% 

ΖΝ. ΒΑΗΛΔΗΟ 14704 14315 2,72% 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 10159 8837 14,96% 

ΠΟΛΧΝΗΑ 6850 9297 -26,32% 

ΒΔΛΓΗΟ 6076 5804 4,69% 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ 4985 4782 4,25% 

ΣΔΥΗΑ 4324 4151 4,17% 

ΡΧΗΑ 3493 1895 84,33% 

ΑΛΛΔ ΥΧΡΔ 7096 5806 22,22% 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΑΦΗΞΔΧΝ 225792 213076 5,97% 
               Πεγή: Τπεξεζία Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο Υαλίσλ, Ηνχιηνο 2011 

 

Σέινο αμίδεη λα επηζεκαλζεί πσο ζχκθσλα κε ηα πξφζθαηα δεκνζηεπζέληα πξνζσξηλά 

ζηνηρεία ηνπ πλδέζκνπ Διιεληθψλ Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ, ζην αεξνδξφκην Υαλίσλ νη 

δηεζλείο αθίμεηο πξνο ην αεξνδξφκην Υαλίσλ απμήζεθαλ θαηά 10,73%  γηα ην δηάζηεκα 

Ηαλνπάξηνο – Οθηψβξηνο 2011 ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2010. 

 

[γ] Δξεπλεηηθά Κέληξα –Σερλνινγηθά / Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα 

Σα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηα αθαδεκατθά-ηερλνινγηθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα, δχλαηαη λα 

απνηειέζνπλ πφιν θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ παξαγσγηθή 

δνκή ηεο πεξηνρήο θαη ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ηνπηθή αιιά θαη φρη κφλν νηθνλνκία. Δπίζεο, ε χπαξμε ηνπο 

εληζρχεη ην «αλαπηπμηαθφ πξνθίι» ηεο πεξηνρήο θαη ηελ πξννπηηθή πεξαηηέξσ ζπλεξγαζηψλ 

κε επηζηεκνληθνχο θνξείο ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

Σα αθαδεκατθά/ηερλνινγηθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ, παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 41. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 41: Αθαδεκατθά/ Σερλνινγηθά Ηδξχκαηα ζην Γήκν Υαλίσλ 

1. Πνιπηερλείν Κξήηεο 

2. ΣΔΗ Κξήηεο - Παξάξηεκα Υαλίσλ 

3. Μεζνγεηαθφ Αγξνλνκηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ 

4. Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ Κξήηεο 

 

Σν Πνιπηερλείν Κξήηεο ηδξχζεθε ην 1977 ζηα Υαληά θαη δέρηεθε ηνπο πξψηνπο θνηηεηέο 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1984. ε απηφ ιεηηνπξγνχλ 5 αθαδεκατθά Σκήκαηα Μεραληθψλ. 

Πξφθεηηαη γηα ην Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο, ην Σκήκα Μεραληθψλ 

Οξπθηψλ Πφξσλ, ην Σκήκα Ζιεθηξνληθψλ Μεραληθψλ & Μεραληθψλ Τπνινγηζηψλ, ην 

Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο θαη ην Σκήκα Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ, ηα νπνία 
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ππνζηεξίδεη αθαδεκατθά ην Γεληθφ Σκήκα, έλα ηκήκα βαζηθψλ επηζηεκψλ. Δδξεχεη ζηελ 

πνιπηερληνχπνιε ε νπνία είλαη θηηζκέλε ζε παλνξακηθή ηνπνζεζία ζην Αθξσηήξη Υαλίσλ, 7 

Km βνξεηναλαηνιηθά ηεο πφιεο θαη εθηείλεηαη ζε έθηαζε 2.900 ζηξεκκάησλ. Μεηαμχ 

άιισλ, ζηηο ππνδνκέο ηνπ Πνιπηερλείνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη 57 εξγαζηήξηα θαη πςειή 

ηερλνινγηθά ππνδνκή. 

 

Σν Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα (ΣΔΗ) Κξήηεο ζηα Υαληά ηδξχζεθε θαη άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ην 1985. ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 2 Αθαδεκατθά Σκήκαηα: Σν Σκήκα Ζιεθηξνληθήο 

θαη ην Σκήκα Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο. ην ΣΔΗ Κξήηεο ζηα Υαληά, κεηαμχ 

άιισλ, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εξγαζηεξηαθέο ππνδνκέο. Σέηνηεο είλαη ην: 

 Σν Δξγαζηήξην ρεδηνκειέηεο θαη Καηεξγαζηψλ DML δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ηερληθψλ ρεδίαζεο θαη Σερλνινγηψλ 

Παξαγσγήο. Δπηπξνζζέησο ην DML ππνζηεξίδεη ηα αληηθείκελα ηεο Ρεπζηνκεραληθήο, 

Θεξκνδπλακηθήο θαη Ζιεθηξηθψλ Κπθισκάησλ 

 Σν Δξγαζηεξίνπ Αλαλεψζηκσλ Δλεξγεηαθψλ Σερλνινγηψλ. ην εξγαζηήξην 

ιεηηνπξγνχλ νη αθφινπζεο εηδηθέο κνλάδεο: Μνλάδα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο 

κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ κε θηλεηφ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ θαη δίθηπν 

κεηεσξνινγηθψλ ηζηψλ; Μνλάδα αλάπηπμεο θφκβσλ θαη δνθηκψλ απφδνζεο ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο ελέξγεηαο γηα θηίξηα, Μνλάδα Αλάπηπμεο Δμεηδηθεπκέλνπ Λνγηζκηθνχ 

Γηαρείξηζεο Δλέξγεηαο. 

 Σν Δξγαζηήξην Πεξηβαιινληηθήο Υεκείαο θαη Βηνρεκηθψλ Γηεξγαζηψλ: Αλήθεη ζηνλ 

Σνκέα Πεξηβαιινληηθήο Σερλνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο 

ηνπ ΣΔΗ Κξήηεο. Αζρνιείηαη εθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

Ρχπαλζε ηνπ Πεξηβάιινληνο (ξχπαλζε αέξα, λεξνχ θαη εδάθνπο), ζηελ Δπεμεξγαζία θαη 

Γηαρείξηζε ησλ Απνβιήησλ (αεξίσλ εθπνκπψλ, πγξψλ, ζηεξεψλ, ηνμηθψλ θαη 

επηθίλδπλσλ απνβιήησλ) θαη ζηε κειέηε βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ, θπξίσο ζε κνξηαθφ 

επίπεδν, θαη ηελ επίδξαζε αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ ξχπσλ ζε απηέο. πγθεθξηκέλα 

εξεπλά ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ξχπσλ ζε πεξηβαιινληηθά 

δείγκαηα, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ρεκηθψλ θαη βηνρεκηθψλ δηεξγαζηψλ, ζηηο νπνίεο 

ιακβάλνπλ κέξνο νη ξχπνη ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε θαη επίιπζε 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο αληηξξππαληηθψλ ηερλνινγηψλ. 

 Σν Δξγαζηήξην Διέγρνπ Πνηφηεηαο Τδαηηθψλ θαη Δδαθηθψλ Πφξσλ: Αζρνιείηαη κε 

ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε πνηφηεηαο πφζηκσλ, επηθαλεηαθψλ, ππφγεησλ θαη παξάθηησλ 

πδάησλ. Σερλνινγίεο επεμεξγαζίαο θαη εκθηάισζεο λεξνχ. Γίθηπα χδξεπζεο θαη 

άξδεπζεο. Δδαθνινγία, παζνγέλεηα θαη ξχπαλζε εδαθψλ. Πξνζδηνξηζκφ επηβάξπλζεο κε 

βαξέα κέηαιια θαη αγξνρεκηθά πδαηηθψλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. Αμηνιφγεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ρεξζαίσλ-πδάηηλσλ-αγξνηηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Οηθνινγία. Βηνινγηθνί 

δείθηεο ξχπαλζεο πδάησλ. Αεηθφξν δηαρείξηζε πδαηηθψλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ. 

 Σν Δξγαζηήξην Γεσθπζηθήο θαη εηζκνινγίαο: θνπφο ιεηηνπξγίαο ηνπ είλαη ε 

δηεξεχλεζε γεσθπζηθψλ ζεκάησλ ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ζεηζκηθνχ θηλδχλνπ. Γηα ηε κειέηε ηεο ζεηζκηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ηνπηθνί ζηαζκνί κέηξεζεο κηθξνζεηζκψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο. Έκθαζε έρεη δνζεί 

ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ  γεσθπζηθήο δηαζθφπεζεο  γηα ηελ 

πξφβιεςε ζεηζκψλ κε εθαξκνγή ηερλνινγηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ γεσειεθηξηθή 

ηνκνγξαθία θαη  ζηελ πςειή  αλάιπζε ηεο ζεηζκηθήο αλάθιαζεο 

 Σν Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο ζηνρεχεη ζην λα παξέρεη ηελ γλψζε πνπ ζα νδεγήζεη 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ γεσπεξηβάιινληνο θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα θπζηθά 

θαηλφκελα αιιά θαη νη αλζξψπηλεο πξάμεηο ην κεηαβάιινπλ θαη αθνινχζσο ζηελ 

ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη παξνπζίαζε ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ 
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δηαρείξηζε ηνπο, ηελ αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηεπηζηεκνληθφηεηαο. 

 

Σν Μεζνγεηαθφ Αγξνηηθφ Ηλζηηηνχην Υαλίσλ (ΜΑΗΥ) εδξεχεη ζην Αιζχιιην Αγξνθεπίνπ 

ζηα Υαληά. ηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κέζσ παξνρήο εθπαίδεπζεο, 

ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν, θαη  αλάπηπμεο ζπλεξγαζηψλ κε ζηφρν ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ησλ Μεζνγεηαθψλ, Βαιθαληθψλ θαη άιισλ αλαπηπζζφκελσλ πεξηνρψλ. Κχξηνη ηνκείο 

ελδηαθέξνληνο απνηεινχλ ε αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ην πεξηβάιινλ. Χο Ηλζηηηνχην, 

ζπλεπηθνπξεί ζηνπο ζηφρνπο ηεο Μεζνγεηαθήο θαη ηεο βαιθαληθήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηελ πινπνίεζε εξεπλεηηθήο θαη αλαπηπμηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα. Οξγαλψλεη θχθινπο εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ ηφζν ζηελ έδξα ηνπ, φζν 

θαη ζε ηξίηεο Μεζνγεηαθέο θαη Βαιθαληθέο ρψξεο κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ην Τπνπξγείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, θαζψο θαη ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. πληνλίδεη 

εξεπλεηηθά δίθηπα ζε Δπξσπατθέο ρψξεο ζε ζέκαηα αηρκήο, φπσο εθαξκνγέο  

γεσπιεξνθνξηθήο ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε γεσξγία. Σέινο ζπκβάιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη 

ηνπηθή αλάπηπμε, θαζψο θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα απφ θαηλνηφκεο 

δξάζεηο θαη ππφ ην πξίζκα ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, 

παξέρνληαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Σν ΜΑΗΥ νξγαλψλεη ηα παξαθάησ εθπαηδεπηηθά 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ:  

 

ΠΗΝΑΚΑ 42: Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα ζην ΜΑΗΥ Υαλίσλ 
 

1. Οηθνλνκία θαη Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ 

2. Αεηθνξηθή Γεσξγία 

3. Πνηφηεηα Σξνθίκσλ θαη Υεκεία Φπζηθψλ Πξντφλησλ 

4. Γεσξγηθή Γελεηηθή θαη Βηνηερλνινγία 

5. Φπζηθά Πξντφληα θαη Βηνηερλνινγία  

6. Γηαρείξηζε Πεξηβάιινληνο 

7. Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ θαη Υσξηθή ηαηηζηηθή 

8. Σειεπηζθφπεζε θαη Δπεμεξγαζία Δηθφλαο 

9. Οηθνινγία θαη Γηαρείξηζε Αλαλεψζηκσλ Φπζηθψλ Πφξσλ  

10. Δθηίκεζε Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ, ρεδηαζκφο θαη Γηαρείξηζε 

 

 Ζ Αθαδεκία Δκπνξηθνχ Ναπηηθνχ  Κξήηεο (Α.Δ.Ν.) εδξεχεη ζηα Υαληά θαη αλήθεη ζηελ 

ηξίηε βαζκίδα ηεο αλψηεξεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ε δηάξθεηα ησλ 

ζπνπδψλ ζ’ απηή είλαη ηεηξαεηνχο δηάξθεηαο. Ζ Α.Δ.Ν. έρεη σο απνζηνιή ηε δεκηνπξγία 

αμησκαηηθψλ ηνπ εκπνξηθνχ λαπηηθνχ πιήξσο θαηαξηηζκέλσλ κε νινθιεξσκέλε ζεσξεηηθή 

θαη πξαθηηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, θαζψο θαη ηελ εμεηδίθεπζε απηψλ, βαζηζκέλε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην ρψξν ηεο λαπηηιίαο. Σε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο 

θαη κε άιια ηξηηνβάζκηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, θαζψο θαη 

κε θνξείο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηνπο. Σε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα εθαξκνγήο θαη αλάπηπμεο ηεο λαπηηθήο ηερλνινγίαο, ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινίνπ. Σε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

λέσλ ζην λαπηηθφ επάγγεικα. 

 

[δ] ΒΗΟ.ΠΑ. Υαλίσλ 

Ζ πινπνίεζε ηνπ Βηνηερληθνχ Πάξθνπ Υαλίσλ (ΒΗν.πΑ.) απφ ηελ Δ.Σ.Β.Α. θαη ηνλ 

Διιεληθφ Οξγαληζκφ Μηθξψλ - Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο (ΔΟΜΜΔΥ) 

νινθιεξψζεθε ην 1994. πλνιηθά θαηαιακβάλεη 136 ζηξέκκαηα θαη βξίζθεηαη ζηα 

Σζηθαιαξηά νχδαο, ζηνλ θφκβν ηεο εζληθήο νδνχ Υαλίσλ Ρεζχκλνπ. Φνξέαο ίδξπζεο ηνπ 

Βηνηερληθνχ Πάξθνπ είλαη ζχκθσλα κε ην Ν. 2545/1997 (ΦΔΚ 254 Α') ν ΔΟΜΜΔΥ.  
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1.3. Καηαγξαθή & αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο: Σν 

Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 
 

1.3.1. Δηζαγσγή  

ηελ ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα επηρεηξείηαη λα γίλεη κηα ζπλνιηθή θαηαγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ θαηαγξαθή έρεη σο αθεηεξία ηα αηξεηά φξγαλα, 

ζπλερίδεη κε ηηο πθηζηάκελεο νξγαληθέο κνλάδεο φπσο απηέο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην λέν 

Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

ηεξνχληαη αλαθνξηθά κε ηε ζπλεξγαζία ηνλ ζπληνληζκφ, ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη άιισλ ζεκαληηθψλ 

παξακέηξσλ φπσο απηψλ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο. Δπηπξφζζεηα, ζπλερίδεη κε 

ηελ αλάιπζε νξηζκέλσλ βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νξγαληθψλ κνλάδσλ αλά ζεκαηηθφ 

ηνκέα αλάιπζεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη θαηαιήγεη κε ηελ θαηαγξαθή ηεο 

πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. 

 

Σα ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεηά πξνέθπςαλ: α) απφ ηελ αλάιπζε δνκεκέλσλ πηλάθσλ θαη 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ είραλ απνδνζεί ζε φιεο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο θαη ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ απφ ηελ Δπηζηεκνληθή Οκάδα Έξγνπ θαη β) απφ ηελ δηεμαγσγή 

αλνηρηψλ ζπλεληεχμεσλ ζε θάπνηεο απφ απηέο. 

 

Ο Γήκνο νπζηαζηηθά απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο, αλ φρη ην βαζηθφηεξν 

παξάγνληα ηνπηθήο αλάπηπμεο. Ζ αλάιπζε θαη θαηαγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

καο επηηξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ζε πνην βαζκφ ε δνκή, ε νξγάλσζε θαη νη κεραληζκνί πνπ 

δηαζέηεη ν Γήκνο, ηθαλνπνηνχλ ηηο ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο παξνρήο πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαη θαηά πφζν εκπεξηέρνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ εληζρχνπλ ηελ 

αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 

1.3.2. Σα αηξεηά φξγαλα Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ 

Γηα ηελ νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηάξζξσζε ησλ εζσηεξηθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζεσξήζεθε ζθφπηκν λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα αηξεηά φξγαλα ηνπ ζπζηήκαηνο Γεκνηηθήο δηαθπβέξλεζεο φπσο απηά 

θαζνξίζζεθαλ κε ην Ν. 3852/2010 («Καιιηθξάηεο»). χκθσλα κε απηφ, ηα λέα αηξεηά 

φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ είλαη ν Γήκαξρνο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο θαη ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. 

 

α) Ο Γήκαξρνο 

Ο Γήκαξρνο είλαη ζην επίθεληξν ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπηθήο δηαθπβέξλεζεο δηφηη είλαη ν 

πνιηηηθνδηνηθεηηθφο πξντζηάκελνο ηνπ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηνπ Γήκνπ θαη ν εγέηεο ηεο 

πιεηνςεθνχζαο δεκνηηθήο παξάηαμεο πνπ θαζνξίδεη, κε ηελ επξεία πιεηνςεθία πνπ ηεο 

δίλεη ην εθινγηθφ ζχζηεκα, ηελ πνξεία ηνπ Γήκνπ δηακέζνπ ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Ο ξφινο ηνπ είλαη επηηειηθφο, δειαδή δίλεη θαηεπζχλζεηο γηα ηε δξάζε ησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Δπίζεο ν 

Γήκαξρνο αζθεί ηνλ ξφιν ηνπ πξντζηακέλνπ ησλ ππεξεζηψλ, ππνζηεξηδφκελνο ζην ξφιν ηνπ 

απηφλ απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ. 

 

Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεκάξρνπ ζχκθσλα κε ηνλ Νφκν 3852/2010 («Καιιηθξάηεο») είλαη νη 

εμήο: 
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α) Δθπξνζσπεί ην δήκν ζηα δηθαζηήξηα θαη ζε θάζε δεκφζηα αξρή.  

β) Δθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο θαη ηεο επηηξνπήο 

πνηφηεηαο δσήο. H κε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ απηψλ ζπληζηά ζνβαξή πεηζαξρηθή 

παξάβαζε θαζήθνληνο.  

γ) Οξίδεη ηνπο αληηδεκάξρνπο, ζπγθαιεί θαη πξνεδξεχεη ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο θαη 

ζπληνλίδεη ηελ πινπνίεζε ησλ απνθάζεψλ ηεο.  

δ) Δίλαη πξντζηάκελνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ. Χο πξντζηάκελνο φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπ δήκνπ εθδίδεη ηηο πξάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο γηα ην δηνξηζκφ, ηηο 

θάζε είδνπο ππεξεζηαθέο κεηαβνιέο θαη ηελ άζθεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ. 

ε) πλππνγξάθεη ηνπο βεβαησηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ησλ 

δαπαλψλ, νη νπνίεο έρνπλ εθθαζαξηζηεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ. 

ζη) Τπνγξάθεη ηηο ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηεη ν δήκνο. 

δ) Δθδίδεη ηηο άδεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

δήκνπ. 

ε) Δθδίδεη πηζηνπνηεηηθά πξνζσπηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ησλ δεκνηψλ, θαζψο 

θαη ηηο βεβαηψζεηο κφληκεο θαηνηθίαο.  

ζ) πληζηά νκάδεο εξγαζίαο θαη νκάδεο δηνίθεζεο έξγνπ απφ κέιε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ππαιιήινπο ηνπ δήκνπ, ππαιιήινπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ή ηδηψηεο γηα ηε 

κειέηε θαη επεμεξγαζία ζεκάησλ ηνπ δήκνπ, θαζνξίδνληαο ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ν Γήκαξρνο επηθνπξείηαη απφ ηνπο Αληηδεκάξρνπο, νη 

νπνίνη αλαιακβάλνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο αλαζέηεη ν Γήκαξρνο θαη θαηά ηνκείο 

αξκνδηνηήησλ γηα φιε ηελ δεκνηηθή πεξηθέξεηα θαη θαηά ηφπν, ζηα φξηα ησλ ζπλελνχκελσλ 

ΟΣΑ ηνπ λφκνπ 2539/1997, δειαδή ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. Ο αξηζκφο ησλ Αληηδεκάξρσλ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ. ην Γήκν 

Υαλίσλ ν αξηζκφο ησλ Αληηδεκάξρσλ αλέξρεηαη επηά (7).  

ηηο ηνπηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ Αληηδεκάξρσλ πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ε επζχλε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εγθαζίζηαληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα φξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο, 

ε παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ησλ έξγσλ, εξγαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δήκνπ ζηα 

φξηα δεκνηηθήο ελφηεηαο θαη ππφ απηή ηελ έλλνηα παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ πεξηθέξεηα ηεο δεκνηηθήο ελφηεηαο, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

πξνέδξνπο ησλ δεκνηηθψλ θαη ηνπηθψλ θνηλνηήησλ γηα ηελ θαηαγξαθή θαη επίιπζε ησλ 

ηνπηθψλ πξνβιεκάησλ, ε κέξηκλα γηα ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ 

πνπ δηαηίζεληαη ζηελ δεκνηηθή θνηλφηεηα. Ο Αληηδήκαξρνο κεξηκλά επίζεο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ αληίζηνηρν πξφεδξν δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο γηα ηε ζχγθιηζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ λφκν εηήζηα ζπλέιεπζεο ησλ θαηνίθσλ θαη θνξέσλ ηεο ηνπηθήο ή 

δεκνηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ νπνία ζπδεηνχληαη ηα πξνβιήκαηα θαη νη πξνηεξαηφηεηεο. Ο 

Αληηδήκαξρνο δηακέζνπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ 

Γήκαξρν θαη ηε δεκνηηθή αξρή ζπλνιηθά γηα ηα δεηήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο. Απνηειεί 

ηνλ δίαπιν εηζξνήο (input) πιεξνθνξηψλ θαη αηηεκάησλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία πξνο ηνλ 

Γήκαξρν θαη ηελ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή. Γηα ησλ Αληηδεκάξρσλ ε δεκνηηθή αξρή απνθηά 

δηαξθή εηθφλα ηεο πνξείαο ηνπ δεκνηηθνχ έξγνπ ζε φιε ηελ δεκνηηθή πεξηθέξεηα. Ο 

Αληηδήκαξρνο έρεη δηθαίσκα λα ππνγξάθεη, κεηά απφ εμνπζηνδφηεζε απφ ηνλ Γήκαξρν, 

ζεκαληηθά έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά, βεβαηψζεηο θ.ν.θ. πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ θαηνίθσλ.  

 

β) Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είλαη ην λέν επηηειηθφ φξγαλν πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ην Ν. 

3852/2010 ζε φινπο ηνπο δήκνπο πνπ έρνπλ πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αληηδήκαξρνο θαη 
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απνηειείηαη απφ ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο Αληηδεκάξρνπο. Ο ξφινο ηεο Δθηειεζηηθή Δπηηξνπήο 

είλαη θπξίσο ν ζπληνληζκφο ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ηεο δεκνηηθήο αξρήο. Με ηελ θαζηέξσζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ε 

«δεκαξρηαθή» ιεηηνπξγία ζπιινγηθνπνηείηαη θαη αλαβαζκίδεηαη ρσξίο φκσο απνδπλακψλεηαη 

ε «δεκαξρνθεληξηθή» ινγηθή ηνπ δεκνηηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κεηέρνπλ ν Πξφεδξνο ηνπηθήο ή δεκνηηθήο 

θνηλφηεηαο φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη εηδηθά ζηε δεκνηηθή ή ηνπηθή 

θνηλφηεηα θαη νη πξφεδξνη ησλ δεκνηηθψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ππεξεζηαθνί παξάγνληεο φηαλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν. Ζ ζπκκεηνρή απηψλ ησλ δεκνηηθψλ παξαγφλησλ δελ κεηαβάιεη ηελ 

ζχλζεζε ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο αθνχ δελ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ. πλεπψο ε 

Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ζπλεδξηάδεη ζε ζηελή ζχλζεζε κφλν κε ηνλ Γήκαξρν θαη ηνπο 

Αληηδεκάξρνπο ή ζε επξεία αλά πεξίπησζε. Οη απνθάζεηο ιακβάλνληαη πάληνηε απφ ηελ 

ζηελή ζχλζεζε. 

 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αζθεί ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο: 

→ Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

→ πληνλίδεη ηελ θαηάξηηζε, εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη παξαθνινπζεί ηελ 

εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ δήκνπ. Αληίζηνηρα θαηαξηίδεη θαη 

εηζεγείηαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ δήκνπ θαη έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπ. 

→ πγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί, ζχκθσλα κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ ε ίδηα ζέηεη σο 

«θπβεξλεηηθφ φξγαλν ηνπ δήκνπ», ηηο πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ ηνπηθψλ 

θαη δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ θαη θαηαξηίδεη ην πξνζρέδην ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ 

εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ην νπνίν εηζεγείηαη ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή. 

→ Έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ πηζηή εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, δειαδή γηα ηελ ξνή ηεο  

ςήθηζεο ησλ πηζηψζεσλ, ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εθηεινπκέλσλ έξγσλ, εξγαζηψλ θαη 

πξνκεζεηψλ θ.ν.θ. ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηνπ δεκνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο.  

 

Ζ Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη επίζεο ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην κία ζεηξά απφ θξίζηκεο 

νξγαλσηηθέο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο, φπσο είλαη ν Οξγαληζκφο Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, ν 

Καλνληζκφο Μέηξεζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Απφδνζεο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία, ην ρέδην Υάξηαο Γηθαησκάησλ θαη Τπνρξεψζεσλ ησλ Γεκνηψλ, 

Καλνληζκφ Πιεξνθφξεζεο ησλ Πνιηηψλ θαη Καλνληζκφ Γηαβνχιεπζεο. ην πιαίζην ηνπ 

ζπληνληζηηθνχ επηηειηθνχ έξγνπ ηεο, ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή αμηνινγεί θαη ζπληνλίδεη ηε 

δξάζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην.  

 

γ) Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην είλαη ην αλψηεξν βνπιεπφκελν φξγαλν ηνπ Γήκνπ θαη έρεη ηε 

γεληθή απνθαζηζηηθή αξκνδηφηεηα, δειαδή απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα ηα νπνία δελ 

αλαηίζεληαη ξεηά ζε άιιν φξγαλν ηνπ Γήκνπ. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην εγθξίλεη ηα θάζε 

είδνπο πξνγξάκκαηα ηνπ Γήκνπ θαη ειέγρεη ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειεπηαίαο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο (2010) ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απνηειείηαη απφ 45 κέιε, 38 άλδξεο θαη 7 γπλαίθεο 

πξνεξρφκελα απφ πέληε ζπλδπαζκνχο. Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θάζε ζπλδπαζκνχ ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, φπσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα εκθαλίδεη ην 60% 

ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ λα αλήθνπλ ζηνλ επηηπρφληα ζπλδπαζκφ «Υαληά, Ο Γήκνο καο 

Αιιάδεη». Σν πνζνζηφ ηνπ 22% θαηέρεη ν δεχηεξνο ζπλδπαζκφο, ελψ ν ηξίηνο θαηαιακβάλεη 
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έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 9% πεξίπνπ. Σέινο, ν ηέηαξηνο θαη πέκπηνο ζπλδπαζκφο κε 7% 

θαη 2% πνζνζηφ ν θαζέλαο. Σν γεγνλφο ηεο παξνπζίαο ζπκκεηνρήο πέληε δηαθνξεηηθψλ 

ζπλδπαζκψλ πξνζδίδεη έλαλ ηδενινγηθφ πινπξαιηζκφ ζην ζψκα πνπ εθθξάδεη κε 

κεγαιχηεξν εχξνο ηηο αληηιήςεηο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 43: Πνζνζηηαία Καηαλνκή αξηζκνχ Γεκνηηθψλ πκβνχισλ  

αλά πλδπαζκφ ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην Υαλίσλ 

Α/Α 
πλνιηθέο 

Έδξεο 
πλδπαζκφο 

χλνιν 

ςήθσλ 

% ζπκκεηνρήο ζην Γ 

κε βάζε ηηο έδξεο  

1 27 
«ΥΑΝΗΑ, Ο ΓΖΜΟ ΜΑ 

ΑΛΛΑΕΔΗ»  
17.951 60,0 

2 10 
«ΥΑΝΗΑ, ΑΝΟΗΥΣΖ 

ΠΟΛΗΣΔΗΑ»  
11.979 22 

3 4 «ΥΑΝΗΑ, 21νο ΑΗΧΝΑ»  7.488 9 

4 3 
«ΓΖΜΟ ΔΝΔΡΓΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ» 
5.624 7 

5 1 «ΛΑΨΚΖ ΤΠΔΗΡΧΖ» 2.467 2 

  45 ΤΝΟΛΟ 45.509 100,0 

 

 

δ) Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη ην φξγαλν πνπ δηαδέρηεθε κε ηνλ «Καιιηθξάηε» ηελ 

«Γεκαξρηαθή Δπηηξνπή» αθνχ απφθηεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. Ζ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ. 

πληάζζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ειέγρεη ηελ πινπνίεζή ηνπ θαη ελεκεξψλεη ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην αλά ηξίκελν, πξνειέγρεη ηνλ απνινγηζκφ, απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ 

δαπαλψλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηψζεσλ, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο δεκνπξαζηψλ θαη ηηο 

θαηαθπξψλεη, κειεηά ηελ αλάγθε ζχλαςεο δαλείσλ. Απνθαζίδεη γηα ηελ απνδνρή 

θιεξνλνκηψλ, θιεξνδνζηψλ θαη δαλείσλ, απνθαζίδεη γηα δεηήκαηα δηαθάλεηαο θαη 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο, απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνζθπγψλ ζηηο δηνηθεηηθέο 

αξρέο θαη ηελ άζθεζε φισλ ησλ ελδίθσλ κέζσλ, γηα ηνλ δηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ θαη 

εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνλ εμσδηθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ. Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ, ην εηήζην ζρέδην δηαρείξηζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δήκνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ ελεκεξψλνληαο 

ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Δηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηα ζρέδηα θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ θαη παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηνπο.  

 

ε) Ζ Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο 

ε Γήκνπο κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ ζπγθξνηείηαη λέν φξγαλν αληίζηνηρν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ε Δπηηξνπή Πνηφηεηαο Εσήο. Με ηε ζπγθξφηεζή ηεο έλαο θξίζηκνο 

θαη δηαξθψο αλαπηπζζφκελνο ηνκέαο δεκνηηθήο πνιηηηθήο, φπσο είλαη ηα δεηήκαηα 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη ηδηαίηεξα ηα πνιενδνκηθά θαη ρσξνηαμηθά, γίλεηαη 

αληηθείκελν ελφο ζπιινγηθνχ θαη αληηπξνζσπεπηηθνχ νξγάλνπ πεξηζζφηεξν επέιηθηνπ απφ 

ην πνιππιεζέο Γεκνηηθφ πκβνχιην ελψ έσο ζήκεξα δηαρένληαη κεηαμχ ηεο 

δεκαξρνθεληξηθήο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο ζπλήζσο αλνξγάλσηεο θαη ρανηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Με ηε λέα Δπηηξνπή φια απηά ηα ζέκαηα πνπ θαηά 

θαλφλα αθνξνχλ ηελ ζχγθξνπζε ηνπηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη ππνζάιπνπλ ηνλ παξαγνληηζκφ, 
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ελίνηε θαη ηε δηαθζνξά, γίλνληαη αληηθείκελν ελδειερνχο εμέηαζεο αιιά θαη ιήςεο 

απνθάζεσλ κε ηελ παξνπζία θαη ηεο κεηνςεθίαο ε νπνία κπνξεί λα αζθήζεη ηνλ ειεγθηηθφ 

ηεο ξφιν πην απνηειεζκαηηθά απ’ φηη ζην πνιππιεζέο Γεκνηηθφ πκβνχιην. ηελ 

αξκνδηφηεηα απηήο ηεο Δπηηξνπήο εληάζζνληαη θαη φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηεο πξψελ 

δεκαξρηαθήο επηηξνπήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αδεηνδφηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ 

πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο δηφηη ηα ζέκαηα απηά ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ρξήζεσλ γεο.  
 

1.3.3. Οη Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, πέξαλ ησλ παξαπάλσ νξγάλσλ, 

έρνπλ ζπγθξνηεζεί Δπηηξνπέο, νη νπνίεο έρνπλ γλσκνδνηηθφ/εηζεγεηηθφ ραξαθηήξα πξνο ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, ην Γήκαξρν ή ηα άιια αηξεηά φξγαλα θαη νη νπνίεο κειεηνχλ, 

ηεθκεξηψλνπλ θαη πξνεηνηκάδνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν δηάθνξα ζέκαηα ή 

παξεκβάζεηο πνιηηηθήο, ζπκβάιινληαο ζηελ ηαρχηεξε θαη βέιηηζηε πξνψζεζε/επίιπζε 

απηψλ. Οη θπξηφηεξεο Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα ην έηνο 2011 παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 44:  εκαληηθφηεξεο Δπηηξνπέο Γήκνπ Υαλίσλ γηα ην 2011 

A/A Ολνκαζία Δπηηξνπήο 
Αξ. Απφθ. 

πγθξφηεζεο 
Αληηθείκελν Δπηηξνπήο 

1 Γεκνηηθή Δπηηξνπή Γηαβνχιεπζεο ΑΓ 57/11 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί ζην Γ γηα 

ζέκαηα ηνπηθνχ ελδηαθέξνληνο, γηα ηα 

αλαπηπμηαθά πξνγξάκκαηα, 

πξνγξάκκαηα δξάζεο, ην επηρεηξεζηαθφ 

θαη ην ηερληθφ πξφγξακκα ηνπ Γήκνπ. 

2 

Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ 

ΑΓ 108/11 

Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

επεμεξγαζία θαη εηζήγεζε ζην Γ, 

ζεκάησλ ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο θαη 

πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 

3 Δπηηξνπή Καζαξηφηεηαο 
ΑΓ 

305/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ επίιπζε 

ζεκάησλ θαζαξηφηεηαο θαη πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

4 Δπηηξνπή Δθδφζεσλ 
ΑΓ 

161/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα 

εθηππψζεσλ θαη  εθδφζεσλ ηνπ Γήκνπ 

5 Δπηηξνπή Ολνκαηνζεζίαο 
ΑΓ 

160/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ 

νλνκαηνζεζία νδψλ θαη δξφκσλ 

6 

Δπηηξνπή Πξαζίλνπ, 

Πεξηβάιινληνο & Διεπζέξσλ 

Υψξσλ 

ΑΠ 765/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα 

Πξαζίλνπ, Πεξηβάιινληνο θαη 

ειεπζέξσλ ρψξσλ 

7 

Δπηηξνπή ηεο παξ. 2 ηνπ άξ. 3 ηνπ 

Ν. 2734/99 (άδεηα εγθαηάζηαζεο 

επ' ακνηβή πξνζψπσλ) 

ΑΓ 

278/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηηο άδεηεο 

εγθαηάζηαζεο επ’ ακνηβήο πξνζψπσλ 

ζχκθσλα κε ην Ν.2734/99 

8 Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο ΑΓ 406/2011 

Ζ Δπηηξνπή ιακβάλεη γλψζε φισλ ησλ 

ζεκηλαξίσλ θαη  εηζεγείηαη αξκνδίσο γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ππαιιήισλ κε 

αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε 

9 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή 

Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο 

Παιηάο Πφιεο 

ΑΓ 162/11 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Πξνγξακκαηηθήο 

χκβαζεο Παιηάο Πφιεο ησλ Υαλίσλ 
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10 
Δπηηξνπή Κπθινθνξηαθψλ 

Θεκάησλ 

ΑΓ 

159/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα 

ξχζκηζεο ηεο θπθινθνξίαο, 

κνλνδξνκήζεηο, ιεηηνπξγία ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο, ιεηηνπξγία κεηξεηψλ ή 

εγθαηαζηάζεσλ ξχζκηζεο ηεο 

ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζε 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

11 Δπηηξνπή Αδειθνπνηήζεσλ ΑΓ 31/2008 
Γλσκνδνηεί γηα ηε δηελέξγεηα 

αδειθνπνηήζεσλ κε άιινπο Γήκνπο 

12 

Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & 

Γηαρείξηζεο Παξαιηψλ Γήκνπ 

Υαλίσλ 

ΑΓ 

304/2011 

Ζ Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε γηα ηελ  

θαζαξηφηεηα, αζθάιεηα θαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθή δηαρείξηζε ησλ 

παξαιηψλ θαη εηδηθφηεξα ηνλ έιεγρν ηεο 

θαζαξηφηεηαο ησλ παξαιηψλ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ απηψλ ηελ ηήξεζε ησλ 

πξνδηαγξαθψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Γαιάδηεο εκαίεο» ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ησλ ειεγθηψλ απηνχ. 

13 Δπηηξνπή Λατθψλ Αγνξψλ 
ΑΓ 

215/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ έθδνζε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε,  

κεηαθίλεζε θαη θαηάξγεζε ησλ ιατθψλ 

αγνξψλ ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνο 

δηάζεζε αδεηψλ 

14 
Δπηηξνπή Αζιεηηζκνχ Γήκνπ 

Υαλίσλ 
ΑΓ 573/2011 

Ζ Δπηηξνπή έρεη αξκνδηφηεηεο 

εηζεγεηηθέο πξνο ην Γήκαξρν ή ηνλ 

αξκφδην γηα ζέκαηα Αζιεηηζκνχ 

Αληηδεκάξρνπ ζρεηηθά κε ηε 

δηνξγάλσζε, πξνεηνηκαζία θαη 

πινπνίεζε αζιεηηθψλ δξάζεσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη εθδειψζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ 

15 

Δπηηξνπή Πξνγξακκαηηζκνχ & 

Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ 

Δ..Π.Α. Γήκνπ Υαλίσλ 

ΑΓ 614/2011 

Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο 

ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ ΔΠΑ θαη 

ην πξνγξακκαηηζκφ λέσλ έξγσλ 

16 

Δπηηξνπή γηα ρνξήγεζε άδεηαο 

Ίδξπζεο – Λεηηνπξγίαο, Μνλάδσλ 

Φξνληίδαο Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 

θαη Γηαπαηδαγψγεζεο (Βξεθηθψλ 

– Παηδηθψλ – Βξεθνλεπηαθψλ 

ηαζκψλ, Μνλάδσλ Φχιαμεο 

βξεθψλ θαη λεπίσλ) θαη Παηδηθψλ 

Δμνρψλ απφ θνξείο Ηδησηηθνχ 

Γηθαίνπ, θεξδνζθνπηθνχ θαη κε 

ραξαθηήξα. 

ΑΓ 651/2011 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ε 

γλσκνδφηεζε κεηά απφ απηνςία, εάλ 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη 

ν λφκνο γηα ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ζε Μνλάδεο Φξνληίδαο 

Πξνζρνιηθήο Αγσγήο θαη 

Γηαπαηδαγψγεζεο (Βξεθηθψλ – 

Παηδηθψλ – Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, 

Φχιαμεο Βξεθψλ θαη λεπίσλ, 

Βξεθνλεπηαθψλ ηαζκψλ, 

Οινθιεξσκέλεο Φξνληίδαο απφ 

Γεκνηηθέο Δπηρεηξήζεηο, Παηδηθψλ 

Δμνρψλ. 

17 
Δπηηξνπή Απαιινηξηψζεσλ 

Γήκνπ Υαλίσλ 
ΑΓ 657/2011 

Ζ Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε 

ππνζηήξημεο ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ 

γηα ηε ζσζηφηεξε θαη πιεξέζηεξε 

πξνεηνηκαζία θαζψο θαη ηελ επηηάρπλζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξηψζεσλ ησλ 
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έξγσλ πνπ πινπνηεί ή πξφθεηηαη λα 

πινπνηήζεη ν Γήκνο Υαλίσλ 

18 

Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 186 

Ν.3463/2006 παξ.5(ΦΔΚ 

Α΄114/8-6-2006) Πεξί Δθπνίεζεο 

Αθηλήησλ θ.ι.π. 

ΑΓ 670/2011 Δθηηκεηηθή Δπηηξνπή 

19 

Δπηηξνπή γηα ηελ δηεξεχλεζε 

έληαμεο ηεο παιηάο πφιεο σο 

κλεκείν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο  ηεο UNESCO 

ΑΓ 724/2011 

Δλλεακειήο  Δπηηξνπή αξκφδηα γηα ηελ 

δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο 

έληαμεο ηεο παιηάο πφιεο ησλ Υαλίσλ 

σο κλεκείν παγθφζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο  ηεο UNESCO  

20 

Δπηηξνπή γηα ηελ έθδνζε 

βηβιηαξίσλ πγείαο νηθνλνκηθά 

αδπλάησλ θαη αλαζθαιίζησλ 

ΑΓ 725/2011 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο είλαη ν έιεγρνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε έθδνζε, 

ζεψξεζε βηβιηαξίσλ πγείαο ή απφθαζε 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο γηα θάιπςε 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο 

21 

Δπηηξνπή Πνιενδνκηθνχ θαη 

Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ 

ΑΓ 731/2011 
Γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα πνιενδνκηθνχ 

θαη αξρηηεθηνληθνχ ειέγρνπ 

22 

Γηαξθήο πληνληζηηθή Δπηηξνπή 

κε ηίηιν «Κνκβηθφ εκείν 

Δπαθήο» (ΚΟΔ) 

ΑΓ 218/2011 

Σν ΚΟΔ, δηελεξγεί ηνλ αλαγθαίν 

εζσηεξηθφ ζπληνληζκφ κε ηηο 

εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ θαη απνηειεί ην επίζεκν ζεκείν 

επαθήο θαη ζπλεξγαζίαο ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ πνπ εθπξνζσπεί κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Κηεκαηνινγίνπ θαη 

Υαξηνγξαθήζεσλ Διιάδαο (ΟΚΥΔ) 

23 

Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο 

Παξαρσξνχκελσλ Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ 

ΑΓ 262/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ηελ 

νξηνζέηεζε ησλ Παξαρσξνχκελσλ 

Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 

24 
Δπηηξνπή Οξηνζέηεζεο  Υψξσλ 

Υξήζεο Αηγηαινχ 
ΑΓ 284/2011 

Έξγν ηεο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ 2971/2001, είλαη ε 

νξηνζέηεζε ησλ ρψξσλ ρξήζεο ηνπ 

αηγηαινχ γηα ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ θαη νη νπνίεο είλαη ε 

εθκίζζσζε ζαιάζζησλ κέζσλ 

αλαςπρήο, θαζηζκάησλ-νκπξειψλ, 

ιεηηνπξγία ηξνρειάησλ αλαςπθηεξίσλ 

θιπ θαζψο θαη ησλ ρψξσλ πνπ ζα 

δεκνπξαηεζνχλ(πλεπψο απαηηείηαη ε 

θαηαγξαθή ρψξσλ ειεχζεξσλ γηα 

δεκνπξαζία). 

25 

Δπηηξνπή Δπηινγήο θαη Αγνξάο 

Βηβιίσλ γηα ηηο Βηβιηνζήθεο ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ 

ΑΓ 320/2011 

Ζ Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα γηα ηελ 

επηινγή ησλ πξνο αγνξά βηβιίσλ κε 

βαζηθφ θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ 

αλαγλσζηψλ θαη ηηο ειιείςεηο ησλ 

Βηβιηνζεθψλ ηνπ Γήκνπ 

26 Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο ΑΓ 403/2011 

Ζ Δπηηξνπή γλσκνδνηεί γηα ζέκαηα 

παηδείαο, ζρνιηθψλ επηηξνπψλ α’/ζκηαο 

θαη β’/ζκηαο εθπαίδεπζεο 
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1.3.4. Γηάξζξσζε Οξγαληθψλ Μνλάδσλ Γήκνπ Υαλίσλ  

Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία αιιά θαη γηα ηελ επηηπρή 

αληαπφθξηζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ ζηηο πξνθιήζεηο θαη ζηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», απνηειεί ε χπαξμε ελφο ζχγρξνλνπ 

Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) ν νπνίνο ζα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα ην πιαίζην 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ απηνχ. 

 

Με ην λέν ΟΔΤ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, επηηπγράλεηαη ν νπζηαζηηθφο εμνξζνινγηζκφο ησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ε απξφζθνπηε ελζσκάησζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ 

κεηαβηβάζηεθαλ ζηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ. Σαπηφρξνλα, αληηκεησπίδνληαη κηα ζεηξά απφ 

δπζιεηηνπξγίεο πνπ θαηαγξάθνληαλ ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πξψελ Γήκνπο ζε νξγαλσηηθν-

δηνηθεηηθφ επίπεδν- θαη ηδηαίηεξα ζηνπο κηθξφηεξνπο - πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» φπσο π.ρ. ε  αλαληηζηνηρία πεξηγξαθήο ζηνπο ΟΔΤ κεηαμχ 

αξκνδηνηήησλ θαη θαζεθφλησλ ζηα επίπεδα ηεο ππεξεζηαθήο δνκήο ησλ Γήκσλ, ε έιιεηςε 

ηεξαξρίαο-ηνπνζέηεζεο πξντζηακέλσλ ζηηο νξγαληθέο κνλάδεο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

πθίζηαληαη θεληξηθέο ππεξεζηαθέο θαηεπζχλζεηο πνπ λα εμεηδηθεχνληαη ζε επηκέξνπο 

ιεηηνπξγίεο θαη ελέξγεηεο, ν κηθξφο βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ πνπ παξέρνπλ νη 

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ θαη εηδηθνχ ινγηζκηθνχ πξνγξακκάησλ ζηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, θ.α. 

 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ΟΔΤ ηνπ «Καιιηθξαηηθνχ» Γήκνπ Υαλίσλ είλαη: 
 

- ε ζαθήο νξηνζέηεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ, ε απνθπγή ηεο επηθάιπςεο 

ησλ αξκνδηνηήησλ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ, ηεο ζχγρπζεο θαη ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. 

- ε απνθπγή ηνπ θαηαθεξκαηηζκνχ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο δηάρπζεο ηεο επζχλεο, ηεο 

πνιπδηάζπαζεο ησλ ππεξεζηψλ ζε πνιιέο κηθξνχ κεγέζνπο ελφηεηεο θαη ηεο δηαζπνξάο 

νκνεηδψλ αληηθεηκέλσλ ζε δηαθνξεηηθέο κνλάδεο. 

- ε δεκηνπξγία δνκψλ πνπ λα πξνβιέπνπλ ηελ ρσξηθή απνθέληξσζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ησλ ππεξεζηψλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηάδεηαη, ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζπληνληζκνχ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ απνθεληξσκέλσλ αξκνδηνηήησλ 

θαη ππεξεζηψλ.  

Γηα ηε ζχληαμή ηνπ ιήθζεθαλ ππφςε φιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο θαζψο θαη 

άιια δεδνκέλα, ηδίσο δε: 

 

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξωκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» (ΦΔΚ Α’ 87, 07-06-2010) θαη ηδηαίηεξα ηα άξζξα 58-78 

(ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο), 79-91 (ιεηηνπξγία ηνπηθψλ/δεκνηηθψλ θνηλνηήησλ), 94-98 

(κεηαβηβαδφκελεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο δήκνπο), 99-112 (δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία-λνκηθά 

πξφζσπα), 254, 257, 258, 266 θαη 284 απηνχ. 

2. Ο Ν.3584/2007 «Κύξωζε ηνπ Κώδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ 

Υπαιιήιωλ» (ΦΔΚ Α’ 143, 28-06-2007). 

3. Σν γεληθφηεξν λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

πξσηνβάζκησλ ΟΣΑ. 

4. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο ηνπ λένπ Γήκνπ Υαλίσλ, κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ, ζην βαζκφ πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξγαλσηηθή θαη επηρεηξεζηαθή 
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ιεηηνπξγία θαη εηνηκφηεηα ηνπ λένπ Γήκνπ (σο Οξγαληζκνχ) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο Γεκφηεο. 

5. Οη Ο.Δ.Τ ησλ επηά πξ. Γήκσλ - α. Υαλίσλ β. Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γ. Θεξίζνπ δ. Νέαο 

Κπδσλίαο ε. νχδαο ζη. Αθξσηεξίνπ θαη δ. Κεξακεηψλ – (θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ) 

φπσο δεκνζηεχζεθαλ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, απφ ηνπο νπνίνπο πξνέθπςε ν λένο 

Γήκνο Υαλίσλ ζχκθσλα κε ην αξζ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010. 

6. Ο αξηζκφο, θαηά θιάδν θαη εηδηθφηεηα, ηνπ κφληκνπ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ 

ρξφλνπ πξνζσπηθνχ πνπ ππεξεηεί ζην λέν Γήκν Υαλίσλ, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Γεκάξρνπ. 

7. Σα λέα λνκηθά πξφζσπα ηνπ δήκνπ Υαλίσλ (ΝΠΓΓ θαη Δπηρεηξήζεηο), φπσο απηά 

πξνέθπςαλ απφ ζπγρψλεπζε ή/θαη θαηάξγεζε ζηα πιαίζηα ηνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 103, 

παξ. 1α’). 

8. Οη ππεξεζίεο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηηο 1-1-2011 (ή πξνβιέπεηαη λα κεηαθεξζνχλ απφ 1-1-

2013) ζην Γήκν απφ ηε Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε/Πεξηθέξεηα. 

9. Οη δπλαηφηεηεο/ππνρξεψζεηο ηνπ λένπ Γήκνπ λα αζθήζεη επαξθψο, ζηελ πξάμε, ηηο λέεο 

κεηαβηβαδφκελεο, κε ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο», αξκνδηφηεηεο ζηνπο ΟΣΑ α’ βαζκνχ. 

10. Οη πξνηεξαηφηεηεο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο γηα ξφιν γεληθά ηνπ λένπ Γήκνπ θαη γηα ηηο 

ιεηηνπξγίεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ νη δεκνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηα λνκηθά ηνπ 

πξφζσπα.  

11. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λένπ Γήκνπ, φπσο εηδηθφηεξα πξνθχπηεη απφ ην ζπλνιηθφ 

χςνο ησλ εηζπξαρζέλησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ησλ ζπλελσζέλησλ Γήκσλ: α. Υαλίσλ β. 

Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ γ. Θεξίζνπ δ. Νέαο Κπδσλίαο ε. νχδαο ζη. Αθξσηεξίνπ θαη δ. 

Κεξακίσλ, θαηά ηα έηε 2009 θαη 2010. 

12. Σα Πξφηππα-ρέδηα ησλ ΟΔΤ ησλ λέσλ «Καιιηθξάηηθψλ» Γήκσλ πνπ εθπφλεζε γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

(ΤΠΔΑΖΓ), ε Διιεληθή Δηαηξεία Σνπηθήο Αλάπηπμεο & Απηνδηνίθεζεο (E.E.T.A.A.).  

13. Ο «Οδεγφο πξνζαξκνγήο ησλ πξφηππσλ ζρεδίσλ ΟΔΤ ησλ λέσλ Γήκσλ» ηεο E.E.T.A.A. 

14. Οη «Οδεγίεο γηα ηηο ζέζεηο πξνζσπηθνχ θαη ηνπο θιάδνπο πξντζηακέλσλ ησλ ΟΔΤ ησλ 

λέσλ Γήκσλ» ηεο E.E.T.A.A. 

Άμην αλαθνξάο είλαη φηη γηα πξψηε θνξά, ν Γήκνο Υαλίσλ πξνρψξεζε – γηα ηε ζχληαμε ηνπ 

ΟΔΤ - ζε κηα δηαδηθαζία αλνηρηήο δηαβνχιεπζεο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε πνιίηεο θαη 

θνξείο λα θαηαζέζνπλ πξνηάζεηο θαη απφςεηο, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηε 

βέιηηζηε αλαδηνξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, κε γλψκνλα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 

Δμεηάδνληαο ηηο νξγαληθέο κνλάδεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, αλάινγα κε ην αληηθείκελν θαη ηνπο 

ζθνπνχο ηνπο, απηέο κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο:  
 

(α) ζηηο Κεληξηθέο Τπεξεζίεο θαη  

(β) ζηηο Απνθεληξσκέλεο Δλδνδεκνηηθέο Τπεξεζίεο. 

 

Οη Κεληξηθέο Τπεξεζίεο, νη νπνίεο είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ έδξα ηνπ Γήκνπ κπνξνχλ λα 

δηαθξηζνχλ παξαπέξα ζε : 

1. Δπηηειηθέο Τπεξεζίεο θαη Τπεξεζίεο ππαγφκελεο απ’ επζείαο ζην Γήκαξρν, κε 

αξκνδηφηεηεο ηελ παξνρή επηηειηθήο ππνζηήξημεο ζηα πνιηηηθά φξγαλα θαη ζηηο 

δεκνηηθέο ππεξεζίεο, δειαδή επεμεξγαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ηε ιήςε 

ηεθκεξησκέλσλ απνθάζεσλ. 

2. Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, κε αξκνδηφηεηεο ηελ παξνρή δηνηθεηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

ηερληθήο ππνζηήξημεο ζε φιεο ηηο δεκνηηθέο ππεξεζίεο. 
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3. Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο, κε αξκνδηφηεηεο ησλ λέσλ 

Γήκσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηελ πξνψζεζε ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο. 

4. Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ, κε 

αξκνδηφηεηεο ησλ λέσλ Γήκσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσληθή πξνζηαζία, ζηελ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

παηδείαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ. 

5. Τπεξεζίεο Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο, κε αξκνδηφηεηεο ησλ λέσλ Γήκσλ 

πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο παξαγσγήο (θπηηθή θαη δσηθή παξαγσγή), 

ζηε κεηαπνίεζε θαη ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα (εκπφξην, ηνπξηζκφο). 

 

Απφ ηελ άιιε, νη Απνθεληξσκέλεο Δλδνδεκνηηθέο Τπεξεζίεο, είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ 

έδξα ησλ δεκνηηθψλ ελνηήησλ (πξψελ Γήκσλ), εμππεξεηνχλ ηηο δεκνηηθέο/ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο ηεο θάζε ελφηεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ππεξεζίεο νη νπνίεο ππάγνληαη δηνηθεηηθά 

ζε αληίζηνηρεο κνλάδεο ησλ θεληξηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Αλαιπηηθά ε νξγαληθή δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

πξφζθαηα ςεθηζζέληα Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ππ. αξ. 742/2011 απφθ. Γ 

Υαλίσλ) έρεη σο εμήο: 

 

(Α) ΚΔΝΣΡΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α: ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΑΓΟΜΔΝΔ ΑΠΔΤΘΔΗΑ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΟ 

1. Γεληθφο Γξακκαηέαο 

2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 

a. Ηδηαίηεξνο Γξακκαηέαο Γεκάξρνπ 

b. Δηδηθνί χκβνπινη, Δηδηθνί πλεξγάηεο, Δπηζηεκνληθνί πλεξγάηεο 

3. Απηνηειέο Σκήκα Γηαθάλεηαο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Γεκφηε 

a. Γξαθείν Γηαθάλεηαο 

b. Γξαθείν Παξαπφλσλ θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Γεκφηε 

4. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ 

5. Απηνηειέο Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο 

6. Απηνηειέο Γξαθείν Πιεξνθφξεζεο θαη Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο 

7. Απηνηειέο Γξαθείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη Ππξνζβεζηηθνχ ηαζκνχ 

8. Ννκηθή Τπεξεζία 

 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ νξγαληθέο κνλάδεο νκαδνπνηεκέλεο ζε 

ελφηεηεο ζπλαθνχο ζθνπνχ θαη αληηθεηκέλνπ: 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β: ΔΠΗΣΔΛΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 

1. Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ, Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο πνπ πεξηιακβάλεη 

εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ, Πνηφηεηαο θαη Οξγάλσζεο 

β) Σκήκα Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Γηεχζπλζε Σνπηθήο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο 

παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 
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α) Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο  

-  Γξαθείν Γεσξγίαο, Κηελνηξνθίαο θαη Αιηείαο  

 -  Γξαθείν Αγξνηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο 

 - Γξαθείν Γεκνηηθψλ θαγείσλ  

β) Σκήκα Αδεηνδνηήζεσλ θαη Ρχζκηζεο Δκπνξηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ 

γ) Σκήκα Σνπξηζκνχ  

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

1. Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 

ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ 

     - Γξαθείν Έθδνζεο Οηθνδνκηθψλ Αδεηψλ θαη Πιεξνθφξεζεο Γ.Ο.Κ. 

     - Γξαθείν Γξακκαηείαο  

β) Σκήκα Πνιενδνκηθψλ Δθαξκνγψλ - Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ 

Δθαξκνγήο/Αλαινγηζκνχ 
 - Γξαθείν Σνπνγξαθηθνχ, Γ.Π.. θαη ρεδίνπ Πφιεσο 

- Γξαθείν χληαμεο θαη Γηαρείξηζεο Πξάμεσλ Δθαξκνγήο/Αλαινγηζκνχ θαη 

Απαιινηξηψζεσλ 

 γ) Σκήκα Διέγρνπ Καηαζθεπψλ-Απζαηξέησλ 

 

2. Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο, Πξαζίλνπ θαη Καζαξηφηεηαο πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα 

ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πξαζίλνπ 

- Γξαθείν Πεξηβαιινληηθψλ Θεκάησλ 

- Γξαθείν Πξαζίλνπ  

β) Σκήκα ρεδηαζκνχ, Δπνπηείαο Καζαξηφηεηαο θαη Αλαθχθισζεο 

 γ) Σκήκα Απνθνκηδήο Απνξξηκκάησλ θαη Καζαξηφηεηαο 

δ) Σκήκα Γηαρείξηζεο, Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ 

- Γξαθείν Κίλεζεο Ορεκάησλ 

- Γξαθείν Δπηζθεπήο θαη πληήξεζεο Ορεκάησλ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Δ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ, 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 
 

1. Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Παηδείαο, Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ, πνπ 

πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

α) Σκήκα  Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο ΑκεΑ θαη Ηζφηεηαο  

- Γξαθείν ρεδηαζκνχ, πληνληζκνχ θαη Παξαθνινχζεζεο Κνηλσληθψλ    

Πνιηηηθψλ θαη πξνψζεζεο ηεο Ηζφηεηαο-Δζεινληηζκνχ 

- Γξαθείν Δθαξκνγήο Πξνγξακκάησλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

- Γξαθείν Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΑκεΑ) 

- Γξαθείν Πξφιεςεο θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο 

β) Σκήκα  Παηδείαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

- Γξαθείν Παηδείαο θαη Τπνζηήξημεο ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 

- Γξαθείν Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

 γ) Σκήκα Αζιεηηζκνχ θαη Πνιηηηζκνχ 

-  Γξαθείν Αζιεηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο 

- Γξαθείν Πνιηηηζκνχ θαη Μνπζηθήο Παηδείαο-Φηιαξκνληθήο 

δ) Σκήκα Βηβιηνζεθψλ  

- Γξαθείν Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ 
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  - Γξαθείν πληήξεζεο θαη Αξρεηαθνχ Τιηθνχ 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Σ: ΤΠΖΡΔΗΔ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  

1. Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 
 

α) Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο  
- Γξαθείν Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  

- Γξαθείν Πξσηνθφιινπ, Αξρείνπ θαη Γηεθπεξαίσζεο 

- Γξαθείν Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο 

β) Σκήκα Γεκνηηθήο Καηάζηαζεο 

- Γξαθείν Γεκνηνινγίνπ, Ηζαγέλεηαο θαη Μεηξψνπ 

- Γξαθείν Λεμηαξρείνπ θαη Πνιηηηθψλ Γάκσλ 

- Γξαθείν Αιινδαπψλ θαη Μεηαλάζηεπζεο 

γ) Σκήκα Αλάπηπμεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

- Γξαθείν Γηνίθεζεο, Γηαρείξηζεο θαη Δπηκφξθσζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ  

- Γξαθείν Μεηξψσλ θαη Γηαδηθαζηψλ Πξνζσπηθνχ 

- Γξαθείν Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Δξγαδνκέλσλ 
 

2. Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Δζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο 

- Γξαθείν Σειψλ θαη Γηθαησκάησλ 

- Γξαθείν Γηαρείξηζεο-Αμηνπνίεζεο Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

 β) Σκήκα Γαπαλψλ 

- Γξαθείν Δθθαζάξηζεο Γαπαλψλ 

- Γξαθείν Πξνκεζεηψλ  

γ) Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ θαη Λνγηζηεξίνπ 

- Γξαθείν Δθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη Οηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

- Γξαθείν Λνγηζηεξίνπ θαη Απνζεθψλ 

δ) Σκήκα Γεκνηηθνχ Σακείνπ 

ε) Σκήκα Μηζζνδνζίαο 
 

3. Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ δηνηθεηηθέο 

ελφηεηεο: 

α) Σκήκα Μειεηψλ, Πξνγξακκάησλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

β) Σκήκα Δπηβιέςεσλ θαη Δθηέιεζεο Σερληθψλ Έξγσλ 

- Γξαθείν Δπίβιεςεο θαη Δθηέιεζεο Έξγσλ 

- Γξαθείν Έξγσλ Απηεπηζηαζίαο, Δπηζθεπψλ θαη πληεξήζεσλ 

γ) Σκήκα Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο Παιηάο Πφιεο  

δ) Σκήκα Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Έξγσλ θαη Κπθινθνξίαο  

- Γξαθείν Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο,  

- Γξαθείν Φσηεηλήο εκαηνδφηεζεο, πγθνηλσληψλ θαη Κπθινθνξίαο 

ε) Σκήκα Δγθαηαζηάζεσλ θαη Αδεηψλ Μεηαθνξψλ 
 

4. Γηεχζπλζε Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (ΚΔΠ) πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο 

παξαθάησ δηνηθεηηθέο ελφηεηεο : 

 α) Σκήκα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

 β) Σκήκα Δζσηεξηθήο Αληαπφθξηζεο 

5. Γηεχζπλζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, πνπ πεξηιακβάλεη εηδηθφηεξα ηηο παξαθάησ 

δηνηθεηηθέο ελφηεηεο: 
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α) Σκήκα Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ 

- Γξαθείν Γξακκαηεηαθήο Τπνζηήξημεο θαη Γηεθπεξαίσζεο  

- Γξαθείν Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδηαζκνχ θαη Δθπαίδεπζεο 

β) Σκήκα Γεληθήο Αζηπλφκεπζεο 

γ) Σκήκα Δηδηθψλ Διέγρσλ 

 

Β) ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΔΝΓΟΓΖΜΟΣΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Α: ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΑΚΡΧΣΖΡΗΟΤ  

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

2. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

3. Γξαθείν Κ.Δ.Π. 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Β: ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

2. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

3. Γξαθείν Κ.Δ.Π. 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΘΔΡΗΟΤ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

2. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

3. Γξαθείν Κ.Δ.Π. 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΚΔΡΑΜΗΧΝ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

2. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

3. Γξαθείν Κ.Δ.Π. 

 

ΔΝΟΣΖΣΑ Δ: ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΝΔΑ ΚΤΓΧΝΗΑ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

2. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

3. Γξαθείν Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

4. Γξαθείν Κ.Δ.Π. 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Σ: ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΟΤΓΑ 

1. Γξαθείν Γηνηθεηηθψλ Θεκάησλ θαη Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε 

2. Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ Θεκάησλ 

3. Γξαθείν Κ.Δ.Π. 
 

ΔΝΟΣΖΣΑ Ε: ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

1. Γξαθείν Κ.Δ.Π. 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο δηάξζξσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αθνινπζεί ζρεηηθφ 

Γηάγξακκα.  
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Ζ θαηαλνκή ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ Γήκνπ αλά δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζεκαηηθφ ηνκέα αλάπηπμεο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 45: Καηαλνκή Γεκνηηθψλ Τπεξεζηψλ αλά Γξαζηεξηφηεηα  

& Θεκαηηθφ Σνκέα Αλάπηπμεο 

ΚΑΘΔΣΔ ΤΠΖΡΔΗΔ 
ΟΡΗΕΟΝΣΗΔ 

ΤΠΖΡΔΗΔ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & 

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ, 

ΤΓΔΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ, 

ΠΟΛΗΣΗΜΟ & 

ΑΘΛΖΣΗΜΟ 

ΣΟΠΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

& ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΓΔΝΗΚΔ 

ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΔ & 

ΔΧΣΔΡΗΚΖ 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΣΔΥΝΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ  

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ, ΠΑΗΓΔΗΑ 

ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ & 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΟΠΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΔΠ (8 ΚΔΠ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΠΡΑΗΝΟΤ &  

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

&  ΠΑΗΓΔΗΑ – ΓΟΚΟΗΠΠ 

(ΝΠΓΓ) 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ & 

ΠΡΟΧΘΖΖ ΣΖ 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΑΣΤΝΟΜΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ 

ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 

ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΓΖΜΟΤ ΥΑΝΗΧΝ-ΚΔΝΣΡΟ 

ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖ 

ΜΔΟΓΔΗΟΤ,  

ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ (ΝΠΗΓ) 

 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

Γ.Δ.Τ.Α. ΥΑΝΗΧΝ 

(ΝΠΗΓ) 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ 

ΥΑΝΗΧΝ (ΝΠΓΓ) 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ & 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ 

ΣΑΘΜΟΤ 

 

ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ  

ΟΡΓΑΝΧΖ & 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ 

ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ & 

ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΣΖ 

ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΥΔΔΧΝ 
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1.3.5. Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γήκνπ Υαλίσλ 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ φπσο πξνβιέπεηαη γηα φινπο ηνπο ΟΣΑ ηεο ρψξαο, 

δηαθξίλεηαη ζε ηαθηηθφ θαη έθηαθην. Σν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ ΟΣΑ πνπ 

είλαη πάγηεο θαη δηαξθείο, πξνζιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θελέο ζέζεηο, φπσο απηέο 

πξνβιέπνληαη ζηνλ εθάζηνηε Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο (ΟΔΤ) θαη δηαθξίλεηαη ζε 

κφληκν πξνζσπηθφ θαη πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ (ΗΓΑΥ). Δπίζεο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ κε πάγησλ αλαγθψλ ηνπο (επνρηαθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ) νη ΟΣΑ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνζιακβάλνπλ έθηαθην πξνζσπηθφ φπσο κε χκβαζε Δξγαζίαο Γηθαίνπ 

Οξηζκέλνπ Υξφλνπ, ή πξνζσπηθφ κεξηθήο απαζρφιεζεο θιπ. 

 

χκθσλα ινηπφλ θαη κε ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, ζην Γήκν Υαλίσλ εξγάδνληαη  661 

ππάιιεινη - κφληκνη θαη ΗΓΑΥ - ελψ εθθξεκεί ε θάιπςε 37 ζέζεσλ κνλίκνπ πξνζσπηθνχ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ απφ επηηπρφληεο δηαγσληζκψλ ΑΔΠ. Ζ πιεηνςεθία ηνπ πξνζσπηθνχ 

είλαη απφθνηηνη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (42,51%) θαη Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο 

(24,21%) ελψ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο κφιηο 1 ζηνπο 3 εξγαδφκελνπο ηνπ ΓήκνπΥαλίσλ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αλψηεξε ή αλψηαηε εθπαηδεπηηθή βαζκίδα.  ηνπο παξαθάησ πίλαθεο 

δίλνληαη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ ζχλζεζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (κνλίκσλ θαη ΗΓΑΥ), 

φπσο απηά ίζρπαλ έσο ηηο 30/09/2011. 

 

ΠΗΝΑΚΑ 46: Πξνζσπηθφ Γήκνπ Υαλίσλ  

αλά εθπαηδεπηηθή θαηεγνξία 

Κιάδνο Αξηζκφο ππαιιήισλ % 

ΠΔ 128 19,36% 

ΣΔ 92 13,92% 

ΓΔ 281 42,51% 

ΤΔ 160 24,21% 

ΤΝΟΛΟ 661 100,00% 

 

19%

14%

43%

24%

ΠΔ ΣΔ ΓΔ ΤΔ
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ΠΗΝΑΚΑ 47: Πξνζσπηθφ αλά Κιάδν & Δηδηθφηεηα ζην Γήκν Υαλίσλ 

Α. ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ /ΚΛΑΓΟ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΛΑΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΟ ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΠΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 18 

ΠΔ: 121 

ΠΔ1 ΟΗΚΟΝΟΜΟΛΟΓΧΝ 4 

ΠΔ1 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 3 

ΠΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 5 

ΠΔ 
ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ 
14 

ΠΔ1 ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ 1 

ΠΔ3 ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 25 

ΠΔ4 ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ  ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 11 

ΠΔ5 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ,  

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ  ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ, 

ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ –

ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ  ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

7 

ΠΔ6 
ΑΓΡΟΝΟΜΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
10 

ΠΔ9 ΓΔΧΠΟΝΧΝ 7 

ΠΔ10 ΚΑΘΖΓΖΣΧΝ - ΓΤΜΝΑΣΧΝ 5 

ΠΔ11 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ (α)  ΔΠΗΣΖΜΖ 

ΣΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 
1 

ΠΔ14 ΓΑΟΛΟΓΧΝ 1 

ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΟ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ 1 

ΠΔ17 
ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓ. 

ΓΗΟΗΚΖΖ 
2 

ΠΔ23 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 6 

ΣΔ ΔΡΓΟΓΖΓΧΝ 10 

ΣΔ: 84 

ΣΔ ΓΗΑΚΟΜΖΣΧΝ ΥΔΓΗΑΣΧΝ 1 

ΣΔ 
ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ 
6 

ΣΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΧΝ 1 

ΣΔ1 ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΟΝΟΜΧΝ 8 

ΣΔ2 ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΧΝ 1 

ΣΔ3 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΠΟΛ. 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
9 

ΣΔ5 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΣΟΠΟΓΡΑΦΧΝ 

ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 
2 

ΣΔ11 ΔΠΟΠΣΧΝ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ 2 

ΣΔ13 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ , ΓΔΧΠΟΝΗΑ 3 

ΣΔ17 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΛΟΓΗΣΧΝ 19 

ΣΔ17 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ-ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ 2 

ΣΔ19 ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 4 

ΣΔ23 ΑΣΤΝΟΜΗΑ 16 

ΓΔ 
ΓΗΔΚΠΔΡΑΗΧΖ ΤΠΟΘΔΔΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ 
3  

 ΓΔ1 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 56 
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ΓΔ2 ΔΠΟΠΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 1 ΓΔ: 197 
ΓΔ3 ΣΖΛΔΦΧΝΖΣΧΝ 1 

ΓΔ5 ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ - ΔΡΓΟΓΖΓΟΗ 5 

ΓΔ19 ΜΟΤΗΚΧΝ 1 

ΓΔ23 ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ 43 

ΓΔ24 ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 6 

ΓΔ26 
ΜΖΥΑΝΟΣΔΥΝΗΣΧΝ 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 
4 

ΓΔ27 
ΖΛΔΚΣΡΟΣΔΥΝΗΣΧΝ. 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΧΝ 
1 

ΓΔ28 ΥΔΗΡΗΣΧΝ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 6 

ΓΔ29 ΟΓΖΓΧΝ ΑΤΣ/ΣΧΝ 26 

ΓΔ30 
ΣΔΥΝΗΣΧΝ-ΟΛΔ ΟΗ 

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΔ 
25 

ΓΔ33 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 1 

ΓΔ35 

ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΟΤΡΧΝ Ζ 

ΓΔΝΓΡΟΚΟΜΧΝ Ζ  ΚΖΠΟΤΡΧΝ 

ΑΝΘΟΚΟΜΧΝ 

8 

ΓΔ38 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ Ζ/Τ-

ΑΤΣΟΜΑΣΗΜΟΤ Ζ/Τ-

ΥΔΗΡΗΣΧΝ Ζ/Τ 

10 

ΤΔ1 
ΚΛΖΣΖΡΧΝ – ΘΤΡΧΡΧΝ - 

ΓΔΝΗΚΧΝ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 
2 

ΤΔ: 57 

ΤΔ2 ΔΠΗΣΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 2 

ΤΔ16 
ΔΡΓΑΣΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ 
24 

ΤΔ16 
ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΧΝ 

ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ 
20 

ΤΔ16 
ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΧΝ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ 

ΥΧΡΧΝ 
8 

ΤΔ16 ΤΓΡΟΝΟΜΔΧΝ 1 

 ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΗΜΧΝ 459 459 

Β. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΜΔ ΤΜΒΑΖ ΗΓΗΧΣΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑ 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ /ΚΛΑΓΟ/ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΚΛΑΓΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΠΛΖΘΟ ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΠΔ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΟΗ 1 

ΠΔ: 7 

ΠΔ 
ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ-

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 
1 

ΠΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ 1 

ΠΔ 
ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΟΗ-ΖΛΔΚΣΡ. 

ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 
1 

ΠΔ ΣΟΠΟΓΡΑΦΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 2 

ΠΔ 
ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ 

ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ 
1 

ΣΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 1 
 

ΣΔ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ 2 



Σελίδα 135 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΔ ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΚΟΗ 2  

ΣΔ: 8 
ΣΔ ΓΔΧΠΟΝΗΑ 2 

ΣΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ 1 

ΓΔ ΓΔΧΡΓΟΣΔΥΝΗΣΧΝ 1 

ΓΔ: 84 

ΓΔ 
ΦΤΛΑΚΔ ΥΟΛΗΚΧΝ 

ΚΣΗΡΗΧΝ 
10 

ΓΔ 

ΥΔΗΡΗΣΔ ΑΝΣΛΗΧΝ 

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

1 

ΓΔ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ  23 

ΓΔ ΔΠΟΠΣΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 1 

ΓΔ ΥΔΓΗΑΣΔ 1 

ΓΔ ΜΟΤΗΚΟ 11 

ΓΔ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ 4 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΖ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 2 

ΓΔ 
ΥΔΗΡΗΣΖ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ 
4 

ΓΔ ΟΓΖΓΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 4 

ΓΔ 
ΟΓΖΓΟ ΣΔΥΝΗΚΖ 

ΤΠΖΡΔΗΑ 
1 

ΓΔ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΞΤΛΟΤΡΓΧΝ 1 

ΓΔ 
ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ 

ΔΡΓΧΝ 
1 

ΓΔ ΗΓΖΡΟΤΡΓΟ (ΣΔΥΝΗΣΖ) 3 

ΓΔ 
ΣΔΥΝΗΣΖ (ΟΛΧΝ ΣΧΝ 

ΟΗΚΟΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ) 
10 

ΓΔ ΥΔΗΡΗΣΖ Ζ/Τ 6 

ΤΔ ΔΡΓΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΑ 19 

ΤΔ: 103 

ΤΔ ΚΛΖΣΖΡΧΝ 1 

ΤΔ ΚΑΘΑΡΗΣΡΗΑ ΓΡΑΦΔΗΧΝ 2 

ΤΔ 
ΔΡΓΑΣΖ ΑΜΟΗΒΔΣΑΗ 

ΣΔΥΝΗΣΖ 
2 

ΤΔ 
ΔΡΓΑΣΖ ΣΔΥΝΗΚΖ  

ΤΠΖΡΔΗΑ 
2 

ΤΔ 
ΔΡΓΑΣΔ/ΣΡΗΔ  

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 
28 

ΤΔ 
ΚΑΘΑΡΗΣΧΝ/ΣΡΗΧΝ 

ΥΟΛΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ 
49 

 ΤΝΟΛΟ ΗΓΑΥ 266 266 
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ΠΗΝΑΚΑ 48: Οξγαληθέο, πξνζσπνπαγείο & θελέο ζέζεηο Ο.Δ.Τ. Γήκνπ Υαλίσλ 

ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓΑΥ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 

1 2 3 1 2 3 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣ

ΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣ

ΧΝ Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓ

ΔΗ ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚ

Δ 

ΘΔΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣ

ΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣ

ΧΝ Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓ

ΔΗ ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚ

Δ 

ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΤΝΟΛ

Ο 
409 50 494 133 69 22 

 
 

Δπίζεο ζην Γήκν Υαλίσλ ππάξρνπλ θαη νη αθφινπζεο ζέζεηο εηδηθνχ πξνζσπηθνχ: 
 

(α) Μία (1) ζέζε Γεληθνχ Γξακκαηέα. 

(β) Μία (1) ζέζε Ηδηαίηεξνπ Γξακκαηέα Γεκάξρνπ. 

(γ) Δπηά (7) ζέζεηο Δηδηθψλ πκβνχισλ ή Δηδηθψλ πλεξγαηψλ ή Δπηζηεκνληθψλ πλεξγαηψλ.  

(δ) Έμη (6) ζέζεηο Γηθεγφξσλ κε έκκηζζε εληνιή. 

 

1.3.6. Δπηκφξθσζε-θαηάξηηζε Πξνζσπηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ 

Οη ζχγρξνλεο αλάγθεο εμεηδίθεπζεο, ε απαηηνχκελε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ γλσζηηθψλ 

αληηθεηκέλσλ, ην εχξνο δξάζεσλ εκπινθήο ησλ ΟΣΑ, ν φγθνο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη κεξηθέο 

κφλν απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ νπζηαζηηθά αλάγνπλ σο αλαγθαίν ζηνηρείν γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ, ηελ χπαξμε δηαξζξσκέλεο πνιηηηθήο 

επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ψζηε ην πξνζσπηθφ αιιά θαη νη αηξεηνί ελφο ΟΣΑ λα βξίζθνληαη 

ζε κηα δηαξθή δηαδηθαζία δηα βίνπ κάζεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζπλερψο 

εμειηζζφκελεο αλάγθεο. 

 

ην πιαίζην απηφ ε Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ εθαξκφδεη νξγαλσκέλεο πνιηηηθέο γηα 

ηελ επηκφξθσζε, θαηάξηηζε θαη ηελ ελ γέλεη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ νη 

νπνίεο εληάζζνληαη ζε έλα ζπλνιηθφ πξνγξακκαηηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ 

επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο θαη νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ λα 

ζπκκεηέρεη ζε ζρεηηθά - κε ην αληηθείκελν ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο -  πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο, ηα νπνία δηνξγαλψλνληαη είηε απφ θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ είηε απφ 

ηδησηηθνχο.  

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο - ζχκθσλα κε ηα ηεξνχκελα ζηνηρεία ηεο Δπηηξνπήο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ - Πξφεδξνο ηεο νπνίαο έρεη νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ ν Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ – ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο-θαηάξηηζεο, απφ 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Οθησβξίνπ 2011, αλεξρφηαλ 

ζε 77 ππαιιήινπο ή ζε 8 πεξίπνπ ππάιιεινπο θάζε κήλα, ε δε κέζε δηάξθεηα θαηάξηηζεο 

απηψλ αλεξρφηαλ ζηηο δχν εκέξεο (Πίλαθαο 49).  

 

Δπίζεο απφ ηα ίδηα ζηνηρεία πξνθχπηεη πσο ην πνζνζηφ ησλ θαηαξηηδνκέλσλ ππαιιήισλ σο 

πξνο ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ αλέξρεηαη ζε 12% πεξίπνπ, πνζνζηφ ηδηαίηεξα πςειφ αλ 
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αλαινγηζηεί θαλείο φηη ην πνζνζηφ απηφ αθνξά ηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ δέθα πξψησλ κελψλ 

ηνπ 2011 αιιά θαη ην γεγνλφο φηη έσο ην ηέινπο ηνπ 2011 εθθξεκεί ε επηκφξθσζε-θαηάξηηζε 

πεξηζζφηεξσλ ησλ 30 ππαιιήισλ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 49: πκκεηνρή ππαιιήισλ Γήκνπ Υαλίσλ ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα/ζεκηλάξηα (1/1/2011-31/10/2011) 

Αξηζκφο 

θαηαξηηδνκέλσλ 

ππαιιήισλ 

Αξηζκφο 

θαηαξηηδνκέλσλ 

ππαιιήισλ αλά κήλα 

Μέζε Γηάξθεηα 

Δπηκφξθσζεο 

(ζε εκέξεο) 

% θαηαξηηδνκέλσλ 

ππαιιήισλ σο πξνο 

ην ζχλνιν ηνπ 

πξνζσπηθνχ 

77 7,7 2 11,6 

 
 

1.3.7. πζηήκαηα θαη Μέζνδνη Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

Ζ παξνρή δεκφζησλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο 

θαη κηαο κεζνδνινγίαο πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πξνθεηκέλνπ 

λα θαιπθζεί ε ηνπηθή δήηεζε. Ζ ηειεπηαία απνηππψλεηαη ηφζν ζε πνζνηηθφ επίπεδν κε ην 

εθθξαζκέλν κέγεζνο ησλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ρξεζηψλ ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ 

ππεξεζηψλ φζν θαη ζε πνηνηηθφ επίπεδν κέζσ ηνπ αηηήκαηνο γηα βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Ζ πξνψζεζε δηαδηθαζηψλ απνθέληξσζεο κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ θηλείηαη παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηερληθψλ ζρεδηαζκνχ 

θαη δηαρείξηζεο ησλ επηκέξνπο ζπληζησζψλ κηαο δεκνηηθήο ιεηηνπξγίαο ή δξαζηεξηφηεηαο. Ζ 

αλάπηπμε ησλ κεραληζκψλ παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ νδεγεί ζηελ απνθέληξσζε θαη ηελ 

απηνδηνίθεζε θαη σο εθ ηνχηνπ ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

πξνυπνζέηεη ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ησλ κεραληζκψλ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Ζ αλαβάζκηζε 

ηνπ ξφινπ ηεο εζηηάδεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο ζε κεζφδνπο θαη εξγαιεία δηαρείξηζεο επηδφζεσλ, ζε κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζε πνιηηηθέο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηαθηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

γεληθφηεξα ζηελ χπαξμε κηαο νινθιεξσκέλεο, ζαθνχο θαη επέιηθηεο πνιηηηθήο δηνίθεζεο ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ ΟΣΑ. 

 

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αξρψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαη δηαρείξηζεο πνπ δηέπνπλ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηελ θαηάιιειε θαη 

αλαγθαία πξνζαξκνγή ηνπο ζε ζπλζήθεο δεκφζηαο κε θεξδνζθνπηθήο παξνρήο αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα λέν πξφηππν νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο, κία εληειψο δηαθνξεηηθή 

λννηξνπία θαη θνπιηνχξα πνπ επηρεηξεί λα ζπλδπάζεη πξαθηηθέο θαη ηερληθέο ζχγρξνλεο 

δηαρείξηζεο κε ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο παξνρήο δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

 

Ζ εθαξκνγή ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ζηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζεκαίλεη ηε κεηαηφπηζε ηνπ 

θέληξνπ βάξνπο απφ ηηο εηζξνέο πξνο ηηο εθξνέο θαη ηα απνηειέζκαηα. Γειαδή ηελ αλάπηπμε 

ελφο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο,  ην νπνίν δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ εθπιήξσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

απνηειεζκάησλ παξά ζηελ ηεξάξρεζε ησλ παξερφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αλάινγα κε 

ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηνπλ νη δεκνηηθνί πξνυπνινγηζκνί. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν 

ζαθήο πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηφρσλ, ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ε εθαξκνγή ειεγθηηθψλ κεζφδσλ. Οη απαηηήζεηο ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο αιιά θαη ησλ 

πνιηηψλ γηα ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πξέπεη λα είλαη πςειέο θαη απζηεξέο 

ππαγνξεχνληαο ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ ΟΣΑ. Αληίζεηα φκσο, ν 

ηξφπνο επίηεπμεο ηνπο πξέπεη λα αλήθεη ζε απφθαζε θαζαξά ηεο εγεζίαο ηνπ ΟΣΑ σο πξνο ηελ 
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αθνινπζνχκελε κέζνδν, πξαθηηθή θαη κέζα. πλεπάγεηαη, ινηπφλ, ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο απηνλνκίαο ησλ ΟΣΑ. 

 

Γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ελφο νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα επηηεπρζεί ε 

παξαγσγή ελφο πνηνηηθνχ απνηειέζκαηνο. Έλαο Γήκνο ινηπφλ γηα λα αλαπηπρζεί, δελ θηάλεη 

απιά λα παξέρεη ππεξεζίεο, αιιά λα παξέρεη πνηνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο. ην 

Γήκν Υαλίσλ, φπσο θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ΟΣΑ ηεο ρψξαο (κε εμαίξεζε ίζσο ηα ΚΔΠ), δελ 

πθίζηαηαη νινθιεξσκέλε κνξθή πνζνηηθνπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ή 

εθαξκνγή θάπνηνπ νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο θαη κεζφδνπ δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, κε 

επηπηψζεηο ζηα παξαθάησ πεδία ιεηηνπξγίαο ηνπ ΟΣΑ: 

• ζηελ αμηνιφγεζε βαζηζκέλε ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία, δειαδή ζε έλα ζχλνιν  θξηηεξίσλ 

πνπ έρνπλ γίλεη επξέσο απνδεθηά απφ φιν ηνλ επξσπατθφ δεκφζην ηνκέα  

• ζηηο επθαηξίεο λα αλαγλσξηζηεί ε πξφνδνο πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαη λα εληνπηζηνχλ  

πεδία εμαηξεηηθψλ απνδφζεσλ 

• ζηελ χπαξμε ελφο κέζνπ δηαζθάιηζεο ηεο ζπλέπεηαο θαη ηεο ζπλέρεηαο σο πξνο ην  ηη 

πξέπεη λα γίλεη γηα λα βειηησζεί ε νξγάλσζε 

• ζηε    δεκηνπξγία    ελφο    ζπλδέζκνπ    κεηαμχ    ησλ    δηαθνξεηηθψλ επηδησθφκελσλ 

απνηειεζκάησλ θαη ησλ ππνζηεξηθηηθψλ πξαθηηθψλ ή πξνυπνζέζεσλ, 

• ζηελ χπαξμε ελφο κέζνπ γηα λα δεκηνπξγεζεί ελζνπζηαζκφο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία βειηίσζεο, 

• ζηηο επθαηξίεο λα πξνσζεζνχλ θαη λα γίλνπλ θνηλφ θηήκα νη θαιέο δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο 

ελδν-δηνηθεηηθά αιιά θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ νξγαλψζεσλ 

• ζηελ χπαξμε ελφο κέζνπ ελζσκάησζεο ησλ δηαθφξσλ πξσηνβνπιηψλ πνηφηεηαο ζηηο 

θαζεκεξηλέο επηρεηξεζηαθέο ιεηηνπξγίεο 

• ζηελ χπαξμε ελφο κέζνπ κέηξεζεο ηεο πξνφδνπ κέζσ ηεο πεξηνδηθήο αμηνιφγεζεο αλά 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 
Χο εθ ηνχηνπ πξνθχπηεη σο αλάγθε ε κειινληηθή εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο νιηθήο 

δηαρείξηζεο θαη δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο γηα ηελ γξήγνξε, ζσζηή θαη νινθιεξσκέλε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε 

θαη ησλ σθεινπκέλσλ απφ ηα έξγα πνπ πινπνηνχληαη. 

 

 

1.3.8. Σνπηθή Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε – Αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζην Γήκν Υαλίσλ 

1.3.8.1  Πιεξνθνξηαθή-Σερλνινγηθή Τπνδνκή 

Ο Γήκνο Υαλίσλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πιένλ πξνεγκέλνπο Γήκνπο ζηελ Διιάδα ζε ζέκαηα 

πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 έρεη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλεο ζρεδφλ φιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ,  

 δηαζέηεη κεραλνγξαθηθφ θαη δηθηπαθφ εμνπιηζκφ (servers) ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ηνλ νπνίν 

αλαβαζκίδεη θαη βειηηψλεη ζπλερψο,  

 δηαζέηεη δεκνηηθφ portal κε θαζεκεξηλή ελεκέξσζε θαη ηεξάζηηα επηζθεςηκφηεηα (πάλσ απφ 

1500 θαζεκεξηλνχο επηζθέπηεο) ,  

 έρεη ζχγρξνλε δνκεκέλε  θαισδίσζε ζρεδφλ ζε φια ηα δεκνηηθά θηήξηα,  

 δηαζέηεη κεγάιν δίθηπν νπηηθψλ ηλψλ ΜΑΝ ζην νπνίν ζπλδένληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη φια 

ηα δεκνηηθά θηήξηα.  

 δηαζέηεη αξθεηά ζεκεία free wifi hot spot κέζα ζηελ πφιε αιιά θαη ζε αξθεηέο δεκνηηθέο 

ελφηεηεο, 
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 ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγή workflow γηα ηελ ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ηεο πνξεία ησλ 

εγγξάθσλ ζηηο δηάθνξεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο   . 

 πξαγκαηνπνηείηαη δσληαλή κεηάδνζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ θαη ησλ 

εθδειψζεσλ ζην θηήξην ηνπ ΚΑΜ. 

 δηαζέηεη δηαδηθηπαθή εθαξκνγή δηαρείξηζεο θαη αλαδήηεζεο φισλ ησλ απνθάζεσλ ησλ 

ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (κε φιεο ηηο απνθάζεηο ηνπ  Γ Υαλίσλ απφ ην 1992 

έσο θαη ζήκεξα). 

 δηαζέηεη ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν κε ςεθηνπνίεζε φισλ ησλ εγγξάθσλ.  

 δηαζέηεη εθαξκνγέο GIS 

 δηαζέηεη ειεθηξνληθφ ιεμηαξρείν κε θαηαρσξεκέλν ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ιεμηαξρηθψλ 

βηβιίσλ ηνπ. 

 δηαζέηεη ζπζηήκαηα απηφκαηνπ ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 

 δέρεηαη θαζεκεξηλά θαη δηεθπεξαηψλεη ειεθηξνληθά αηηήκαηα πνιηηψλ. 

 ζπκκεηέρεη ζπλερψο ζε αξθεηά επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ Δζληθνχο θαη επξσπατθνχο 

πφξνπο π.ρ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο , ΔΠΑ, INTERREG  θ.α 

 ζπκκεηέρεη ζε Δπξσπατθά Δξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα. 

 ζπκκεηέρεη ζε δίθηπα ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα πιεξνθνξηθήο θαη λέσλ ηερλνινγηψλ  π.ρ 

ΗΚΑΡΟ NET θ.α 

 

Δηδηθφηεξα, ζην Γήκν Υαλίσλ είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλεο νη παξαθάησ ππεξεζίεο νη 

νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ (Software): 

  Γεκνηνιφγην 

 Λεμηαξρείν 

 Μεηξψν Αξξέλσλ 

 Οηθνλνκηθή Τπεξεζία 

 Πξσηφθνιιν 

 Μηζζνδνζία – Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ 

 Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε 

 Σερληθή Τπεξεζία  - Γεληθέο Μειέηεο 

 Σερληθή Τπεξεζία  - Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Μειέηεο Πνιενδνκία (Φνξνινγηθά) 

 Πνιενδνκία (νηθ. άδεηεο) 

 Σκήκα Τγείαο - Πξφλνηαο 

 Γξαθείν Δκπνξίνπ 

 Παξαβάζεσλ Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 

 ρνιηθέο Δπηηξνπέο 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαηαγξάθνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην Γήκν Υαλίσλ θαζψο νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο.  
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Ο ζρεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο Υαλίσλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα. 

ΠΗΝΑΚΑ 50: Καηαγξαθή Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ Γήκνπ Υαλίσλ 
Πξφηππα - πζηήκαηα - 

Δξγαιεία 
ΝΑΗ/ΌΥΗ ρφιην - Παξαηεξήζεηο 

Γηαρεηξηζηηθή Δπάξθεηα ΝΑΗ 

Σχπνπ Α (έξγα κε ηερληθφ αληηθείκελν) & Β (έξγα ρσξίο ηερληθφ αληηθείκελν). Ο 

Γήκνο Υαλίσλ έρεη ήδε αηηεζεί γηα επέθηαζε δηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο θαη Σχπνπ 

Γ (εηδηθψλ δξάζεσλ) 

Κνηλφ Πιαίζην Αμηνιφγεζεο ΥΗ Γελ ππάξρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

ISO 9001/2008 ΥΗ Γελ ππάξρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

Δπηκνξθψζεηο - Καηάξηηζε ΥΗ Γελ ππάξρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ 
ΥΗ Γελ ππάξρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

χζηεκα Γηαρείξηζεο Γλψζεο ΥΗ Γελ ππάξρεη ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

χζηεκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

& Παξαθνινχζεζεο Έξγσλ 
ΝΑΗ χζηεκα θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο έξγσλ θαη ππνβνιήο ηερληθψλ δειηίσλ 

χζηεκα Γηαρείξηζεο 

Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 
ΝΑΗ 

χζηεκα δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ βξίζθεηαη ππφ εγθαηάζηαζε θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ κεηαπηψζεσλ δεδνκέλσλ αλακέλεηαη ε ζχλδεζε 

ηνπ κε ην ινγηζκηθφ ηεο Μηζζνδνζίαο. 

Ζιεθηξνληθφ Πξφγξακκα 

Καηαγξαθήο Αηηεκάησλ 

Πνιηηψλ 

ΝΑΗ 

χγρξνλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηαγξαθήο αηηεκάησλ πνιηηψλ ην νπνίν 

δηαζπλδέεηαη κε ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Πξφζβαζε ζηα 

αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ κέζα απφ ηελ δηεπαθή ηνπ πξσηνθφιινπ έρνπλ φια ηα 

ηκήκαηα θαη νη πξντζηάκελνη ησλ ηκεκάησλ. χληνκα ζα νινθιεξσζεί θαη ε 

εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο παξαθνινπζήζεηο ησλ πξνθνξηθψλ 

αηηεκάησλ / παξαηεξήζεσλ/πξνηάζεσλ κε δηάρπζε ηεο πιεξνθνξίαο ζην ζχλνιν 

ησλ ππεξεζηψλ. 

χζηεκα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσο πιινγηθψλ 

Οξγάλσλ 

ΝΑΗ 

Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ζπλδεδεκέλε κε ηε δηθηπαθή πχιε. Υξεζηκνπνηείηαη απφ 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  θαη απφ ην ζχλνιν ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ  θαη 

Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα ηελ αλάξηεζε ησλ ζπιινγηθψλ 

ηνπο απνθάζεσλ. Δπίζεο θαζηζηά εχθνιε θαη γξήγνξε ηελ εχξεζε θαη αλάθηεζε 

ηνπο . 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ 
ΝΑΗ 

Δχρξεζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Απνζηνιή ηνπ 

είλαη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαζψο θαη ε θαηαγξαθή, ε νξγάλσζε, ε 

δηαρείξηζε θαη ε επνπηεία ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ 

θαη ησλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. 

Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν ΝΑΗ 

Γηαδηθηπαθή εθαξκνγή, ζπλδεδεκέλε κε ηε δηθηπαθή πχιε. Σν ειεθηξνληθφ web - 

based πξσηφθνιιν ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια θαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη κε ηε δπλαηφηεηα επηζχλαςεο 

εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ εγγξάθσλ πνπ παξέρεη θαζηζηά ηελ εχξεζε θαη 

αλάθηεζε ηνπο κηα ζχληνκε θαη απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία. 

Απηφκαην έιεγρν Φσηεηλψλ 

εκαηνδνηψλ 
ΝΑΗ 

«Δπθπέο» ζχζηεκα απηφκαηεο παξαθνινχζεζεο, ελεκέξσζεο βιαβψλ θαη επαλα-

πξνγξακκαηηζκνχ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ. 

GIS ΝΑΗ 

Σν Γεσγξαθηθφ χζηεκα Πιεξνθνξηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πινπνηήζεθε ζηα 

πιαίζηα ηνπ έξγνπ «Γεκηνπξγία Βάζεο GIS γηα ηελ πφιε ησλ Υαλίσλ» ηνπ 

Μέηξνπ 2.4 ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο 

ιεηηνπξγηθνχ θαη επεθηάζηκνπ Γεσγξαθηθνχ πζηήκαηνο Πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν 

δηαζθαιίδεη ηελ αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ δεδνκέλσλ 

ηεο Γ/λζεο Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ αιιά θαη ηελ βέιηηζηε εμππεξέηεζε ησλ 

ρξεζηψλ (κεραληθψλ-δηθεγφξσλ-πνιηηψλ) κέζα απφ έλα δηαιεηηνπξγηθφ θαη 

θηιηθφ πεξηβάιινλ. 

Γηαρείξηζε ηφινπ 

Ορεκάησλ 
ΝΑΗ 

To ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη έιεγρνπ ζηφινπ νρεκάησλ ηίζεηαη ζηαδηαθά ζε 

ιεηηνπξγία θαη ηαπηφρξνλα επεθηείλεηαη  ζε πεξηζζφηεξα νρήκαηα. 

Δθαξκνγέο VOIP θαη IVR ΝΑΗ 

Ο Γήκνο δηαζέηεη θαη ηειεθσληθφ θέληξν “Asterisk”, ην νπνίν έρεη ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία παξέρνληαο εθαξκνγέο VOIP θαη IVR νη νπνίεο αλακέλνληαη λα 

επεθηαζνχλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 51:  Δμνπιηζκφο Μεραλνξγάλσζεο Γήκνπ Υαλίσλ 

Δίδνο Δμνπιηζκνχ Αξηζκφο Μνλάδσλ 

Ζ/Τ 380 

Servers 14 

Δθηππσηέο 250 

Λνηπέο Πεξηθεξεηαθέο πζθεπέο 

(θσηναληηγξαθηθά – fax- scanner θ.α) 
170 

 

Σέινο, ζηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη θαη νη πθηζηάκελεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ (Πίλαθαο 52) 

 

ΠΗΝΑΚΑ 52: Δθαξκνγέο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο ζην Γήκν Υαλίσλ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Δθαξκνγή ΝΑΗ/ΌΥΗ ρφιην - Παξαηεξήζεηο 

Γηαδηθηπαθή Πχιε ΝΑΗ url:www.chania.gr e-mail: dimos@chania.gr  

Γηαβνχιεπζε ΥΗ 

ην δηθηπαθφ ηφπν ππάξρεη ελφηεηα αθηεξσκέλε ζηε δηαβνχιεπζε φπνπ 

αλαξηνχληαη θείκελα  πξνο δηαβνχιεπζε.  Πξνηάζεηο επί απηψλ κπνξνχλ λα 

θαηαηεζνχλ κέζσ παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ επηθνηλσλίαο (fax, ηαρπδξνκηθά) θαη 

ειεθηξνληθψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Παξφια απηά έσο 

ζήκεξα δελ δηαηίζεηαη  εμεηδηθεπκέλν ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαβνπιεχζεσλ. 

Σνπηθφ δίθηπν (lan) ΝΑΗ 

Ο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη ζην Γεκαξρείν θαη ζε φιεο ηα Καηαζηήκαηα ησλ 

Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ ηνπηθά ελζχξκαηα δίθηπα (lan) κε θαισδίσζε θαηεγνξίαο 5 

θαη 6. Σα επηκέξνπο ηνπηθά δίθηπα ζπλδένληαη κέζσ ηνπ Γηθηχνπ ηνπηθψλ ηλψλ κε 

ην Γεκαξρείν Υαλίσλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ιφγσ παιαηφηεηαο, εηδηθά ζε 

εγθαηαζηάζεηο  πνπ έρνπλ γίλεη  πξν δεθαεηίαο απαηηείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο 

θαισδίσζεο θαη ηνπ ελεξγνχ εμνπιηζκνχ. 

Αζχξκαην δίθηπν (w-lan) ΝΑΗ 

Ο Γήκνο Υαλίσλ εληζρχνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επξπδσληθφηεηαο απφ ηηο αξρέο ηνπ έηνπο έρεη ηνπνζεηήζεη ήδε πέληε λέα ζεκεία 

δσξεάλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ 

Γήκνπ ζην ιηκάλη ηεο νχδαο, ζην ιηκάλη ησλ Υαλίσλ θαζψο θαη εληφο ηνπ 

Γεκαξρείνπ Υαλίσλ. Με ηηο πξνζζήθεο απηέο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

εμσηεξηθψλ αζχξκαησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο - hotspot wi-fi ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη 

ζε 69 ζηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Υαλίσλ, νχδαο, Αθξσηεξίνπ, 

Θεξίζνπ θαη Νέαο Κπδσλίαο. 

Αξηζκφο web servers 1 

Ο δηαδηθηπαθφο δηαθνκηζηήο (web server)  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θηινμελία ηνπ 

δηθηπαθνχ ηφπνπ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηελ παξνρή ειεθηξνληθψλ δηαδηθηπαθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Web servers/ Γξακκή 

επηθνηλσλία (εχξνο δψλεο) 
4mb 

Ζ ζπγθεθξηκέλε γξακκή ηνπ δηθηχνπ χδεπμηο ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια απφ 

κέξνο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ην εχξνο ηεο δελ ρξεζηκνπνηείηαη  ζην 

ζχλνιν ηεο απφ ηνλ Web server ηνπ Γήκνπ. 

Οπηηθέο Ηλεο ΝΑΗ 

Ο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη  73 ρικ. κε νπηηθέο ίλεο νη νπνίεο ζπλδένπλ ζρεδφλ φια 

ηα Γεκνηηθά θηήξηα. 

 

 

 
1.3.8.2 Τπνδνκή Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο (Wi-Fi) ζην Γηαδίθηπν  

Ο Γήκνο Υαλίσλ εληζρχνληαο ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επξπδσληθφηεηαο απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2011,  έρεη ηνπνζεηήζεη ήδε πέληε λέα ζεκεία δσξεάλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο γηα 

ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο επηζθέπηεο ηνπ Γήκνπ ζην ιηκάλη ηεο νχδαο θαη ζην ιηκάλη ησλ 

Υαλίσλ. Με ηηο πξνζζήθεο απηέο ν ζπλνιηθφο αξηζκφο αζχξκαησλ ζεκείσλ πξφζβαζεο - 

hotspot wi-fi ηνπ Γήκνπ αλέξρεηαη ζε 69 ζηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ Υαλίσλ, 

νχδαο, Αθξσηεξίνπ, Θεξίζζνπ θαη Νέαο Κπδσλίαο.  
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Μέρξη ην ηέινο ηνπ 2011, αλακέλεηαη λα εγθαηαζηαζνχλ επηπιένλ θφκβνη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο 

ηνπ Γήκνπ, ελψ θάπνηνη θφκβνη πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα (πεξηνρέο Νέαο Κπδσλίαο, 

Θεξίζζνπ, Κεξακηψλ) θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα επηζθεπαζηνχλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

απηφ δελ είλαη εθηθηφ λα αληηθαηαζηαζνχλ. 

 

Κάζε έλα απφ ηα δσξεάλ αζχξκαηεο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν έρεη εκβέιεηα πεξίπνπ 200 

κέηξα. ια ηα εγθαηεζηεκέλα ζεκεία ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Δπξσπατθήο θαη ηεο 

Διιεληθήο Ννκνζεζίαο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο γηα ηελ ζχλδεζε κε ηα ζεκεία απαηηείηαη 

επηπιένλ εμνπιηζκφο (εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή θεξαία/ access point). Απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ 

απφζηαζή απφ ηα hotspots, ηελ πνηφηεηα ηνπ ζήκαηνο, ην αλ ππάξρεη νπηηθή επαθή κε ηα 

hotspots θηι. Ο Γήκνο Υαλίσλ δηαζέηεη ζπλνιηθά 69 αζχξκαηα ζεκεία εθ ησλ νπνίσλ ηα  65 εμ 

απηψλ είλαη Γεκφζηα, ελψ ελεξγά είλαη  37. Σα ζεκεία αζχξκαηεο πξφζβαζεο (wi-fi) αλά 

Γεκνηηθή Δλφηεηα θαηαγξάθνληαη παξαθάησ: 

  

ΠΗΝΑΚΑ 53: εκεία Αζχξκαηεο Πξφζβαζεο wifi ζην Γήκν Υαλίσλ 

Γεκνηηθή Δλφηεηα: Αθξσηεξίνπ 

A/A εκείν Λεηηνπξγία Παξαηεξήζεηο 

1 Σνπηθφ Καηάζηεκα Κνπλνππηδηαλψλ Δλεξγφ 

Πεξηθέξεηα Κξήηεο  

1 ADSL Σνπηθφ 

Καηάζηεκα 

Κνπλνππηδηαλψλ 

χλνιν εκείσλ 1     

χλνιν Γεκφζησλ εκείσλ 1     

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ 1     

Γεκνηηθή Δλφηεηα: Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 

A/A εκείν Λεηηνπξγία Παξαηεξήζεηο 

1 Γεκαξρείν Δλεξγφ 

Πξφζθιεζε 192 

ΚΣΠ ΑΔ 

2 ADSL 

Γεκαξρείν 

2 1ν Γεκνηηθφ ρνιείν Μνπξληψλ (Γεκνηηθφ ρ Παζαθαθίνπ) Δλεξγφ 

3 Κεληξηθά γξαθεία ΓΔΖ Δλεξγφ 

4 Γ. Υλαξά & Αγ. Μαξίλαο (Κφθθηλν Μεηφρη) Με Δλεξγφ 

5 Λχθεην Αγ. Απνζηφισλ Με Δλεξγφ 

6 Πλεπκαηηθφ θέληξν Αγ. Γεξαζίκνπ  Νεξνθνχξνπ Δλεξγφ 

7 Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα Νεξνθνχξνπ Δλεξγφ 

8 Γεμακελή Νεξνθνχξνπ Δλεξγφ 

9 Γεμακελή Μνπξληψλ Δλεξγφ 

10 Κέληξν Ζκεξήζηαο. Φξνληίδαο Ζιηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) Δλεξγφ 
Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

11 Γπκλάζην Μνπξληψλ Με Δλεξγφ 

χλνιν εκείσλ 11     

χλνιν Γεκφζησλ εκείσλ 11     

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ 8     

Γεκνηηθή Δλφηεηα: Θεξίζνπ 

A/A εκείν Λεηηνπξγία Παξαηεξήζεηο 

1 Όςσκα Μνλφδελδξν Με Δλεξγφ Private 

2 Όςσκα Κνπξάλα Με Δλεξγφ Private 

3 Γεκαξρείν Θεξίζζνπ Δλεξγφ Private 

4 ΚΚ Βακβαθφπνπινπ Δλεξγφ   

5 ΚΚ Βαξππέηξνπ Δλεξγφ   

6 Γεκνηηθφ ρνιείν Βακβαθφπνπινπ Με Δλεξγφ   

7 Γήπεδν Πεξηβνιίσλ Με Δλεξγφ   

8 Γεκνηηθφ ρνιείν Πεξηβνιίσλ Με Δλεξγφ   

9 (ΚΚ Πεξηβφιησλ) Βνήζεηα ζην πίηη Βνήζεηα ζην πίηη Δλεξγφ   
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10 Νεπηαγσγείν Πνηηζηήξηα Με Δλεξγφ   

11 (θθ Αγηάο) Δζεινληηθφ Ππξνζβεζηηθφ Κιηκάθην Αγηάο  Δλεξγφ   

12 Γεκνηηθφ ρνιείν Αγηάο Με Δλεξγφ   

χλνιν εκείσλ 12     

χλνιν Γεκφζησλ εκείσλ 9     

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ 5     

Γεκνηηθή Δλφηεηα: Κεξακηψλ 

A/A εκείν Λεηηνπξγία Παξαηεξήζεηο 

1 Σνπηθφ Καηάζηεκα Κεξακηψλ Δλεξγφ 
Πεξηθέξεηα Κξήηεο -Σνπηθφ 

Καηάζηεκα Κεξακηψλ 

χλνιν εκείσλ 1     

χλνιν Γεκφζησλ εκείσλ 1     

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ 0     

Γεκνηηθή Δλφηεηα: Νέαο Κπδσλίαο 

A/A εκείν Λεηηνπξγία Παξαηεξήζεηο 

1 Γεκαξρείν Γαιαηά Δλεξγφ   

2 ρνιείν Γαιαηά Με Δλεξγφ 

Πξνζθιήζεηο 

105, 192 ΚΣΠ 

ΑΔ θαη  

ΗΓΗΟΗ ΠΟΡΟΗ 

3 Παιαηφ Γεκαξρείν Γαιαηά Με Δλεξγφ 

4 Βξεθνλεπηαθφο Γαιαηά 1 Με Δλεξγφ 

5 Βξεθνλεπηαθφο Γαιαηά 2 Με Δλεξγφ 

6 Νεπηαγσγείν Γαιαηά #1 Με Δλεξγφ 

7 Νεπηαγσγείν Γαιαηά #2 Με Δλεξγφ 

8 Γπκλάζην Γαξάηζνπ Με Δλεξγφ 

9 Κνηλνηηθφ Καηάζηεκα Γαξάηζνπ Με Δλεξγφ 

10 Γπκλαζηήξην Γαξάηζνπ Με Δλεξγφ 

11 Νεπηαγσγείν Γαξάηξνπ #1 Δλεξγφ 

12 Νεπηαγσγείν Γαξάηζνπ #2 Δλεξγφ 

13 Πνιηηηζηηθφ Κέληξν Γαξάηζνπ Με Δλεξγφ 

14 Βνwling Γαξάηζνπ Με Δλεξγφ 

15 Γεμακελή ηαινχ Με Δλεξγφ 

16 Ηαηξείν ηαινχ Με Δλεξγφ 

17 Γπκλαζηήξην ηαινχ Με Δλεξγφ 

18 Αλακεηαδφηεο Αγ. Μαξίλαο Με Δλεξγφ (Αλακεηαδφηεο) 

19 Γεκνηηθφ Αγ. Μαξίλαο Με Δλεξγφ 

20 Νεπηαγσγείν Αγ. Μαξίλαο Με Δλεξγφ 

21 ΚΔΠ Αγ. Μαξίλαο Με Δλεξγφ 

22 Hotel ISIDA Με Δλεξγφ 

23 ΚΔΠ Αγ. Μαξίλαο Με Δλεξγφ 

Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο 

χλνιν εκείσλ 23     

χλνιν Γεκφζησλ εκείσλ 22     

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ 3     

Γεκνηηθή Δλφηεηα: νχδαο 

A/A εκείν Λεηηνπξγία Παξαηεξήζεηο 

1 Γεκαξρείν Δλεξγφ 

Πξφζθιεζε 192 

ΚΣΠ ΑΔ 

2 ADSL 

Γεκαξρείν 

2 ηιφ Δλεξγφ 

3 Γεκνηηθφ Ναπηαζιεηηθφ Κέληξν νχδαο Δλεξγφ 

4 Αζηπλνκηθφ Σκήκα νχδαο Δλεξγφ 

5 Παιαηφ Γεκαξρείν Δλεξγφ 

6 Ναχζηαζκνο Κξήηεο Δλεξγφ 

7 Δθθιεζία Αγίνπ Ησάλλε - Σζηθαιαξηά Δλεξγφ 
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8 Δθθιεζία Αγίνπ Γεσξγίνπ - Σζηθαιαξηά Με Δλεξγφ 

9 Σνπηθφ Καηάζηεκα Απηέξαο Δλεξγφ 
Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο  

1 ADSL Σνπηθφ 

Καηάζηεκα 

Απηέξαο 

10 Πξψελ Γεκνηηθφ ρνιείν Απηέξαο Δλεξγφ 

11 Πιαηεία νχδαο Δλεξγφ Πνιπηερλείν 

Κξήηεο 

(Πξνγξακκαηηθή 

χκβαζε) 
12 Ληκελαξρείν νχδαο Δλεξγφ 

χλνιν εκείσλ 12     

χλνιν Γεκφζησλ εκείσλ 12     

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ 11     

Γεκνηηθή Δλφηεηα: Υαλίσλ 

A/A εκείν Λεηηνπξγία Παξαηεξήζεηο 

1 Ννκαξρία Υαλίσλ Δλεξγφ 

Πνιπηερλείν 

Κξήηεο 

(Πξνγξακκαηηθή 

χκβαζε) 

2 Γεκνηηθφο Κήπνο Δλεξγφ 

3 Γεκνηηθή Αγνξά Δλεξγφ 

4 Πιαηεία 1866 Δλεξγφ 

5 Κνπκ Καπί Δλεξγφ 

6 Σεισλείν Παιηφ Ληκάλη Δλεξγφ 

7 Παιηφ Ληκάλη (1) Δλεξγφ 
Γεκνηηθφ 

Ληκεληθφ Σακείν 
8 Παιηφ Ληκάλη (2) Δλεξγφ 

9 Παιηφ Ληκάλη (3) Δλεξγφ 

χλνιν εκείσλ 9     

χλνιν Γεκφζησλ εκείσλ 9     

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ 9     

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

χλνιν Αζχξκαησλ εκείσλ     69   

χλνιν Γεκφζησλ Αζχξκαησλ εκείσλ   65   

χλνιν Δλεξγψλ εκείσλ  37   
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Δλδεηθηηθφο Υάξηεο Αζχξκαησλ εκείσλ (wi-fi) Γήκνπ Υαλίσλ 
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1.3.8.3. Πιεξνθνξηθή & Καηλνηνκία: Ζ πεξίπησζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

ρνιηθψλ Δπηηξφπσλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ σο θαιή πξαθηηθή 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ απνηειεί κηα 

θαηλνηφκα εθαξκνγή πνπ ζρεδηάζηεθε απφ ζηειέρε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ιεηηνπξγεί γηα 

πξψηε θνξά εηδηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, γη’ απηφ θαη 

απνθαζίζηεθε λα γίλεη θαη εηδηθή κλεία ζε απηφ.  

 

Σν ελ ιφγσ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απνηειεί έλα εχρξεζην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο, απνζηνιή ηνπ νπνίνπ είλαη ε ειεθηξνληθή επηθνηλσλία θαζψο θαη ε θαηαγξαθή, 

νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη επνπηεία ησλ εζφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ ησλ ζρνιηθψλ επηηξνπψλ θαη 

ησλ ζρνιηθψλ θνηλνηήησλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ. 
 

θνπφο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη λα δηεπθνιχλεη ηνπο θνξείο-ρξήζηεο: 

 ζηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή θαηαγξαθή ησλ εζφδσλ-εμφδσλ αλά ζρνιηθή 

θνηλφηεηα θαη αλά ζρνιηθή επηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ εθαξκνδφκελε λνκνζεζία 

 ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κέζσ ηεο άκεζεο επνπηείαο θαη δηαρείξηζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πφξσλ 

ησλ ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

 ζηελ εχθνιε αλάξηεζε ησλ δαπαλψλ ζην ζχζηεκα Γηαχγεηα. 

 

 
Δλδεηθηηθή Δηθφλα Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο 

 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ είλαη έλα εμεηδηθεπκέλν web-based 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ: 

 θαιχπηεη ηε ξνή φισλ ησλ ρξεκαηηθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζε θάζε κνλάδα  ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο ζρνιηθήο επηηξνπήο (λεπηαγσγεία, ιχθεηα, θιπ) 

 ζπγθεληξψλεη, αλαιχεη θαη αλαθηά ηνλ φγθν ηεο θαηαγεγξακκέλεο πιεξνθνξίαο ζε 

επίπεδν ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ή/ θαη ζρνιηθήο επηηξνπήο, εμνηθνλνκψληαο θξίζηκνπο 

δηαρεηξηζηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θπζηθνχο πφξνπο ηφζν γηα ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο φζν 

θαη γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ ηηο επνπηεχνπλ/ ππνζηεξίδνπλ. 

 πξνζθέξεη δηαθνξεηηθά δηθαηψκαηα ρξήζεο θαη πξνζσπνπνηεί ηηο δηεπηθάλεηεο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπ (ζρνιηθέο θνηλφηεηεο θαη ζρνιηθέο επηηξνπέο)  

 επηηξέπεη ηνλ άκεζν έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο πνξείαο ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο θαη ζρνιηθήο επηηξνπήο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ησλ ηειηθψλ ππεξεζηψλ  
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 πεξηιακβάλεη ιεηηνπξγίεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηάρπζε ηεο ελεκέξσζεο (ππνζχζηεκα αλαθνηλψζεσλ, ππνζχζηεκα 

forum) 

 βαζίδεηαη ζηελ αλνηρηή αξρηηεθηνληθή θαη κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε φια ηα πθηζηάκελα 

θαη κειινληηθά ζπζηήκαηα (δηαιεηηνπξγηθφηεηα) 

 ππαθνχεη ζε φιεο ηηο επξσπατθέο θαη εζληθέο πξνδηαγξαθέο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

ηζφηεηαο (κε απνθιεηζκνχ) 

 είλαη απφιπηα πξνζαξκφζηκν ζηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

είλαη πιήξσο επεθηάζηκν. 

 

 

1.3.9. Ορήκαηα-Μεραλνθίλεηνο εμνπιηζκφο 

Ο Γήκνο Υαληψλ δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ νρεκάησλ, θνξηεγψλ θαη ινηπψλ κεραλεκάησλ 

έξγνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο απηψλ αλέξρεηαη ζε 152. Ο 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ νρεκάησλ αλά ηχπν, παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΠΗΝΑΚΑ 54: Ορήκαηα-Μεραλήκαηα Γήκνπ Υαλίσλ 

Α/Α 
ΟΥΖΜΑΣΑ-ΦΟΡΣΖΓΑ ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 
ΑΡΗΘΜΟ 

1 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΠΗΒΑΣΗΚΑ 16 

2 ΟΥΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ JEEP 1 

3 ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ 4 

4 ΖΜΗΦΟΡΣΖΓΑ (pick up) 17 

5 ΦΟΡΣΖΓΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 34 

6 ΓΔΡΑΝΟΗ - ΓΔΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 2 

7 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 3 

8 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΟΦΟΡΑ 32 

9 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΠΛΤΖ ΚΑΓΧΝ 2 

10 ΒΤΣΗΟΦΟΡΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΤΓΑΣΟ 2 

11 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 3 

12 ΦΟΡΣΧΣΔ 1 

13 ΦΟΡΣΧΣΔ ΔΚΚΑΦΔΗ (ηχπνπ JSB) 8 

14 ΣΡΑΚΣΔΡ 2 

15 ΓΗΚΤΚΛΑ 8 

16 ΓΗΚΤΚΛΑ > 50 CC 14 

17 ΟΓΟΣΡΧΣΖΡΑ ΠΔΕΟΤ ΥΔΗΡΗΣΖ 3 

 ΤΝΟΛΟ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 152 

 

 

1.3.10. Οηθνλνκηθά ηνηρεία & Πξνβιέςεηο 
 

1.3.10.1. πλνπηηθή Οηθνλνκηθή Αλάιπζε: Έζνδα-Έμνδα 

Ζ αλάιπζε θαη απνηχπσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηνλ πίλαθα 56, βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 

2010,  ησλ εθηηκψκελσλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ έηνπο 2011 θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ην 
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έηνο 2012 θαη έρεη σο ζηφρν ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ, κεηά ηηο αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» θαη ησλ ινηπψλ νηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ. 

ΠΗΝΑΚΑ 55: Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε Γήκνπ Υαλίσλ (Έζνδα- Έμνδα) 

ΔΟΓΑ (ζε  επξψ) 

0 ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ ΠΡΟΤΠΟΛ.2012 
ΔΚΣΗΜΖΖ 

ΑΠΟΛ/ΜΟΤ 2011 
ΑΠΟΛΟΓ.2010 

01 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 320.000,00 306.681,00 303.193,00 

02 ΠΡΟΟΓΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 180.000,00 184.794,00 290.340,00 

03 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 
8.500.000,00 8.870.591,00 11.179.994,00 

04 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ, ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 
1.950.000,00 1.952.358,00 2.687.849,00 

05 ΦΟΡΟΗ ΚΑΗ ΔΗΦΟΡΔ 650.000,00 655.295,00 1.009.065,00 

06 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ 
28.750.000,00 28.750.000,00 17.641.516,00 

07 ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ 450.000,00 483.920,00 764.056,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΑΚΣΗΚΧΝ ΔΟΓΧΝ 40.800.000,00 41.203.639,00 33.876.013,00 

 

1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 2012 2011 2010 

11 
ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΗΖΖ ΚΗΝΖΣΖ ΚΑΗ 

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 
20.000,00 40.000,00 113.163,00 

12 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΚΑΛΤΦΖ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ 
1.812.500,00 1.812.411,00 1.628.648,00 

13 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΗΑ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ 
2.910.000,00 3.589.396,00 7.324.196,00 

14 ΓΧΡΔΔ – ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΔ – ΚΛΖΡΟΓΟΗΔ 12.500,00 32.000,00 3.300,00 

15 ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ – ΠΡΟΣΗΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.100.000,00 1.123.710,00 1.246.845,00 

16 ΛΟΗΠΑ ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ 150.000,00 190.541,00 613.021,00 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΚΣΑΚΣΧΝ ΔΟΓΧΝ 6.005.000,00 6.788.058,00 10.929.173,00 

 

2 

ΔΟΓΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

ΔΣΧΝ (ΠΟΔ) ΠΟΤ ΘΑ ΒΔΒΑΗΧΘΟΤΝ ΓΗΑ 

ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ 

2012 2011 2010 

21 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΣΑΚΣΗΚΑ    

22 ΔΟΓΑ Π.Ο.Δ. ΔΚΣΑΚΣΑ    

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 

ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΣΧΝ 

(ΠΟΔ) 

2.700.000,00 3.161.163,00 3.080.584,00 

 

3 
ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΟΔ 
2012 2011 2010 

31 ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΓΑΝΔΗΑ 632.911,00 2.054.333,00 645.237,00 

32 

ΔΗΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΗΠΑ ΑΠΟ 

ΒΔΒΑΗΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΆ ΣΑ 

ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ 

32.367.089,00 1.851.432,00 1.863.915,00 

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΑΠΟ 

ΓΑΝΔΗΑ ΚΑΗ ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΑΠΟ ΠΟΔ 
33.000.000,00 3.905.765,00 2.509.152,00 

 

4 
ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 

ΣΡΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ 
2012 2011 2010 

41 
ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΤΠΔΡ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ 

ΣΡΗΣΧΝ 
   

42 ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΥΡΖΜΑΣΧΝ    

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ ΤΠΔΡ ΣΟΤ 

ΓΖΜΟΗΟΤ ΚΑΗ ΣΡΗΣΧΝ 
8.700.000,00 5.207.062,00 5.584.489,00 

 

5 ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ 2012 2011 2010 
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511 
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟ ΣΑΚΣΗΚΑ 

ΔΟΓΑ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ 
3.469.981,00 3.629.769,19  

512 
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟ ΔΚΣΑΚΣΑ 

ΔΟΓΑ 
4.500.000,00 5.035.370,05  

 
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: ΥΡΖΜΑΣΗΚΟΤ 

ΤΠΟΛΟΗΠΟΤ 
7.969.981,00 8.665.139,00 15.075.914,00 

 

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ 99.174.981,00 68.930.826,00 71.055.326,00 

 

ΓΑΠΑΝΔ (ζε  επξψ) 
6 ΔΞΟΓΑ ΥΡΖΖ 2012 2011 2010 

60 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 16.500.000,00 17.485.894,00 18.571.358,03 

61-62 Ακνηβέο αηξεηψλ θαη ηξίησλ-Παξνρέο ηξίησλ 9.000.000,00 9.500.000,00 9.970.126,38 

62 Παξνρέο ηξίησλ    

63-64 Φφξνη θαη ηέιε-Λνηπά γεληθά έμνδα 250.000,00 450.000,00 481.083,14 

64 Λνηπά γεληθά έμνδα    

65 Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκφζηα πίζηεο 1.055.000,00 1.059.461,00 758.530,00 

66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 350.000,00 450.000,00 1.058.617,59 

67 

Πιεξσκέο γηα κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ ζε 

ηξίηνπο παξαρσξήζεηο- παξνρέο - επηρνξεγήζεηο - 

επηδνηήζεηο - δσξεέο 

12.845.000,00 12.444.876,00 7.175.980,00 

68 Λνηπά έμνδα  4.000,00 6.358,86 

 ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΔΞΟΓΧΝ ΥΡΖΖ 40.000.000,00 41.394.231,00 38.022.054,00 

 

7 ΔΠΔΝΓΤΔΗ 2012 2011 2010 

71 
Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο 

παγίσλ 
550.000,00 400.000,00 1.464.315,20 

73 Έξγα 8.000.000,00 7.600.000,00 12.773.565,01 

74 
Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη 

εηδηθέο δαπάλεο 
450.000,00 390.000,00 438.211,90 

75 
Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε 

επηρεηξήζεηο) 
0,00 425.000,00 325.000,00 

 ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΔΠΔΝΓΤΔΗ 10.000.000,00 8.815.000,00 15.006.610,00 

 

8 
ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ , ΑΠΟΓΟΔΗ ΚΑΗ 

ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 
2012 2011 2010 

81 
Πιεξσκέο νθεηιψλ παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ 

(ΠΟΔ) 
7.684.132,00 4.368.787,00 3.685.360,00 

82 Λνηπέο Απνδφζεηο 6.500.000,00 6.382.827,00 5.676.163,00 

85 
Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 

βεβαησζέλησλ θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε 
27.315.868,00   

 
ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ, 

ΑΠΟΓΟΔΗ, ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ 
41.500.000,00 10.751.614,00 9.361.523,00 

 

9 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ 2012 2011 2010 

91 Απνζεκαηηθφ 2.180.000,00   

 ΤΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ    

     

 ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ (6-7-8-9) 93.680.000,00 60.960.845,00 62.390.187,00 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα εζφδσλ-εμφδσλ εμάγνληαη νη εμήο ρξήζηκεο δηαπηζηψζεηο: 

1. Σν ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηελ 01/01/2011 ζε ζρέζε κε ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν ηελ 

01/01/2012 αλακέλεηαη λα είλαη κεησκέλν ιφγσ ηεο εμφθιεζεο νθεηιψλ κέζα ζην 

2011, θπξίσο ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ έξγσλ πνπ πεξηήιζαλ ζηνλ Καιιηθξαηηθφ 

Γήκν Υαλίσλ απφ ηνπο ζπλελνχκελνπο Γήκνπο.  

2. Σν 2011, ιφγσ ηεο ζπλέλσζεο ησλ Γήκσλ, κεηψζεθαλ αξθεηά ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα, φπσο κηζζνδνζία, έμνδα παξάζηαζεο θ.α., βειηηψζεθε ν κεραληζκφο 

είζπξαμεο εζφδσλ ελψ κεηψζεθαλ νη επηρνξεγήζεηο. 

3. ηε κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ πνπ πξνυπνινγίδεηαη γηα ην 2012, δελ έρνπλ ιεθζεί 

ππφςε ζεκαληηθέο κεηψζεηο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε ε 

πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία (π.ρ. ςήθηζε λ/ζ, δεκνζίεπζε ζε ΦΔΚ, θ.α.), φπσο: 

→ θαηάξγεζε επηδφκαηνο θίλεζεο 295€/άηνκν 

→ εθεδξεία 

→ ζπληαμηνδφηεζε 

→ κείσζε κηζζψλ ιφγσ εληαίνπ κηζζνινγίνπ 

Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο κηζζνδνζίαο κφλν απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ εμφδσλ θίλεζεο 

κπνξεί λα θηάζεη ηα 2.400.000 €. 

4. Οη επελδχζεηο ην 2012 εκθαλίδνληαη ιίγν απμεκέλεο  ζε ζρέζε κε ην 2011, γηαηί 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο, αθνξά ζπλερηδφκελα έξγα πνπ μεθίλεζαλ ην 2010 απφ 

ηνπο ζπλελνχκελνπο Γήκνπο θαη κεηαθέξζεθαλ ζηηο επελδχζεηο ηνπ 2011 ηνπ 

λένπ δήκνπ θαηά ην κέξνο ησλ  

 πηζηνπνηεκέλσλ κε ηηκνινγεκέλσλ ινγαξηαζκψλ  θαη 

 ηνπ αλεθηέιεζηνπ κέξνπο απηψλ ησλ έξγσλ. 

Σα έξγα απηά θαηαιακβάλνπλ κεγάιν κέξνο ησλ επελδχζεσλ ηνπ 2012, θαζψο επίζεο 

θαη έξγα πνπ μεθίλεζαλ ην 2011. 

 
1.3.10.2. Απνινγηζηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία εζφδσλ Γήκνπ Υαλίσλ 

Ο λένο Γήκνο Υαλίσλ, ν νπνίνο πξνέθπςε απφ ηε ζπλέλσζε  επηά δήκσλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/2010, κεηξά κφιηο ελλέα κήλεο εληαίαο ιεηηνπξγίαο, νπφηε ε 

παξάζεζε καθξνρξφλησλ απνινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ δελ ήηαλ δπλαηή. Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ απνινγηζηηθψλ  ζηνηρείσλ εζφδσλ ηνπ 

ηειεπηαίνπ ελληακήλνπ ηνπ 2011 ζηνλ εληαίν Γήκν Υαλίσλ ζπγθξηηηθά κε ηα 

ζπγθεληξσηηθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία ησλ επηκέξνπο πξψελ Γήκσλ πνπ 

ζπλελψζεθαλ, κε ζθνπφ ηελ αλάιπζε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ θαη ηελ εμαγσγή 

ρξήζηκσλ γηα ην Γήκν ζπκπεξαζκάησλ. ηνλ παξαθάησ Πίλαθα εκθαλίδνληαη 26 

ραξαθηεξηζηηθνί θσδηθνί εζφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 56: πλνπηηθή πεξηγξαθή εζφδσλ (αλά 9κελν)- ζπγθξηηηθή αλάιπζε 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Πξαγκ/ζέληα 

1/1-30/9/2009 

Πξαγκ/ζέληα 

1/1-30/9/2010 

Πξαγκ/ζέληα 

1/1 -

30/9/2011 

% 

2011-

2009 

% 

2011-

2010 

ΜΗΘΧΜΑΣΑ ΑΓΟΡΑ 279.965,32 245.096,62 260.479,97 -7,48 5,91 

ΛΟΗΠΑ ΜΗΘΧΜΑΣΑ 19.236,22 73.919,64 30.263,19 36,44 -144,26 

ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ (κηζζψκαηα αηγηαινχ) 250.091,22 251.373,48 256.727,28 2,58 2,09 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΓΑΦΟΤ 

ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ 
ΥΧΡΧΝ (εγθ. απνξξηκκάησλ, βνζθφηνπνη, 

εκπνξνπαλήγπξηο, θιπ) 

4.362,00 3.818,21 55.868,62 92,19 93,17 

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ 
8.730.131,62 8.863.320,13 9.813.876,42 11,04 9,69 
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ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ (ιατθέο αγνξέο) 
8.880.131,62 9.013.320,13 101.398,74 9,51 8,16 

ΦΟΡΟ ΖΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ 53.176,70 50.728,86 54.591,99 2,59 7,08 

ΈΟΓΑ ΑΠΟ ΣΔΛΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 850.690,05 1.134.399,28 724.061,78 -17,49 -56,67 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΡΔΤΔΧ - AΡΓΔΤΖ 894.674,28 1.019.726,45 761.809,52 -17,44 -33,86 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ 497.239,20 456.548,00 330.286,59 -50,55 -38,23 

ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ ΔΡΓΧΝ ΚΑΗ ΣΖΝ 
ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ (ΡΔΓΓΗΝΑ) 

155.510,15 
 

135.565,85 
133.028,92 -16,90 -1,91 

ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ (ειεγρφκελε 
ζηάζκεπζε) 

321.231,00 279.853,74 274.488,93 -17,03 -1,95 

ΣΔΛΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΧΝ ΔΟΓΧΝ 
ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ (ηέιε παξεπηδεκνχλησλ) 

285.338,87 279.331,16 243.701,66 -17,09 -14,62 

ΣΔΛΟ ΔΠΗ ΣΧΝ ΑΚΑΘΑΡΗΣΧΝ ΔΟΓΧΝ 
ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΗΧΝ (επί αθαζαξίζησλ εζφδσλ) 

854.849,02 382.111,60 327.475,38 -161,04 -16,68 

ΣΔΛΟ ΥΡΖΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 227.582,32 174.491,25 205.110,53 -10,96 14,93 

ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ (αδεηψλ νηθνδνκψλ) 17.518,34 21.041,53 4.509,92 -288,44 -366,56 

ΛΟΗΠΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ (Σέιε δηαθήκηζεο) 42.531,62 381.502,78 217.622,84 80,46 -75,30 

ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ (Παξάβνια αδεηψλ ίδξπζεο 

θαηαζηεκάησλ) 
48.538,75 36.890,02 29.565,00 -64,18 -24,78 

ΛΟΗΠΑ ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ (παξάβνια αδεηψλ παξακνλήο 

αιινδαπψλ) 
143.250,00 107.767,50 126.740,00 -13,03 14,97 

ΔΗΦΟΡΑ Δ ΥΡΖΜΑ ΛΟΓΧ ΔΠΔΚΣΑΖ 

ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ 
320.706,08 299.781,69 509.454,73 37,05 41,16 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ Δ ΥΡΖΜΑ ΣΖ ΔΗΦΟΡΑ Δ ΓΖ 9.660,25 47.258,80 67.307,13 85,65 29,79 

ΠΡΟΚΤΡΧΔΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ-ΚΟΗΝΟΣΗΚΧΝ 

ΔΚΣΑΔΧΝ 
32.446,47 32.542,19 55.426,09 41,46 41,29 

ΠΡΟΑΤΞΖΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΣΗΜΑ (εθπξφζεζκεο 
θαηαβνιήο ρξεψλ) 

75.084,51 63.738,34 121.075,65 37,99 47,36 

ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΟΚ (δεκνηηθή αζηπλνκία) 195.418,54 238.156,00 322.026,13 39,32 26,04 

ΠΡΟΣΗΜΑ ΚΟΚ (ηξνραία) 568.570,69 637.579,53 540.641,87 -5,17 -17,93 

ΠΡΟΣΗΜΑ ΑΤΘΑΗΡΔΣΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 254.210.38 124.129,49 144.756,96 
 

-75.61 
14,25 

ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ 15.393.892,10 15.591.500,28 15.712.295,84 2,03 0,77 

 

πγθξίλνληαο ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ πξψηνπ ελλεάκελνπ ησλ εηψλ 2010 θαη 

2011, κεγάιε αχμεζε - χςνπο +93,17% - εκθαλίδεηαη ζηνλ θσδηθφ «Έζνδα απφ 

εθκεηάιιεπζε εδάθνπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (ελαπφζεζε 

κπαδψλ θαη απνξξηκκάησλ πξψελ δήκνπ Αθξσηεξίσλ, βνζθφηνπνη, 

εκπνξνπαλήγπξε)»,  ελψ αληίζηνηρα γηα ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα παξνπζηάδεηαη 

κεγάιε πηψζε χςνπο -366,56% ζηνλ θσδηθφ  «Λνηπά ηέιε θαη δηθαηψκαηα (άδεηα 

νηθνδνκψλ)»  σο άκεζε ζπλέπεηα ηεο θξίζεο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. 

 

Απμεκέλνο παξνπζηάδεηαη θαηά +14,93%  ν θσδηθφο «Σέινο Υξήζεο Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ»  φπνπ  παξνπζηάδεη εηζπξάμεηο χςνπο 205.110,53 ην 2011 ελψ ην 2010 ήηαλ 

χςνπο 174.491,25. 
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Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ν θσδηθφο εζφδνπ «Πξνζαπμήζεηο θαη Πξφζηηκα 

ιφγσ  εθπξφζεζκεο θαηαβνιήο ρξεψλ», φπνπ παξνπζηάδεη αχμεζε  +47,36% ην 2011 

ζε ζχγθξηζε κε ην πνζφ πνπ εηζπξάρζεθε ην 2010, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη φηη ν 

κεραληζκφο είζπξαμεο εζφδσλ ηνπ λένπ Γήκνπ Υαλίσλ ιεηηνπξγεί ζε 

απνηειεζκαηηθφ επίπεδν. 

 

Σν ίδην ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη θαη απφ ηνλ θσδηθφ «Πξφζηηκα ΚΟΚ (Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο)» φπνπ ην 2011 παξνπζίαζε αχμεζε +26,04% ζε ζχγθξηζε κε ην 2010 

θαη +39,32% ζπγθξηηηθά κε ην 2009, φπσο θαη απφ ηνλ θσδηθφ «Πξφζηηκα 

Απζαίξεησλ θαηαζθεπψλ»,  φπνπ έρνπλ ήδε εηζπξαρζεί 144.756,96 επξψ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ απνινγηζηηθά ζηνηρεία εζφδσλ θαη εηδηθφηεξα απφ ηελ νξηαθή 

αχμεζε απηψλ ην 2011 ζε ζχγθξηζε κε ην 2010 χςνπο 0,77% θαη 2,03% ζε ζχγθξηζε 

κε ην 2009,  κπνξνχκε  λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη κεραληζκνί είζπξαμεο εζφδσλ ηνπ 

Γήκνπ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά, παξ’ φιεο ηηο δπζθνιίεο ζπληνληζκνχ θαη 

εληαηνπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ - ιφγσ ηεο δηνηθεηηθήο κεηαξξχζκηζεο 

θαη ηηο ζπλέλσζεο ησλ Γήκσλ - αιιά θαη ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ησλ 

εκεξψλ.  

 

 

1.3.11. Αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Δζσηεξηθνχ Πεξηβάιινληνο Γήκνπ 

Υαλίσλ 

Με ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δπλαηή απνηχπσζε ησλ θπξηφηεξσλ πξνβιεκάησλ, 

πεξηνξηζκψλ, δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πιένλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ αλάπηπμεο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαθάησ αμηνιφγεζε  

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (SWOT Analysis) ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αλά 

ηνκέα αλάιπζεο φπσο θαηαγξάθεθαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ πξνο ηηο 

ππεξεζίεο απηνχ.  



 

Σελίδα 153 

 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

ΣΟΜΔΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ & ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ & ΔΤΚΑΗΡΗΔ 

ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ 

ΓΟΜΖ & 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Πξνβιήκαηα/αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

 Δμαηξεηηθά αζηαζέο θαη απξφβιεπην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κε ζπλέπεηα νπνηνζδήπνηε 

πξνγξακκαηηζκφο λα ραξαθηεξίδεηαη «έσινο» 

 πλερείο κεηαβνιέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην  

 Μεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ ζην Γήκν δίρσο 

απηή λα έρεη ζπλνδεπηεί απφ αληίζηνηρε 

κεηαθνξά πφξσλ θαη πξνζσπηθνχ. 

 Πξνβιήκαηα ζηε κεραλνξγάλσζε θάπνησλ 

ππεξεζηψλ (ελεκέξσζε, ιεηηνπξγία λέσλ 

πξνγξακκάησλ, ελνπνίεζε αξρείσλ θ.ι.π.) 

 Δθαξκνγή λένπ ΟΔΤ 

 Πξνζαξκνγή ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ζην λέν 

ζεζκηθφ πιαίζην 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 

Πεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

 Δζσηεξηθή γξαθεηνθξαηία, έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ θαη νξηδφληηαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ ππεξεζηψλ, δπζρέξεηα επίιπζεο 

δηαηκεκαηηθψλ δεηεκάησλ/πξνβιεκάησλ  

  

 Αμηνπνίεζε / ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ 

 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ - εηζαγσγή 

πξνπππνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

ΑΝΘΡΧΠΗΝΟ 

ΓΤΝΑΜΗΚΟ  

Πξνβιήκαηα/αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

 νβαξέο ειιείςεηο ζε  πξνζσπηθφ, ηδηαίηεξα ζε 

ηερληθέο εηδηθφηεηεο  

 πληαμηνδφηεζε έκπεηξνπ πξνζσπηθνχ 

 Απνπζία νξγαλσκέλσλ ππεξεζηαθψλ δνκψλ 

θαηάξηηζεο-επηκφξθσζεο  

 Άκεζε εθαξκνγή λένπ ΟΔΤ (ηειέρσζε 

ππεξεζηψλ: Κξίζεηο πξντζηακέλσλ, 

επαλαμηνιφγεζε αλαγθψλ θαη ηνπνζέηεζε 

πξνζσπηθνχ) 

 Αμηνπνίεζε έκπεηξσλ θαηαξηηζκέλσλ θαη 

πξφζπκσλ ζηειερψλ  

Πεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

 Αλαζηνιή/ Πεξηνξηζκφο πξνζιήςεσλ 

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ/ ρξεκαηνδνηήζεσλ/ 

Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ 

 Θεζκηθφ πιαίζην  

 Δπηκφξθσζε, θαηάξηηζε, ελεξγνπνίεζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ΣΟΠΗΚΖ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 

Πξνβιήκαηα/αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

 Πξνβιήκαηα ζηε κεραλνξγάλσζε νξηζκέλσλ 

ππεξεζηψλ (ελεκέξσζε, ιεηηνπξγία λέσλ 

πξνγξακκάησλ, ελνπνίεζε αξρείσλ, θ.ι.π) 

 Αμηνπνίεζε/ ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηψλ  

 Βειηίσζε Μεραλνξγάλσζεο ππεξεζηψλ  

Πεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

 Πεξηνξηζκέλνη πφξνη  Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

ΚΣΗΡΗΑΚΖ  

ΤΠΟΓΟΜΖ & 

ΣΔΥΝΗΚΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Πξνβιήκαηα/αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

 Υσξηθφο θαηαθεξκαηηζκφο δεκνηηθψλ 

ππεξεζηψλ -ηέγαζε ζε δηάζπαξηα θηίξηα 

 Με εληαηνπνίεζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ-

ιεηηνπξγηθφο θαηαθεξκαηηζκφο 

 Γηάζεζε πφξσλ ζε κηζζσκέλα θηίξηα γηα ηε 

ζηέγαζε ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Με νινθιήξσζε θαηαζθεπήο δεκνηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ (Π.ρ. Γ.Δ. Δι. Βεληδέινπ, 

Θεξίζνπ) 

 Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο θαη  

ηδηφθηεησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ κε ζηφρν 

ηε κείσζε ησλ κηζζσκάησλ  

 Δληαηνπνίεζε θαη ζηέγαζε ππεξεζηψλ ζε 

λένπο ρψξνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο 

 Υξήζε λέσλ ηερληθψλ κέζσλ γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ (π.ρ. αγνξά 

κεραληθψλ ζαξψζξσλ) 

Πεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 



 

Σελίδα 154 

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ/ ρξεκαηνδνηήζεσλ/ 

εζφδσλ γηα ηελ αλέγεξζε λέσλ θηηξίσλ ή ηελ 

αγνξά λένπ παγίνπ εμνπιηζκνχ 

 Οινθιήξσζε λέσλ Γεκνηηθψλ 

θαηαζηεκάησλ (Γ.Δ. Δι. Βεληδέινπ θαη 

Θεξίζνπ) 

 Αμηνπνίεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη 

πεξηνπζίαο  

 Αληηθαηάζηαζε-εκπινπηηζκφο κεραλν-

ηερληθνχ  εμνπιηζκνχ κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ (εζληθψλ-

επξσπατθψλ) 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ 

ΚΑΗ ΠΔΡΗΟΤΗΑ 

Πξνβιήκαηα/αλάγθεο Γπλαηφηεηεο 

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ / ρξεκαηνδνηήζεσλ / 

Κεληξηθψλ Απηνηειψλ Πφξσλ 

 Αδπλακία θαηαβνιήο ηειψλ απφ πνιίηεο ιφγσ 

ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Δίζπξαμε παιαηψλ νθεηιψλ  

 Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 

Πεξηνξηζκνί Δπθαηξίεο 

 Γπζκελήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία 

 

 Αμηνπνίεζε ρξεκαηνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ  

 Δίζπξαμε παιαηψλ νθεηιψλ  

 Βεβαίσζε θαηαιφγσλ 

ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ 

Ο λένο Γήκνο ησλ Υαλίσλ έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα ζεηξά πξνβιεκάησλ, νξγαλσηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ, ηα νπνία είηε 

πξνυπήξραλ είηε έρνπλ πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο», ηα νπνία φκσο ζα πξέπεη λα 

ηεξαξρήζεη θαη λα επηιχζεη αμηνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ ζε δπλακηθφ θαη ππνδνκή θαζψο θαη ηηο επθαηξίεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Άκεζε είλαη ε αλάγθε εθαξκνγήο ηνπ λένπ ΟΔΤ, ν αλαζρεδηαζκφο ησλ πθηζηάκελσλ 

ππεξεζηψλ, ε επαλαμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ κνλάδσλ θαη ε αλαθαηάηαμε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

ππεξεζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ ειιείςεηο. Λφγσ ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ν Γήκνο πξέπεη λα 

αμηνπνηήζεη πιήξσο φιν ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ αθνχ πιένλ ζεσξείηαη ζρεδφλ αδχλαηνο ν πξνγξακκαηηζκφο λέσλ πξνζιήςεσλ. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ππάξρεη εκθαλήο κείσζε ησλ θξαηηθψλ επηρνξεγήζεσλ θαη πφξσλ, ν Γήκνο νθείιεη λα αλαδεηήζεη κεζφδνπο 

απηνρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ ηνπ θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο, ηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ εηζπξαθηηθήο πνιηηηθήο θαζψο θαη ηελ είζπξαμε ησλ παιαηψλ νθεηιψλ ηνπ Γήκνπ.  

εκαληηθή ραξαθηεξίδεηαη επίζεο ε πξνζπάζεηα κείσζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ησλ ρξνλνβφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

ηαιαλίδνπλ ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ φπσο θαη ε αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε κε ηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ  θαη ηελ ελεξγνπνίεζε/ιεηηνπξγία λέσλ ππεξεζηψλ (π.ρ. Απηνηειέο Σκήκα Γηαθάλεηαο 

θαη Τπνζηήξημεο ηνπ Γεκφηε ή Σκήκα Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο). Κνκβηθήο ζεκαζίαο δήηεκα γηα ηελ 

βέιηηζηε επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία θαη ζπλεξγαζία ησλ ππεξεζηψλ απνηειεί ε νινθιήξσζε ηεο κεηαζηέγαζεο ηνπο ζε 

εληαίνπο ρψξνπο θαη ε πιήξεο ελνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο απηψλ. 

ΚΡΗΗΜΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 Άκεζε εθαξκνγή λένπ ΟΔΤ (ηειέρσζε ππεξεζηψλ: Κξίζεηο πξντζηακέλσλ, επαλαμηνιφγεζε αλαγθψλ θαη 

ηνπνζέηεζε  πξνζσπηθνχ) 

 Άκεζε νξγάλσζε ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ ( ΟΔΤ, ζηειέρσζε , κεραλνγξάθεζε θ.ι.π )  

 Δπηκφξθσζε, θαηάξηηζε, αμηνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ  

 Αμηνπνίεζε/ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ/ e-government/ Βειηίσζε 

κεραλνξγάλσζεο ππεξεζηψλ  

 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ, εηζαγσγή δηαδηθαζηψλ,  κείσζε εζσηεξηθήο γξαθεηνθξαηίαο, βειηίσζε ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

 Αληαπφθξηζε ζηηο λέεο κεηαθεξφκελεο αξκνδηφηεηεο  

 Μείσζε/εμνξζνινγηζκφ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

 Δίζπξαμε παιαηψλ νθεηιψλ   

 Αμηνπνίεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη πεξηνπζίαο  

 Αμηνπνίεζε επξσπατθψλ θαη εζληθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ  
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1.4. Καηαγξαθή & αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο:  

       Σα Ννκηθά Πξφζσπα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

1.4.1. ΓΔΓΗΑ 

Ζ Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (Γ.Δ.ΓΗ..Α.) είλαη 

Φνξέαο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ  (Φν.Γ..Α.), ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ 

Ν.3536/07). Ηδξχζεθε ην 1993 θπξίσο γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκίαο θιίκαθαο ζηελ 

απνθνκηδή ησλ απνβιήησλ εηζάγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ δηαδεκνηηθή ζπλεξγαζία. Ζ 

παχζε ηεο αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο ησλ απνβιήησλ ζηνλ Κνπξνππεηφ, ε ιεηηνπξγία 

ηεο Μνλάδαο Γεκαηνπνίεζεο θαηά ην κεηαβαηηθφ ζηάδην θαη ε αλάιεςε ηεο επζχλεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δξγνζηαζίνπ Μεραληθήο Αλαθχθισζεο – Κνκπνζηνπνίεζεο θαη 

Υ.Τ.Σ.Τ, απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο ζηαζκνχο γηα ηε γξήγνξε αλάπηπμή ηεο 

Δπηρείξεζεο θαη ηελ Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ 

Απνξξηκκάησλ (ΑΑ). ήκεξα, θαηέρεη εγεηηθή ζέζε κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

δηαρείξηζεο ΑΑ ζηελ Διιάδα θαη απνηειεί ίζσο ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα ζχλλνκεο, 

ρξεζηήο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο θαλφλεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, δηαρείξηζεο.  

 

ηφρνο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε παξνρή έξγσλ θαη ππεξεζηψλ πνηφηεηαο ζε φιν ην 

θάζκα ηεο δηαρείξηζεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ, ηελ 

πξνεπεμεξγαζία θαη ηελ ηειηθή δηάζεζε, ηε δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ απνθνκηδή, ηελ 

ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε, ηελ επαηζζεηνπνίεζε, κε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνδνρή απφ ηνπο ελεκεξσκέλνπο πνιίηεο.  

 

Ζ Γ.Δ.ΓΗ..Α. απαζρνιεί 181 εξγαδφκελνπο (10% επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ) θαη 

δεθάδεο εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο, ζε αηρκέο παξαγσγήο θαη γηα εμεηδηθεπκέλα 

επηζηεκνληθά ζέκαηα θαη έρεη αλαπηχμεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ δξαζηεξηνηήησλ, ζην 

πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, φπσο: 

 πιινγή & Μεηαθνξά ΑΑ ζε Γήκνπο, νη νπνίνη έρνπλ αλαζέζεη ην έξγν κε 

ζηφιν εμνπιηζκέλν κε G.P.S. γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ. 

 Γηαρείξηζε Ογθσδψλ Απνξξηκκάησλ. 

 Πξφγξακκα Γηαινγήο ζηε Πεγή πζθεπαζηψλ (πιελ γπάιηλσλ) θαη Έληππνπ 

Υαξηηνχ ζε 22 απφ ηνπο 23 Γήκνπο ηνπ Ννκνχ. 

 Πξφγξακκα Γηαινγήο ζηε Πεγή πζθεπαζηψλ Γπαιηνχ. 

 Λεηηνπξγία ηνπ Δ.Μ.Α.Κ. & ηνπ ΥΤΣ Υαλίσλ. 

 Δλαιιαθηηθή Γηαρείξηζε θάπνησλ απφ ηα επνλνκαδφκελα «άιια πξντφληα» 

ηνπ Ν. 2939/01, φπσο: 

o Πξφγξακκα Γηαινγήο ζηελ Πεγή κηθξνχ κεγέζνπο Απνβιήησλ 

Ζιεθηξηθνχ & Ζιεθηξνληθνχ Δμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ) 

o πιινγή πφξηα – πφξηα κεγάινπ κεγέζνπο ΑΖΖΔ, θ.ά. 

 Δλεκέξσζε & Δπαηζζεηνπνίεζε Πνιηηψλ κε εηδηθέο δξάζεηο γηα ηε 

καζεηεπφκελε λενιαία (πεξί ηηο 400 παξνπζηάζεηο ζε ζρνιεία θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 200 επηζθέςεηο-εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ζην Δ.Μ.Α.Κ. – 

Υ.Τ.Σ. 

 

To Δξγνζηάζην Μεραληθήο Αλαθύθιωζεο & Κνκπνζηνπνίεζεο (Δ.Μ.Α.Κ) & ΦΥΤ 

Φαλίωλ 

Σν Δ.Μ.Α.Κ. θαη ν Υ.Τ.Σ. Υαλίσλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζηε ζέζε Κνξαθηά 

Αθξσηεξίνπ ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ, λνηίσο ηνπ γλσζηνχ Κνπξνππεηνχ. Σν αλσηέξσ 

έξγν, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 30.000.000 € πεξίπνπ, πινπνηήζεθε κε 

ζπγρξεκαηνδφηεζε θαηά 75% απφ ην Σακείν πλνρήο ΗΗ (2000 – 2006) ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαηά 25% απφ ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

Φνξέαο δηαρείξηζήο ηνπο είλαη ε Γηαδεκνηηθή Δπηρείξεζε Γηαρείξηζεο ηεξεψλ 

Απνβιήησλ (Γ.Δ.ΓΗ..Α.) Υαλίσλ. Ζ Μνλάδα απνηειείηαη απφ ηα εμήο βαζηθά 

ηκήκαηα: 

 Δίζνδνο /απνδνρή απνξξηκκάησλ - Επγηζηήξην 

 Τπνδνρή Απνξξηκκάησλ 

 Μεραληθή Γηαινγή θαη Υεηξνδηαινγή 

 Κνκπνζηνπνίεζε  

 Ραθηλαξία, Χξίκαλζε θαη Απνζήθεπζε θφκπνζη 

 Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Τπνιεηκκάησλ (Υ.Τ.Σ.Τ.) 

 Μνλάδα Σξηηνβάζκηαο Δπεμεξγαζίαο ηξαγγηζκάησλ 

 

Αλαθύθιωζε  - Αλάθηεζε 

ην ΔΜΑΚ Υαλίσλ θαζεκεξηλά εηζέξρνληαη γηα επεμεξγαζία 270 ηφλνη αζηηθψλ 

ζηεξεψλ απνβιήησλ (κέζνο φξνο έηνπο 2010). Κάζε κέξα δηαρσξίδνληαη ζε 

επηκέξνπο πιηθά αλαθχθισζεο 50 ηφλνη πιηθψλ φπσο ραξηί, ραξηφλη, πιαζηηθά, 

αινπκίλην, κέηαιια, γπαιί, νη νπνίνη νδεγνχληαη ζηελ εγθαηάζηαζε κέζσ ηνπ 

εθηεηακέλνπ δηθηχνπ δηαινγήο ζηελ πεγή ησλ κπιε θαη θίηξηλσλ ηεο ΓΔΓΗΑ. Σα 

δηαρσξηζκέλα πιηθά πνπ ην 2010 αλήιζαλ ζηνπο 13.000 ηφλνπο, νδεγνχληαη ζε 

πηζηνπνηεκέλεο βηνκεραλίεο θαη εηαηξίαο ηεο Αηηηθήο θαη ηνπ Ζξαθιείνπ, φπνπ 

πσινχληαη κε έζνδα 1.100.000 € γηα ην 2010 (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ελίζρπζεο 

ηεο Δ.Δ.Α.Α.) 

 

Κνκπνζηνπνίεζε - Σύκκεηθηα ΑΣΑ - Μεραληθή Γηαινγή  -  Αμηνπνίεζε 

ην ηκήκα απηφ δηαρσξίδνληαη κεραληθά 100 ηφλνη ζχκκεηθησλ απνξξηκκάησλ θαη 

νδεγνχληαη πξνο θνκπνζηνπνίεζε πεξί ηνπο 40 ηφλνπο δπκψζηκσλ πιηθψλ, φπσο 

ππνιείκκαηα ηξνθψλ ζηα νπνία πξνζηίζεληαη ηεκαρηζκέλα θιαδηά απφ θιαδέκαηα. 

 

Σν παξαγφκελν θφκπνζη ειέγρεηαη γηα κηα ζεηξά απφ θπζηθνρεκηθέο παξακέηξνπο 

πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε πνηφηεηα ηνπ. Οη κεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ην 

Υεκηθφ Δξγαζηήξην ηνπ Δ.Μ.Α.Κ., ελψ ε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην ρεκηθφ εξγαζηήξην ηνπ Μεζνγεηαθνχ Αγξνλνκηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ Υαλίσλ θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Παξάιιεια, γίλνληαη πεηξάκαηα 

γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θνκπφζη θαη απφ ην ΑΣΔΗ Κξήηεο, θαη ην εξγαζηήξην 

Τδξνγεσρεκηθήο Μεραληθήο θαη Απνθαηάζηαζεο Δδαθψλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραληθψλ 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο. Έρεη δηαηεζεί γηα αμηνπνίεζε σο 

θπηφρσκα, ζηνπο πξψελ ΥΑΓΑ Μεζνκνπξίνπ θαη Κνπξνππεηνχ, ζηελ πξψελ 

Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Υαλίσλ γηα δηάζεζε ζε πιεγέληεο απφ ππξθαγηέο δήκνπο, 

ελψ δηαηεζεί σο ππφζηξσκα ζε θπηψξηα γηα πηινηηθή ρξήζε κε άξηζηα απνηειέζκαηα. 

  

 Δπίζεο, έρεη δηαηεζεί σο θπηφρσκα γηα ηελ αλάπηπμε αζιεηηθψλ πεδίσλ, ζηελ 

ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ζηα εζπεξηδνεηδή. Σέινο, γηα ηελ εκπνξηθή δηάζεζε ηνπ 

πξντφληνο ε ΓΔΓΗΑ ζπλεξγάδεηαη κε ην Ηλζηηηνχην Δδαθνινγίαο Αζελψλ ηνπ 

ΔΘΗΑΓΔ πνπ απνηειεί ηνλ εζληθφ θνξέα γηα ηελ Αγξνηηθή Έξεπλα & Σερλνινγία 

ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ θφκπνζη, ηφζν σο 

πξνο ηε ζχζηαζή ηνπ, φζν θαη σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ, ζχκθσλα 

κε πξφηππα πηζηνπνίεζεο πνπ ηζρχνπλ ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ., νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

πιεξέζηεξν ζχζηεκα πνηνηηθήο αμηνιφγεζεο θφκπνζη (Γεξκαλία, Απζηξία), πνπ 

ιεηηνπξγεί απξφζθνπηα θαη παξέρεη πξνηάζεηο γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο. Ζ δπζθνιία ζηελ νινθιήξσζε ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ έγθεηηαη ζην φηη 
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γηα ην είδνο ηνπ πξντφληνο απηνχ (θφκπνζη απφ απνξξίκκαηα) είκαζηε νη πξψηνη 

ζηελ Διιάδα πνπ αλαδεηνχκε ηε λνκφηππε δηαδηθαζία δηάζεζεο ζηελ αγνξά, κε 

απνηέιεζκα νη αξκφδηεο ππεξεζίεο λα αλαδεηνχλ θαη απηέο απφ ηε κεξηά ηνπο 

επηπιένλ πιεξνθνξίεο απφ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα – δηαδηθαζία πνπ έρεη ήδε απνβεί 

ρξνλνβφξα.  

    

 

 

 

Ογθώδε Απνξξίκκαηα 

Ζ δηαρείξηζε ησλ νγθσδψλ απνξξηκκάησλ είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία πνπ απαηηεί 

εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ ζε εηδηθέο ζπλζήθεο. 

Ζ Γ.Δ.ΓΗ..Α. Α.Δ. αλέιαβε ηελ επζχλε λα δηαρεηξηζηεί απηφ ην ξεχκα απνβιήησλ 

θαη λα δψζεη ιχζε ζηνλ Γήκν Υαλίσλ παξά ηηο δπζθνιίεο ιφγσ ηεο απνπζίαο ηνπ 

θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. 

ήκεξα ζπιιέγνληαη πεξίπνπ 1000 ηφλνη νγθσδψλ απνξξηκκάησλ ην έηνο.  

 

 Φώξνο Υγεηνλνκηθήο Ταθήο 
Κάζε κέξα νδεγνχληαη γηα δηάζεζε ζηνλ Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο, 174 ηφλνη 

απνξξηκκάησλ.  ηνλ Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο ηα απνξξίκκαηα:  

 ζπκπηέδνληαη θαη ρσκαηνθαιχπηνληαη κε 12.000 ηφλνπο αλά έηνο αδξαλψλ 

πιηθψλ κε ζηφρν: λα εθηξέςνπλ ηα βξφρηλα λεξά εθηφο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ΥΤΣ κέζσ ηεο πεξηκεηξηθήο ηάθξνπ φκβξησλ.  

 λα απνηξέςνπλ ηα πνπιηά ηα ηξσθηηθά θαη ηνλ αέξα λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα 

απνξξίκκαηα. 

 ηα ζηξαγγίζκαηα απφ ηνλ ππζκέλα ηνπ ΥΤΣ νδεγνχληαη κε άληιεζε ζηελ 

Δγθαηάζηαζε Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, φπνπ επεμεξγάδνληαη 50
 
κ3/εκέξα. 

 κεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ΥΤΣ πξνβιέπεηαη ε δηαρείξηζε ηνπ βηναεξίνπ ζε ππξζφ 

θαχζεο. 

Σν πξνζδφθηκν επάξθεηαο ηνπ ΥΤΣ ππνινγίδεηαη  πεξίπνπ 3 ρξφληα κε ηα ζεκεξηλά 

δεδνκέλα παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη αλάθηεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

Γηεύζπλζε Τερληθήο Υπεξεζίαο ΓΔΓΗΣΑ 

Ζ ΓΔΓΗΑ έρεη αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο Σερληθή Τπεξεζία κε ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

o Μεραλνξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο 

o Δθπφλεζε κειεηψλ 

o Γηελέξγεηα δηαγσληζκψλ 

o Δπίβιεςε 

o Έληαμε έξγσλ, κειεηψλ, ππεξεζηψλ, πξνκεζεηψλ ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Ζ Σερληθή Τπεξεζία  πινπνίεζε  ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ΥΑΓΑ ζηελ ζέζε 

Μεζνκνχξη, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνθαηάζηαζε απφ ηελ ΝΑ Υαλίσλ, ηνπ 

πεξίθεκνπ ΥΑΓΑ ηνπ Κνπξνππεηνχ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη ζε απφιπηε γεηηλίαζε θαη 

κε ην Δξγνζηάζην Αλαθχθισζεο θαη Κνκπνζηνπνίεζεο, θιείλεη νξηζηηθά έλα 

νδπλεξφ θεθάιαην γηα ηα Υαληά θαη ηελ Υψξα.  

 

Ζ Σερληθή Τπεξεζία δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο θαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηηο Γηεπζχλζεηο, πινπνηεί έξγα χςνπο 15.000.000 επξψ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ 

ελαξκφληζε κε ηελ αλαζεσξεκέλε επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία θαη ηνπο  

εζληθνχο ζηφρνπο. 



 

Σελίδα 158 

 

Γηεύζπλζε Απνθνκηδήο Απνβιήηωλ ΓΔΓΗΣΑ 

εκαληηθφ κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΓΔΓΗΑ είλαη θαη νη ππεξεζίεο 

απνθνκηδήο ησλ νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ πνπ παξέρεη ζε 5 δήκνπο ηνπ Ννκνχ 

Υαλίσλ, απηνηειψο ή επηθνπξηθά, εμππεξεηψληαο 81.000 θαηνίθνπο κε έλα ζηφιν 17 

απνξξηκκαηνθφξσλ, 1 πιπληεξίνπ θάδσλ, 2 γεξαλνθφξσλ θαη 2 θνξηεγψλ νρεκάησλ 

εμνπιηζκέλν  κε GPS πνπ  ππνζηεξίδεηαη απφ GIS γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ 

δξνκνινγίσλ. 

εκαληηθή αιιαγή ζηελ δξαζηεξηφηεηα απηή ζα ζεκαηνδνηνχζε ε δεκηνπξγία 

ζηαζκψλ κεηαθφξησζεο πνπ απνηειεί κεζνπξφζεζκν ζηφρν. 

 

Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ ΓΔΓΗΣΑ 

Ζ Γ.Δ.ΓΗ..Α. έρεη αλαπηχμεη Οηθνλνκηθή Τπεξεζία κε Λνγηζηήξην γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ φπσο: 

-Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ (Λνγαξηαζκνί 

ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, βηβιία, θαηαζηάζεηο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν ινγηζηηθφ 

ζρέδην. 

-Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηνηκφηεηαο ησλ παξαζηαηηθψλ γηα ηελ δηελέξγεηα θάζε 

είδνπο εηζπξάμεσλ ή πιεξσκήο δαπαλψλ. 

-Γηακφξθσζε θαη παξαθνινχζεζε ηακεηαθνχ πξνγξάκκαηνο. 

-Παξνρή ζηνηρείσλ γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ έξγσλ θαη ππεξεζηψλ. 

-Γηακφξθσζε ζηνηρείσλ Ηζνινγηζκνχ θαη παξνρή θάζε είδνπο ζηνηρείσλ γηα ηελ 

δηακφξθσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο. 

 

Γηεύζπλζε Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο ΓΔΓΗΣΑ 

Ζ εηαηξεία αμηνπνίεζε  ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ έρεη παξαρζεί απφ ην ΤΠΔΚΑ  

γλσξίδνληαο φηη φζα ζέκαηα ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ δελ επηιπζνχλ ζα ηα βξίζθνπκε 

ζηνλ ΥΤΣΑ ή ζηελ επεμεξγαζία,  δειαδή ηελ ρεηξνδηαινγή ή ην θφκπνζη. Έηζη, έρεη 

πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία ή θαη ζχκβαζε κε ηα πιινγηθά πζηήκαηα ηεο Δ.Δ.Α.Α. 

ΑΔ (Διιεληθή Δηαηξία Αμηνπνίεζεο Αλαθχθισζεο ΑΔ), ηελ Αλαθχθισζε πζθεπψλ 

ΑΔ γηα ηα απφβιεηα ειεθηξηθνχ θαη ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ (ΑΖΖΔ), ηελ Eco 

Elastika ΑΔ γηα ηα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά, ην πιινγηθφ χζηεκα Κ.Δ.ΠΔ.Γ. ΑΔ 

γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ιηπαληηθψλ, ηελ Α.Φ.Ζ.. ΑΔ  γηα ηηο θνξεηέο ειεθηξηθέο ζηήιεο 

θαη κπαηαξίεο έσο 1,5Kg, ην .Δ.ΓΗ..-Κ. ΔΠΔ γηα ηνπο ρξεζηκνπνηεκέλνπο 

ζπζζσξεπηέο κφιπβδνπ-νμένο, ηελ Δ.Γ.Ο.Δ. ΔΠΔ γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 

νρεκάησλ ζην ηέινο θχθινπ δσήο ηνπο θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ απηψλ (ΟΣΚΕ), ηελ 

ΔΛ.ΣΔ.ΠΔ. ΑΔ γηα ηα απφβιεηα ιηπαληηθψλ ειαίσλ (ΑΛΔ). 

  

Δλεκέξωζε – Δπαηζζεηνπνίεζε 

Σν Δ.Μ.Α.Κ. δέρεηαη ζπλερψο αηηήκαηα εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα έρνπλ γίλεη επηζθέςεηο απφ ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, δήκνπο, ηκήκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κέζσλ 

καδηθήο ελεκέξσζεο ηνπηθψλ θαη εζληθψλ, νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ θιπ. Ζ 

Γ.Δ.ΓΗ..Α. κε πξνζπκία αληαπνθξίλεηαη ζε πξνζθιήζεηο ελεκέξσζεο καζεηψλ θαη 

θνηηεηψλ, πέξαλ ηεο μελάγεζεο ζηνπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο, φπνπ ελεκεξψλνληαη γηα ην 

ζχλνιν ηνπ έξγνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Δπηρείξεζε θαη θπξίσο βιέπνπλ ζηελ πξάμε 

φηη ηίπνηα δελ πάεη ρακέλν. 

 

Γηνίθεζε 

Ζ επηρείξεζε δηνηθείηαη  απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ θαη απφ 11κειέο 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα (Π.Γ. 
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410/1995, ΦΔΚ 231 Α) θαη ηεο Τπ. Απνθ. 25027/1984 «Καζνξηζκφο αλαγθαίσλ 

ιεπηνκεξεηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 205 έσο 213 ηνπ Ν. 

1065/80 θ.ιπ.» (ΦΔΚ 244 Β). 

Οη ππεξεζίεο ηεο Γ.Δ.ΓΗ..Α. Α.Δ. ζηεγάδνληαη ζε κηζζσκέλν ρψξν ελψ ζηνπο 

άκεζνπο ζηφρνπο ηεο είλαη ε εμεχξεζε δεκφζηνπ ρψξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γήκν 

Υαλίσλ. 

 

Σπλεξγαζίεο κε θνξείο  

Απνηέιεζκα ηεο αλαγλψξηζεο ηνπο  έξγνπ πνπ επηηειεί ε επηρείξεζε ζρεηηθά κε ηελ 

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε ησλ Αζηηθψλ ηεξεψλ Απνβιήησλ είλαη ε αλάδεημε ηεο 

ζηελ ζέζε ηεο Πξνεδξίαο ηνπ Παλειιήληνπ Γηθηχνπ ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 

ηεξεψλ Απνβιήησλ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ πνπ εθπξνζσπεί ηνπο ΦνΓΑ ζε 

θεληξηθφ επίπεδν. ε επηρεηξεζηαθφ επίπεδν είλαη δηαξθήο ε ζπλεξγαζία κε θνξείο 

ηνπ δεκνζίνπ, εξεπλεηηθά θέληξα,  επηζηεκνληθά ηδξχκαηα κε θνηλή ζπκκεηνρή ζε 

επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα (Δ.Ο.Υ., LIFE θηι.) 

 

Καηλνηνκία ηεο Γ.Δ.ΓΗ.Σ.Α.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο ΓΔΓΗΑ αληηιακβαλφκελν ηελ επζχλε ηεο θνηλσληθήο 

απνδνρήο ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηεο έρεη πξνρσξήζεη ζηνλ δεκφζην έιεγρν, κε ηελ 

αλάζεζε ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ ΔΜΑΚ θαη ΥΤΣ 

Υαλίσλ ζην Πνιπηερλείν Κξήηεο θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο κνλάδαο ζην 

Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Κξήηεο. Καη ηα δχν απηά Ηδξχκαηα είλαη αλεμάξηεηνη, 

αμηφπηζηνη επηζηεκνληθνί θνξείο κε ζπζζσξεκέλε γλψζε θαη εκπεηξία πάλσ ζην 

αληηθείκελν. Γηαζέηνπλ νξγαλσκέλα θαη πιήξσο εμνπιηζκέλα εξγαζηήξηα, ηθαλά γηα 

θάζε εμηδαληθεπκέλε αλάιπζε. Ζ επηρείξεζε δεζκεχεηαη λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε 

απαίηεζε πνπ ζα ζέζνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ ειέγρσλ. Σν πξφγξακκα 

πεξηιακβάλεη: 

 Μεηξήζεηο πνηφηεηαο αηκνζθαηξηθνχ θαη αθνπζηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Αλαιχζεηο παξαγφκελνπ βηναεξίνπ. 

 Αλαιχζεηο παξαγφκελσλ ζηξαγγηζκάησλ. 

 Αλαιχζεηο ππνγείσλ πδάησλ θαη αλαιχζεηο εδάθνπο. 

 Αλαιχζεηο πνηφηεηαο θφκπνζη. 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

- Παξαθνινχζεζε νξγαληθψλ ηνμηθψλ ελψζεσλ. 

- Αλάιπζε θπζηθνρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ παξακέηξσλ. 

- Αλάιπζε βαξέσλ κεηάιισλ.  

- Αλάιπζε κηθξνβηνινγηθψλ παξακέηξσλ. 

- Μεηξήζεηο θπηνηνμηθφηεηαο. 

- Αλάιπζε κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

Μηα άιιε θαηλνηφκν δξάζε ηεο ΓΔΓΗΑ αθνξά ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

θφκπνζη. Δηδηθφηεξα, κε ζηφρν ηε Βειηηζηνπνίεζε ηεο Αλάθηεζεο θαη 

Κνκπνζηνπνίεζεο ηνπ Οξγαληθνχ Κιάζκαηνο ησλ ηεξεψλ Αζηηθψλ Απνβιήησλ θαη 

ηελ Απνηειεζκαηηθή Αμηνπνίεζε ηνπ Κφκπνζη ζε Αγξνηηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο 

Δθαξκνγέο, ε ΓΔΓΗΑ ππέβαιιε πξφηαζε πηινηηθνχ έξγνπ πξνο ρξεκαηνδφηεζε ζην 

Υξεκαηνδνηηθφ Μεραληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, ε νπνία 

εγθξίζεθε. ην έξγν απηφ ζπκκεηέρνπλ νη θνξείο: Σκήκα Μεραληθψλ Πεξηβάιινληνο 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ρνιή Γεσπνλίαο ΑΣΔΗ Κξήηεο, Bioforsk, soil and 

Environment Section (Ννξβεγία-Bioforsk), Γ/λζε Δγγείσλ Βειηηψζεσλ θαη 

Τδάηηλσλ Πφξσλ Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Υαλίσλ, Γαζαξρείν Υαλίσλ 
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Πεξηθέξεηαο Κξήηεο θαη ε Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Υαλίσλ 

(ΓΔΤΑΥ).  

 

Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη:  

 Ζ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ Υαλησηψλ γηα ην θφκπνζη, ηε 

ρξεζηκφηεηά ηνπ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο αλάθηεζεο θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα αζηηθά 

απνξξίκκαηα. 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ παξαγφκελνπ θφκπνζη. 

 Ζ εχθνιε απφθηεζε απφ ηνπο ελ δπλάκεη ρξήζηεο ηνπ παξαγφκελνπ 

πξντφληνο. 

 Ζ εθηξνπή απφ ηνλ ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο αθφκα κεγαιχηεξσλ πνζνηήησλ 

νξγαληθψλ πιηθψλ. 

Σα νθέιε είλαη πξαγκαηηθά θαη πνιπδηάζηαηα γηα ηελ ΓΔΓΗΑ, ηνπο Υαληψηεο θαη ην 

Πεξηβάιινλ ηνπ Σφπνπ καο. Δπίζεο, ε Γ.Δ.ΓΗ..Α. πινπνηεί ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LIFE+ ην έξγν «Δπηινγέο δηαρείξηζεο απνβιήησλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (WASTE-C-CONTROL 

LIFE09/ENV/GR/000294)» πνπ έρεη σο ζηφρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ΑΦΘ, κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο ελφο εξγαιείνπ/ινγηζκηθνχ πνπ ζα αμηνινγεί ηερλνινγίεο, ζα 

παξαθνινπζεί, ειέγρεη, ππνινγίδεη ηηο εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ νιφθιεξν ηνλ 

θχθιν δσήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ. Σέινο, έρεη 

εγθξηζεί ε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ « Γεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ εξγαιείνπ πξφιεςεο 

παξαγσγήο απνβιήησλ γηα ηηο αξρέο ηεο απηνδηνίθεζεο» επίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο LIFE+. 

 

 

 

Δπηκόξθωζε Πξνζωπηθνύ 

Ζ Γ.Δ.Γ.Η..Α θαηέρνληαο εγεηηθή ζέζε ζηελ Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ ζε 

επίπεδν ρψξαο θαη πςεινχ επηπέδνπ ζηειέρε, αλέιαβε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΔΠΔΜ 

ηελ επηκφξθσζε ζηειερψλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ πνπ ζρεδηάδνπλ, πινπνηνχλ θαη 

δηαρεηξίδνληαη έξγα θαη θπξίσο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2009. Παξάιιεια, δηαξθήο ζηφρνο ηεο Γ.Δ.ΓΗ..Α. είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο πςειήο απηνεθηίκεζεο ηνπ εξγαηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ε επηκφξθσζε 

θπξίσο ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηεο εξγαζίαο κε ηελ ηαθηηθή δηνξγάλσζε 

ζεκηλαξίσλ. 

 

Αλζξώπηλν δπλακηθό & Υιηθνηερληθή ππνδνκή 

Ζ Γ.Δ.ΓΗ..Α. Α.Δ. απαζρνιεί 181 εξγαδφκελνπο  δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ, απφ ηνπο 

νπνίνπο ην 10% απνηειεί επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ. Πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία ηεο 

επηρείξεζεο απνηεινχλ νη ηδηφθηεηεο εγθαηαζηάζεηο ζην ΒΗΟΠΑ Υαλίσλ φπνπ 

ζηεγάδεηαη ε Γηεχζπλζε Απνθνκηδήο θαζψο επίζεο θαη ην νηθφπεδν έθηαζεο 52 

ζηξεκκάησλ ζηελ πεξηνρή Μεζνκνχξη εληφο ηνπ νπνίνπ ζηεγάδεηαη ην Σκήκα ηνπ 

πλεξγείνπ Ορεκάησλ. Δπίζεο δηαζέηεη ειεθηξνκεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

κεηαθνξηθά κέζα, έπηπια θαη ινηπφ εμνπιηζκφ αμίαο πεξίπνπ 2 εθ. επξψ. 

 

Μεηνρηθφ Κεθάιαην ΓΔΓΗΑ Α.Δ. 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζε 1.970.094,95 € θαη θαηαλέκεηαη 

ζε 35.820 κεηνρέο. Ο Γήκνο Υαλίσλ θαηέρεη 34.688 κεηνρέο  (96,84%) θαη ν Γήκνο 

Πιαηαληά 1.132 κεηνρέο (3,16%). Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2011 ζα παξνπζηάζνπλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο ηάμεο ησλ 8,5 εθ € 
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απφ ηα νπνία ην πξφγξακκα ησλ επηρνξεγνχκελσλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ ζα είλαη 

ηεο ηάμεο ησλ 2,0 εθ €. Σα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ αλαθηεκέλσλ πιηθψλ ζα 

μεπεξάζνπλ ην 1,3 εθ € θαιχπηνληαο έηζη ην 33 % ηεο ηειηθήο δηάζεζεο 

πεξηνξίδνληαο ηελ ρξέσζε ησλ δήκσλ πειαηψλ ζηα 45 €/ηφλν απνξξηκκάησλ. 

 

Αμηνιφγεζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο ΓΔΓΗΑ Α.Δ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έγηλε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη εληνπηζκφο ησλ πην θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ αλάπηπμήο ηεο. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ: ΓΔΓΗΑ Α.Δ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

Γπλαηφηεηεο 

 Πηζηή ηήξεζε ηεο Δπξσπατθήο θαη 

Δζληθήο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

νξζή, ρξεζηή θαη ζχλλνκε 

Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Αζηηθψλ 

ηεξεψλ Απνβιήησλ. 

 Δθαξκνγή πξνηχπνπ ΔLOT 1429 γηα 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ηελ 

«Γηαρεηξηζηηθή επάξθεηα νξγαληζκψλ 

γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ δεκφζηνπ 

ραξαθηήξα −απαηηήζεηο». 

 Δθαξκνγή Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ 

Τπεξεζηψλ θαη Πξνκεζεηψλ. 

 Δθαξκνγή Οξγαλνγξάκκαηνο 

 Λεηηνπξγία Γηεπζχλζεσλ ζηελ βάζε 

ηεο αξηζηνπνίεζεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο, πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο 

θαη ησλ πνιηηψλ. 

 Γηαξθήο αλαδήηεζε ζπλεξγαζηψλ κε 

Γεκφζηνπο θαη Ηδησηηθνχο Φνξείο, 

Παλεπηζηεκηαθά θαη Δξεπλεηηθά 

Κέληξα. 

 πλεξγαζία κε ΦνΓΑ ζε Δζληθφ 

Δπίπεδν 

 πλεξγαζία κε ηελ ΔΔΓΑ, θαη ηελ 

ISWA. 

 Πιήξεο αμηνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ. 

Πξνβιήκαηα 

 Αβεβαηφηεηα θαη άγλνηα ζρεηηθά κε ηηο 

αιιαγέο πνπ επέξρνληαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ αξ.104 ηνπ Ν.3852 /10 ( 

έλαο ΦΟ..Γ.Α ζε θάζε πεξηθέξεηα)  

 πλερψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ 

πιαίζην 

 Δθθξεκφηεηα εθδίθαζεο αζθαιηζηηθψλ 

κέηξσλ κεξίδαο εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη 

είλαη απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ πζηέξεζε ζηελ δηαδηθαζία πξνψζεζεο 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη 

ζηελ δηαδηθαζία εμφθιεζεο ησλ 

εληαικάησλ πιεξσκήο γηα ηηο 

παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο 

Γήκνπο, κε απνηέιεζκα ηελ 

θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Ζ αδπλακία ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 

γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε θαη ηελ 

κεηαθξνληίδα ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 

Δπθαηξίεο 

 Άξηζηα θαηαξηηζκέλν επηζηεκνληθφ, 

δηνηθεηηθφ θαη εξγαηηθφ πξνζσπηθφ. 

 Βειηηζηνπνίεζε πθηζηάκελσλ 

ππνδνκψλ θαη δεκηνπξγία λέσλ 

έξγσλ δηαρείξηζεο Αζηηθψλ ηεξεψλ 

Απνβιήησλ. 

 Νέν λνκνζεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε 

ηελ εηζθνξά ησλ Γήκσλ γηα ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο (Ν. 

3854/2010) 

 

Πεξηνξηζκνί  

 Αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο  

πξνζσπηθνχ 

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ 

/ρξεκαηνδνηήζεσλ /εζφδσλ  

 Θεζκηθφ πιαίζην  -Γξαθεηνθξαηία  
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1.4.2. Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Υαλίσλ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.) 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Υαλίσλ (Γ.Δ.Τ.Α.Υ.) (κηα απφ ηηο 

πξψηεο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπζηήζεθαλ ζε εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 1069/80) είλαη 

Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε θνηλσθειή - κε θεξδνζθνπηθφ - ραξαθηήξα, 

πνπ ζθνπφ έρεη: «ηε κειέηε, θαηαζθεπή, ζπληήξεζε, εθκεηάιιεπζε, δηνίθεζε θαη 

ιεηηνπξγία ηωλ δηθηύωλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, αθαζάξηωλ θαη νκβξίωλ, θαζώο 

θαη κνλάδωλ επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήηωλ ηεο πεξηνρήο Φαλίωλ». 

  

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν.3852/10 ζπζηάζεθε λέα Γ.Δ.Τ.Α. Υαλίσλ κε επέθηαζε 

αξκνδηνηήησλ απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2011 γηα ηηο Γ.Δ. Υαλίσλ, Αθξσηεξίνπ θαη Νέαο 

Κπδσλίαο θαη κε επέθηαζε αξκνδηνηήησλ θαη ζηηο ππφινηπεο Γ.Δ. ηνπ 

Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Υαλίσλ (νχδαο, Δι. Βεληδέινπ, Θεξίζνπ θαη Κεξακηψλ). 

 

Παξεξρφκελεο Τπεξεζίεο: 

Α) Ύδξεπζε 

Ζ  Γεκνηηθή Δπηρείξεζε Όδξεπζεο Απνρέηεπζεο Υαλίσλ πδξνδνηεί ηνλ Γήκν 

Υαλίσλ. Σν λεξφ πνπ πξνζθέξεη είλαη πςειήο πνηφηεηαο, πξνέξρεηαη απφ ηηο πεγέο 

ησλ Λεπθψλ Οξέσλ θαη πξφθεηηαη γηα έλα λεξφ κε εμαηξεηηθά θπζηθνρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ γεχζε ηνπ. 

 

Β) Απνρέηεπζε 

 ινη νη δηαλνηγκέλνη δξφκνη ηνπ ρεδίνπ Πφιεσο Υαλίσλ, εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο 

Παιηάο Πφιεο, απνρεηεχνληαη κε ρσξηζηφ ζχγρξνλν δίθηπν αθαζάξησλ. 

Δπίζεο, ε ΓΔΤΑΥ βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε γηα ηε ζσξάθηζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, 

απέλαληη ζε θηλδχλνπο πιεκκχξσλ. Έρεη θαηαζθεπάζεη δεθάδεο ρηιηάδσλ η.κ. 

αλνηθηψλ ή θιεηζηψλ αληηπιεκκπξηθψλ ηάθξσλ θαη βξίζθεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

γεηηνληθνχο δήκνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ έξγσλ ζηηο πεξηνρέο 

ηνπο. 

 

Γ) Βηνινγηθφο Καζαξηζκφο 

Οη εγθαηαζηάζεηο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη ιεηηνπξγεί ε 

ΓΔΤΑΥ είλαη απφ ηηο πην ζχγρξνλεο. Μπνξνχλ λα επεμεξγαζηνχλ ιχκαηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε 118.000 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο, θνξηίν πνπ πξνβιέπεηαη λα 

επηηεπρζεί ην 2015. Δπηπιένλ, έρνπλ πξνβιεθζεί νη ρψξνη γηα κειινληηθή επέθηαζε 

ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο κνλάδαο ζε 150.000 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο ην 2037. 

 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ΓΔΤΑΥ 

Ζ ΓΔΤΑΥ Α.Δ. δηαζέηεη ην θάησζη αλζξψπηλν δπλακηθφ (Πίλαθαο 57): 

 

 

Κξίζηκα Εεηήκαηα Δζσηεξηθήο Αλάπηπμεο 

 Πξνζαξκνγή θνξέα ζην λέν ζεζκηθφ πιαίζην (αξζ.104 ηνπ Ν.3852/2010)  

 Απνηέιεζκα  εθδίθαζεο αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ κεξίδαο εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη είλαη 

απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

 Ζ  ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε θαη ηελ κεηαθξνληίδα ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ  

 Αμηνπνίεζε /εθκεηάιιεπζε   ρξεκαηνδνηνχκελσλ  πξνγξακκάησλ -δξάζεσλ  

http://www.deyax.org.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=92
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ΠΗΝΑΚΑ 57: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ΓΔΤΑΥ  

ΓΔΤΑ 

ΥΑΝΗΧΝ 

   

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΤΝΟΛΟ 126 0 119 

 
 

Αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ΓΔΤΑΥ  

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ: ΓΔΤΑΥ Α.Δ. 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 
Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

 

Γπλαηφηεηεο 

 Αμηνπνίεζε έκπεηξσλ θαηαξηηζκέλσλ 

ζηειερψλ  

 Αμηνπνίεζε ηερλνγλσζίαο πξψελ ΓΔΤΑ 

Υαλίσλ θαη δηάρπζε ηεο γηα θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ  

Γήκνπ. 

 Αμηνπνίεζε Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο 

πξψελ ΓΔΤΑ Υαλίσλ γηα πινπνίεζε 

έξγσλ ΔΠΑ ζην ζχλνιν ησλ λέσλ 

Γηνηθεηηθψλ νξίσλ.  

 

Πξνβιήκαηα 

 Αζηαζέο θαη απξφβιεπην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ 

 πλερείο κεηαβνιέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην  

 Μεηαθνξά λέσλ αξκνδηνηήησλ κε 

ειιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην, πφξνπο θαη 

πξνζσπηθφ 

 εκαληηθά πξνβιήκαηα ζην ηνκέα ησλ 

αλαγθαίσλ ππνδνκψλ ζηηο λέεο Γ.Δ. 

(πιελ ηνπ πξψελ Γήκνπ Υαλίσλ) πνπ 

αθνξνχλ ηελ χδξεπζε, ηελ απνρέηεπζε 

αθαζάξησλ θαη ηελ  αληηπιεκκπξηθή  

πξνζηαζία ησλ Γ.Δ. 

 Έιιεηςε πφξσλ γεληθφηεξα ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο    

 Οη ειιείςεηο ζε  εξγαηνηερληθφ  

πξνζσπηθφ θαη ε αδπλακία πξφζιεςεο 

λένπ. 

 Πεξηνξηζκέλε   ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζην επίπεδν επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πειάηεο καο. 

 ηέγαζε ππεξεζηψλ ζε δηάζπαξηα θηίξηα 

 Πξνζσξηλά πξνβιήκαηα ζηε 

κεραλνξγάλσζε (ελνπνίεζε αξρείσλ 

θ.ι.π.) 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ηα θπξηφηεξα ζέκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο ηεο 

ΓΔΤΑΥ Α.Δ. θαζψο επίζεο νη δπλαηφηεηεο θαη νη επθαηξίεο αλάπηπμεο ηεο.  

 

Δπθαηξίεο 

 Αμηνπνίεζε /ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο  

ππεξεζίαο 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Δπηκφξθσζε, θαηάξηηζε ,ελεξγνπνίεζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Πεξηνξηζκνί 

 πλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

(πληαμηνδνηήζεηο - εθεδξεία - Αλαζηνιή 

/ Πεξηνξηζκφο δηνξηζκψλ) 

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ 

/ρξεκαηνδνηήζεσλ /εζφδσλ  

 Θεζκηθφ πιαίζην - πξφζζεηε 

γξαθεηνθξαηία απφ έληαμε ΓΔΤΑ ζε 

ππεξεζία ειεγθηηθνχ ζπλεδξίνπ  
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1.4.3. ΚΤΓΧΝ Γεκνηηθή Α.Δ. 

Ζ ζχζηαζε ηεο ακηγνχο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο "ΚΤΓΧΝ" θξίζεθε αλαγθαία γηα λα 

απνθηήζεη ν Γήκνο Υαλίσλ κηα επηρείξεζε κε έλα επέιηθην ζεζκηθφ πιαίζην, φπνπ 

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ ρξεκαηνδφηεο ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ,  κπνξεί λα πεηχρεη 

ηελ αλάπηπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. πζηήζεθε απφ ην Γήκν Υαλίσλ κε ηελ 133/85 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ σο ίδην λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη 

δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 205 έσο 225 ηνπ Ν. 1065 φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 28, 35 έσο 39, 42 θαη 46 ηνπ Ν. 

1416/84. Σν 2009 κεηαηξάπεθε ζε Αλψλπκνο Δηαηξεία, θαηαρσξήζεθε ζην κεηξψν 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (ΦΔΚ 14625/2009) κε επσλπκία «ΚΤΓΧΝ Γεκνηηθή Αλψλπκε 

Δηαηξεία Δθκεηάιιεπζεο ηαζκψλ Απηνθηλήησλ»  θαη κε δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΚΤΓΧΝ 

Γεκνηηθή Α.Δ». θνπφο ηεο εηαηξείαο είλαη: 

α) Ζ ιεηηνπξγία θαη εθκεηάιιεπζε ηνπ Γεκνηηθνχ ηαζκνχ ηάζκεπζεο 

Απηνθηλήησλ επί ηεο νδνχ Πεξίδνπ. 

β) Ζ πξνζζήθε ππέξγεησλ νξφθσλ ζην Γεκνηηθφ ηαζκφ ηάζκεπζεο Απηνθηλήησλ 

επί ηεο νδνχ Πεξίδνπ θαη ε ζπλνιηθή εθκεηάιιεπζε απηνχ. 

γ) Ζ ελνηθίαζε θαηαζηεκάησλ Γεκνηηθήο Λαραλαγνξάο Πειεθαπίλαο. 
 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο αλέξρεηαη ζε 3.759.200€ δηαηξνχκελν ζε 75.184 

θνηλέο δεζκεπκέλεο νλνκαζηηθέο κεηνρέο  νλνκαζηηθήο αμίαο 50,00€ έθαζηε. Οη 

πφξνη ηεο Δπηρείξεζεο είλαη ηα έζνδα απφ ηελ ελνηθίαζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

δεκνηηθήο ιαραλαγνξάο, ηα έζνδα απφ ην ζηαζκφ απηνθηλήησλ θαη γεληθά απφ ηε 

άζθεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο, νη πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία ηεο, δάλεηα, 

θιεξνλνκηέο, εηζθνξέο, δσξεέο θαη ινηπά επηρνξεγήζεηο. 
 

Γξαζηεξηόηεηεο 
Με εξγαιείν ηνλ αλαπηπμηαθφ λφκν 1262/83 θαη κε ίδηα ζπκκεηνρή θαηαζθεπάζηεθε 

ζηελ πεξηνρή ηεο Πειεθαπίλαο, ε λέα δεκνηηθή ιαραλαγνξά (ρνλδξεκπφξην), κε 

άκεζε απνζπκθφξεζε ηεο θεληξηθήο αγνξάο απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα απηή. 

Καηαζθεπάζηεθαλ 21 θαηαζηήκαηα 60κ2 πεξίπνπ ην θάζε έλα κε παηάξη, κέζσ ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη ε δηαθίλεζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ πξνο ηελ αγνξά ησλ Υαλίσλ 

θαη ηα πεξίρσξα θαη έλα θαηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγεί σο αλαςπθηήξην. 
 

Γεκνηηθή Λαραλαγνξά  

ην ίδην ρψξν κε ίδηα ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπάζηεθε κηα απηφκαηε ειεθηξνληθή 

δπγαξηά (γεθπξνπιάζηηγγα), κεγίζηεο αθξηβείαο γηα ηελ δχγηζε νρεκάησλ-πξντφλησλ, 

δηαζηάζεσλ 18 κέηξσλ κήθνπο θαη δχγηζε κέρξη 70 ηφλσλ. Καηάιιειε, κε κφλν κηα 

δχγηζε, ησλ κεγαιχηεξσλ νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζηνπο δξφκνπο , κε ιεηηνπξγία 

φιν ην εηθνζηηεηξάσξν, απνηειεί ην κνλαδηθφ ζην είδνο ηνπ δεκφζην έξγν ζηε αγνξά 

ησλ Υαλίσλ. Σελ δηαρείξηζε ηεο γεθπξνπιάζηηγγαο έρεη παξαρσξήζεη ε επηρείξεζε 

ζην χιινγν Δλνηθηαζηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 
 

Γεκνηηθόο Σηαζκόο Απηνθηλήηωλ  

ην νηθφπεδν ηεο νδνχ Πεξίδνπ -Τςειαληψλ -Καξατζθάθε έρνπλ απνπεξαησζεί νη 

δχν ππφγεηνη  φξνθνη θαη έρεη εμαζθαιηζζεί ζπλνιηθά 138 ζέζεηο ζηάζκεπζεο εθ ησλ 

νπνίσλ νη ηξεηο ζέζεηο είλαη γηα ΑκΔΑ. Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ είλαη κε 

«Απηνεμππεξέηεζε», δειαδή ν θάζε νδεγφο ζηαζκεχεη ν ίδηνο ην φρεκά ηνπ ζε 

ζέζεηο πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη απεηθνλίδνληαη ζην δάπεδν κε δηαγξάκκηζε θαη 

αξίζκεζε. Σν σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηαζκνχ είλαη απφ ην πξσί 08.00 έσο ην βξάδπ 

23.00 απφ ηελ Γεπηέξα έσο ηελ Παξαζθεπή θαη ην άββαην απφ ην πξσί 08.00 έσο 

17.00. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ενξηψλ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο δηαθνξνπνηείηαη 

http://www.chania.gr/files/2/127/fek14625.pdf
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ζχκθσλα κε ην σξάξην ησλ θαηαζηεκάησλ. Σν θφζηνο ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ 

ππνινγίδεηαη κε ρξνλνρξέσζε. Ο ζπλδπαζκφο ηεο εχθνιεο πξφζβαζεο απφ ηελ νδφ 

Πεξίδνπ, ηεο αλαρψξεζεο - δηνρέηεπζεο ησλ απηνθηλήησλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε, ν 

απιφο ηξφπνο θπθινθνξίαο εζσηεξηθά ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, απνηειεί ζεκείν 

εμππεξέηεζεο - αλαθνξάο γηα θάζε νδεγφ πνπ επηζπκεί λα επηζθεθζεί ην θέληξν ησλ 

Υαλίσλ. 
 

 ηνλ άκεζν πξνγξακκαηηζκφ ηεο επηρείξεζεο είλαη ε επέθηαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

Παξθηλγθ ηεο νδνχ Πεξίδνπ-Τςειαληψλ-Καξατζθάθε απφ 150 ζε 330 ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο. Έρεη ήδε ζπληαρζεί ε ζρεηηθή κειέηε, έρεη εθδνζεί ε νηθνδνκηθή άδεηα 

θαζψο θαη νη αλαγθαίεο αδεηνδνηήζεηο. Ζ πξφηαζε αλακέλεηαη λα ππνβιεζεί γηα  

έληαμε θαη ρξεκαηνδφηεζε ζην ρξεκαηνδνηηθφ πξφγξακκα «Jessica».  
 

Γηνίθεζε 
Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ 9κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε 4εηή ζεηεία. ε θάζε 

πεξίπησζε ε ζεηεία ηνπ Γ.. ιήγεη ην αξγφηεξα ηξεηο κήλεο κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

Ζ Γεκνηηθή Δπηρείξεζε ΚΤΓΧΝ Α.Δ. δηαζέηεη ην θάησζη αλζξψπηλν δπλακηθφ 

(Πίλαθαο 58): 
 

ΠΗΝΑΚΑ 58: Πξνζσπηθφ ΚΤΓΧΝ Α.Δ 

ΚΤΓΧΝ ΑΔ 

1 2 3 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΤΝΟΛΟ 3 0 10 

 
Αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο ΚΥΓΩΝ Α.Δ. 

Παξαθάησ απνηππψλνληαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα, πεξηνξηζκνί θαη δπλαηφηεηεο 

ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο ΚΤΓΧΝ Α.Δ.  θαη γίλεηαη  εληνπηζκφο ησλ πην θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ αλάπηπμήο ηεο. 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ: ΚΤΓΧΝ Α.Δ. 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  

 Αδπλακία είζπξαμεο ησλ ελνηθίσλ απφ 

ηα θαηαζηήκαηα ηεο Λαραλαγνξάο.  

 

 

 

Γπλαηφηεηεο  

 Κνκβηθή ζέζε ηνπ  ζηαζκνχ απηνθηλήησλ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρακειφ θφζηνο 

παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ζηάζκεπζεο 

 Καιή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο εηαηξείαο 

 Πιήξεο πιηθνηερληθή ππνδνκή, ε νπνία 

ζπληεξείηαη ηαθηηθά 
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Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 

 Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο  

Δπθαηξίεο 

 Τπνβνιή κειέηεο γηα ηελ πξνζζήθε 

πέληε νξφθσλ ζηάζκεπζεο (330ζέζεηο 

ζηάζκεπζεο). 

 Έρεη  εθδνζεί ε ζρεηηθή νηθνδνκηθή άδεηα 

θαη έρνπλ παξζεί νη αλαγθαίεο 

αδεηνδνηήζεηο.  

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Πξνζζήθε πέληε νξφθσλ ζηάζκεπζεο, (330 ζέζεηο ) κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ. 

 ηειέρσζε ηεο επηρείξεζεο κε κφληκν πξνζσπηθφ ηακείνπ θαη πξνζσπηθνχ 

ζηάζκεπζεο. 

 Αιιαγή πνιηηηθήο είζπξαμεο ελνηθίσλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηεξεχλεζε θαη άιισλ πεγψλ εζφδσλ. 

 

1.4.4. Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Υαλίσλ –

Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ (ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ)  

Ζ Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Πνιηηηζκνχ θαη Πεξηβάιινληνο  Γήκνπ Υαλίσλ –Κέληξν  

Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ (ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ) ζπζηάζεθε, ζχκθσλα κε ην 

ΦΔΚ 1501/21-06-11, φπσο φξηδαλ νη δηαηάμεηο  ηνπ άξζξνπ 1, 103, 107 θαη 109 ηνπ 

Ν. 3852/2010, έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ έμη Κνηλσθειψλ Δπηρεηξήζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ:  

α) Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Υαλίσλ (ΚΔΓΖΥ),(ΦΔΚ2529/Β/29−12−2009) 

β) Κέληξν Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ (ΚΑΜ), (ΦΔΚ2529/B/29−12−2009) 

γ) Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Αθξσηεξίνπ (ΦΔΚ2353/Β/20−11−2008) 

δ) Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Δι. Βεληδέινπ (ΦΔΚ1296/Β/3−7−2008) 

ε) Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Θεξίζνπ, (ΦΔΚ 1460/B/24−7−2008) 

ζη) Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Νέαο Κπδσληάο(ΦΔΚ 1973/Β/24−9−2008)  

 

Γξαζηεξηόηεηεο  ΚΔΠΠΔΓΖΦ-ΚΑΜ 

Η. Πνιηηηζκφο: 

 Ζ δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ, ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ, εθζέζεσλ θαη άιισλ 

πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ ή ε ζπκκεηνρή ηεο ζε απηά 

 Ζ πξνψζεζε πνιηηηζηηθψλ αληαιιαγψλ, ζε εζληθφ, επξσπατθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν. 

 Ζ πξνβνιή ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηνπξηζκνχ  

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ ζε ζέκαηα ζπλαθή κε 

πνιηηηζκφ 

 Ζ ζηήξημε, δηάδνζε θαη αλάπηπμε κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ηεο δεκηνπξγίαο 

θαιιηηερληθνχ θαη ζεσξεηηθνχ έξγνπ πςειήο πνηφηεηαο θαη ε πξνβνιή ηεο 

ειιεληθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη δε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο δεκηνπξγίαο.  

 Πην εηδηθά, ε ζηήξημε θαη αλάπηπμε ησλ δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ ζην ρνξφ, 

ηε κνπζηθή, ην ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, ηελ 

αγηνγξαθία, ηε θσηνγξαθία, κε ηε ιεηηνπξγία ζρνιψλ δηδαζθαιίαο κνπζηθήο, 

ρνξνχ, ζεάηξνπ, εηθαζηηθψλ ηερλψλ, ινγνηερλίαο, δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, 

θσηνγξαθίαο, θηλεκαηνγξάθνπ, ςεθηαθψλ ηερλνινγηψλ, θαηαζθεπήο 

παξαδνζηαθψλ νξγάλσλ, παξαδνζηαθψλ ρνξψλ, παξαδνζηαθψλ ηερλψλ θ,α, 
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 Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηεο έξεπλαο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη γεληθά πξνηάζεηο πνπ  δηεπξχλνπλ θαη εμειίζζνπλ ηηο 

εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο. 

 Ζ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κε ηνλ πνιηηηζκφ 

 Ζ δηεχξπλζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο πνιηηηζηηθψλ 

παξαγσγψλ, ζπκπαξαγσγψλ θαη θαιιηηερληθψλ αληαιιαγψλ θάζε είδνπο, 

ηδηαίηεξα δε αξρηηεθηνληθνχ ελδηαθέξνληνο ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν, ε ζπκκεηνρή ζε εζληθά θαη επξσπατθά πνιηηηζηηθά δίθηπα, ε 

ζπλεξγαζία κε άιιεο πφιεηο ζην πιαίζην ηεο Δπηθξάηεηαο πνιηηηζκνχ, θαζψο 

θαη κε άιιεο επξσπατθέο θαη κεζνγεηαθέο πφιεηο, ε ζπκκεηνρή ζηα 

πξνγξάκκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη 

ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλή επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία 

πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ θέληξσλ, κνπζείσλ, ζεάηξσλ, θηλεκαηνγξάθσλ 

θαη θάζε είδνπο θέληξσλ πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο θαη δε ζηνλ 

ηνκέα ηεο αξρηηεθηνληθήο κέζσ ηνπ Κέληξνπ Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ 

θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ απηψλ. 

 Ζ επηδίσμε ηεο δηαζχλδεζεο ηνπ Κέληξνπ Αξρηηεθηνληθήο ηεο Μεζνγείνπ κε 

ηελ εθπαίδεπζε ψζηε λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ηνπ κειινληηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ ζα ην ζηεξίμεη.  

 Ζ ζπκβνιή ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη αξρηηεθηνληθήο 

ηαπηφηεηαο ηεο πφιεο, φζν θαη ζηελ απνθέληξσζε. 

 Ζ δηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ, ζπκπνζίσλ, εκεξίδσλ, 

ζπλαληήζεσλ, εθζέζεσλ, εθδειψζεσλ, ζπλεζηηάζεσλ θαη ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

 Ζ ιεηηνπξγία θπιηθείσλ ζε πνιηηηζηηθνχο ρψξνπο 

 

II. Πεξηβάιινλ: 

 Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

θπζηθνχ αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ζην πιαίζην ησλ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

 Ζ πξνζηαζία θαη ε δηαρείξηζε ησλ πδάηηλσλ πφξσλ, ε πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο 

θαη ε θαηαπνιέκεζε ηεο ξχπαλζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 

 Ζ παξνρή ζπλδξνκήο ζηελ αξκφδηα ππξνζβεζηηθή ππεξεζία, κε θάζε 

πξφζθνξν κέζν πνπ δηαζέηνπλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ππξθαγηψλ, ηδίσο ζε 

πεξηνρέο πνπ έρνπλ δαζηθφ ραξαθηήξα. 

 Γηνξγάλσζε εκεξίδσλ ζε νκάδεο πιεζπζκνχ κε ζέκαηα ζπλαθή κε ην 

πεξηβάιινλ.  

 Ζ πξναγσγή ηνπ δηαιφγνπ , ηεο πξφζβαζεο ηεο έξεπλαο, ηεο γλψζεο ηεο  

πιεξνθφξεζεο γηα ηελ αλάπηπμε ζρεδίσλ δξάζεο ζε επίπεδν ηνπηθφ 

πεξηθεξεηαθφ θαη εηδηθά ζην ηνκέα ηεο Αξρηηεθηνληθήο, 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηε ζνβαξή επίδξαζε πνπ έρεη ε 

αξρηηεθηνληθή ζηε δσή θαη ε πξνψζεζε επηζηεκνληθψλ αληαιιαγψλ, 

ζπκβάιινληαο θαη δηεπθνιχλνληαο ηε ζπλεξγαζία κε αλάινγνπο θνξείο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Μεζφγεην 
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 Ζ ζπκκεηνρή ζε επξσπατθά θαη εζληθά πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

πξσηνβνπιηψλ θαη έξγσλ ζην πιαίζην ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο. 

 Ζ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ δαθνθηνλίαο θαη άιισλ πνπ έρνπλ ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Ζ πξνβνιή δξάζεσλ ζπλαθψλ κε ην ζθνπφ θαη εκπνξία θαηαιφγσλ, βηβιίσλ 

θαη ζπγγξακκάησλ κε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ νη πφξνη 

λα δηαηεζνχλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ζθνπψλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

ΗΗΗ. Οξγάλσζε, ιεηηνπξγία, παξνρή ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο:  

 Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, 

ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

(Βνήζεηα ζην πίηη θ.α.) 

 Ζ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππνζηήξημε 

θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο Βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο, κε ηε ιεηηνπξγία παηδηθψλ θαη βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ, θέληξσλ 

εκεξήζηαο θξνληίδαο, ςπραγσγίαο θαη αλαςπρήο ειηθησκέλσλ (ΚΖΦΖ) θαη ε 

εθαξκνγή ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

Πόξνη ΚΔΠΠΔΓΖΦ 

Οη θπξηφηεξνη πφξνη ηεο επηρείξεζεο πξνέξρνληαη απφ: 

 Σε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Γήκν Υαλίσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο 

παξερφκελεο απφ απηήλ ππεξεζίεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 259 

ηνπ Ν.3463/2006. 

 Σα έζνδα απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη γεληθφ ηελ άζθεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηεο, ε παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ΟΣΑ, άιινπο δεκφζηνπο ή 

κε θνξείο θαη ηξίηνπο ζρεηηθνχο κε ηνπο θαηαζηαηηθνχο ζθνπνχο 

 Σε ζπκκεηνρή ζε επηδνηνχκελα πξνγξάκκαηα απφ ηνπο πφξνπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Δζληθψλ Φνξέσλ, 

 Γσξεέο, ρνξεγίεο, θιεξνδνηήκαηα, εληζρχζεηο απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ 

δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. 

 Πξνζφδνπο θάζε είδνπο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο, 

δηαθεκίζεηο, ινηπέο εηζθνξέο θαη επηρνξεγήζεηο. 

 Υξεκαηνδφηεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο. 

 

Γηνίθεζε ΚΔΠΠΔΓΖΦ-ΚΑΜ 

Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) πνπ απαξηίδεηαη απφ έληεθα 

(11) ηαθηηθά κέιε θαη ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, πνπ νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ. Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ νξίδεηαη ζην 

ήκηζπ ηεο δεκνηηθήο πεξηφδνπ. Δηδηθφηεξα, ε ζεηεία ηνπ πξψηνπ Γ ηεο επηρείξεζεο 

νξίδεηαη κέρξη ηελ 31−12−2012. 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

Ζ ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ δηαζέηεη ην θάησζη αλζξψπηλν δπλακηθφ: 
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ΠΗΝΑΚΑ 59: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ΚΔΠΠΔΓΖΥ - ΚΑΜ 

ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ 

1 2 3 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΤΝΟΛΟ 10 0 16 

 

 

Αμηνιφγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ  

ηνλ παξαθάησ πίλαθα έγηλε κηα πξνζπάζεηα απνηχπσζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο θαη εληνπηζκφο ησλ πην θξίζηκσλ 

δεηεκάησλ αλάπηπμήο ηεο. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ : ΚΔΠΠΔΓΖΥ-ΚΑΜ  

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα 

 Αζηαζέο θαη απξφβιεπην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κε ζπλερείο κεηαβνιέο 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην  

 Διιηπήο ζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο  θαη ησλ 

ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο 

 Έιιεηςε πφξσλ γεληθφηεξα ιφγσ 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο  

 Αθαηάιιεινο ν ρψξνο πνπ 

ζηεγάδεηαη ε Κνηλσθειήο 

Δπηρείξεζε 

 

 

Γπλαηφηεηεο   

 Αμηνπνίεζε έκπεηξσλ θαηαξηηζκέλσλ 

θαη πξφζπκσλ ζηειερψλ  

 Αξίζηε ζπλεξγαζία κε άιιεο 

ππεξεζίεο θαη δνκέο  

 Απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ 

απφ ηνπο πνιίηεο  

 Αμηνπνίεζε ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ 

παξάδνζε, ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ ηζηνξία 

θαη ην πεξηβάιινλ 

 Λεηηνπξγία θαη δεκηνπξγία λέσλ 

ρψξσλ πνιηηηζκνχ 

 Γηαηήξεζε θαη βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ, 

κε ηελ επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπο 

θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ηερληθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 Αλάδεημε θαη ιεηηνπξγία επηπιένλ 

ρψξσλ πνιηηηζκνχ, κε ηε ζηήξημε θαη 

ζπλ-δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε 

άιινπο θνξείο. 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 

 πλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

(πληαμηνδνηήζεηο –εθεδξεία - 

Αλαζηνιή /Πεξηνξηζκφο δηνξηζκψλ) 

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ 

/ρξεκαηνδνηήζεσλ /εζφδσλ  

 Θεζκηθφ πιαίζην - πξφζζεηε 

γξαθεηνθξαηία επηηξφπνπ 

Δπθαηξίεο 

 Αμηνπνίεζε /ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

ππεξεζίαο 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Δπηκφξθσζε, θαηάξηηζε, 

ελεξγνπνίεζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 
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 Αλάδεημε ρψξσλ πνιηηηζκνχ 

 Πξνβνιή ηεο αξρηηεθηνληθήο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

 Αλάδεημε ηνπηθνχ θαιιηηερληθνχ δπλακηθνχ 

 Ζ ζηήξημε, δηάδνζε θαη αλάπηπμε κε θάζε δπλαηφ ηξφπν ηεο δεκηνπξγίαο 

θαιιηηερληθνχ θαη ζεσξεηηθνχ έξγνπ πςειήο πνηφηεηαο θαη ε πξνβνιή ηεο ειιεληθήο 

θαη ηδηαίηεξα ηεο ηνπηθήο πνιηηηζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη δε ηεο αξρηηεθηνληθήο 

δεκηνπξγίαο . 

 Ζ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πεηξακαηηζκνχ, ηεο έξεπλαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

γεληθά πξνηάζεηο πνπ δηεπξχλνπλ θαη εμειίζζνπλ ηηο εθθξαζηηθέο δπλαηφηεηεο 

 Ζ δηεχξπλζε θαη αμηνπνίεζε ηεο δπλαηφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο πνιηηηζηηθψλ 

παξαγσγψλ ζπκπαξαγσγψλ θαη θαιιηηερληθψλ αληαιιαγψλ θάζε είδνπο 

 Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ πνιηηηζκνχ, ε πξνβνιή ησλ 

πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ ζχγρξνλσλ πνιηηηζηηθψλ έξγσλ πνπ παξάγνληαη ζε 

ηνπηθφ, εζληθφ θαη δηεζλή επίπεδν κε ηε δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ θαη 

πλεπκαηηθψλ θέληξσλ 

 Ζ εθπφλεζε ηνπηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ 

αξρηηεθηνληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ ζηε ζνβαξή επίδξαζε πνπ έρεη ε Αξρηηεθηνληθή ζηε 

δσή θαη ε πξνψζεζε επηζηεκνληθψλ αληαιιαγψλ 

 H επέθηαζε ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο κέξηκλαο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη θξνληίδα 

εππαζψλ θαη επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ 

 

 

1.4.5. Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Παηδείαο (ΓΟΚΟΗΠΠ) 

Ο Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Παηδείαο (ΓΟΚΟΗΠΠ), 

ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ 943/24-05-11, ζπζηάζεθε έπεηηα απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ: 

1) ΟΓΖΚΟΗΠ Γήκνπ Υαλίσλ (ΦΔΚ 92/Β/14.2.1996) 

2) ΓΟΠΠΑ Γήκνπ νχδαο (ΦΔΚ 1906/Β/23.12.2004) 

3) Κέληξν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο Γήκνπ Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ (ΦΔΚ 

1600/Β/16.8.1999) 

4) Γεκνηηθφο Παηδηθφο ηαζκφο Πεξηβνιηψλ (ΦΔΚ 569/Β/16.5.2001) 

5) Γεκνηηθφο Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Βακβαθνπνχινπ (ΦΔΚ 2/Β/7.1.2001) 

6) Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο Γήκνπ Νέαο Κπδσληάο (ΦΔΚ 1283/Β/23.12.1998) 

7) πειαηνινγηθφ Μνπζείν Κξήηεο − Κέληξν πειαηνινγηθψλ Δξεπλψλ Γήκνπ 

Αθξσηεξίνπ (ΦΔΚ 1281/Β/25.7.2007) 

8) ΚΑΠΖ Αθξσηεξίνπ (ΦΔΚ 1991 /Β/10.10.2007) 

9) Α΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Νέαο Κπδσληάο (ΦΔΚ 2368/Β/24.11.2009) 

10) Α΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαλίσλ (ΦΔΚ 426/Β/25.7.1983, ΦΔΚ 1160/Β/5.11.1998, ΦΔΚ 

1292/Β/24.6.1999, ΦΔΚ 474/Β/21.4.2003, ΦΔΚ 1789/Β/5.9.2008) 

11) Β΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαλίσλ (ΦΔΚ 485/Β/5.8.1985, ΦΔΚ 1107/Β/23.10.1998, ΦΔΚ 

474/Β/21.4.2003, ΦΔΚ 1789/Β/5.9.2008) 

12) Γ΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαλίσλ (ΦΔΚ 485//5.8.1985, ΦΔΚ 474/Β/21.4.2003, ΦΔΚ 

1309/Β/26.7.2007, ΦΔΚ 1789/Β/5.9.2008) 

13) Γ΄ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαλίσλ (ΦΔΚ 532/Β/30.6.1989, ΦΔΚ994/Β/22.9.1998, ΦΔΚ 

1292/Β/24.6.1999, ΦΔΚ 474/Β/21.4.2003, ΦΔΚ 1309/Β/26.7.2007, ΦΔΚ 

1789/Β/5.9.2008) 

14) Δ’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαλίσλ (ΦΔΚ 942/Β/20.12.1994, ΦΔΚ/Β/21.8.1998, ΦΔΚ 

1292/Β/24.6.1999, ΦΔΚ 474/Β/21.4.2003,ΦΔΚ 1309/Β/26.7.2007, ΦΔΚ 

1789/Β/5.9.2008) 
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15) Σ’ ΚΑΠΖ Γήκνπ Υαλίσλ (ΦΔΚ 862/Β/11.6.2004, ηξνπνπνίεζε ΦΔΚ 

1182/Β/12.7.2007) 

Απφ ην ζπγρσλεπφκελν Ν.Π.Γ.Γ. κε ηελ επσλπκία ΓΟΠΠΑ Γήκνπ νχδαο 

κεηαθέξζεθε ζην Γήκν Υαλίσλ, ν ηνκέαο δξαζηεξηνηήησλ αζιεηηζκνχ θη σο εθ 

ηνχηνπ, φιεο νη αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκέο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ 

πεξηέξρνληαη πιένλ ζην Γήκν Υαλίσλ. 

 

Σθνπνί ΓΟΚΟΗΠΠ 

θνπνί ηνπ Οξγαληζκνχ είλαη ε νξγάλσζε ιεηηνπξγηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαζψο 

επίζεο θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο: 

 

Η. Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη αιιειεγγχεο, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ηδίσο: 

• Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ ή ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ππνζηήξημε θαη θνηλσληθή θξνληίδα ηεο βξεθηθήο θαη παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο ηξίηεο 

ειηθίαο κε ηελ ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ αλνηρηήο πξνζηαζίαο ειηθησκέλσλ 

(ΚΑΠΖ), βξεθνλεπηαθψλ θαη παηδηθψλ ζηαζκψλ θαη ε κειέηε θαη εθαξκνγή 

ζρεηηθψλ θνηλσληθψλ πξνγξακκάησλ 

• Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ επάισησλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνχ, φπσο αλέξγσλ λέσλ, γπλαηθψλ, ειηθησκέλσλ, απφξσλ θ.ιπ. 

• Ζ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ ζηήξημεο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο πνπ είλαη ε 

βαζηθή κνλάδα ηεο θνηλσλίαο. 

• Ζ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη ε ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα, πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηε κέξηκλα, ππνζηήξημε θαη θξνληίδα εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο θαη ηελ πξναγσγή ςπρηθήο πγείαο, φπσο δεκηνπξγία 

δεκνηηθψλ ηαηξείσλ, θέληξσλ αγσγήο πγείαο, ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο 

αηφκσλ κε αλαπεξία, θέληξσλ ςπρηθήο πγείαο, ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ησλ 

ζπκάησλ ελδννηθνγελεηαθήο βίαο θαη βίαο θαηά ζπλνηθνχλησλ πξνζψπσλ θαη 

θέληξσλ πξφιεςεο θαηά εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. 

• Ζ πινπνίεζε ή ε ζπκκεηνρή ζε νινθιεξσκέλα ηνπηθά ζρέδηα θαη πξνγξάκκαηα 

δξάζεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αλάπηπμε πνιηηηθψλ πξνψζεζεο ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ αλέξγσλ, ζην 

πιαίζην ησλ εζληθψλ θαη επξσπατθψλ πνιηηηθψλ. 

• Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ αλάπηπμε 

ζπκβνπιεπηηθψλ δξάζεσλ πνπ παξέρνληαη πξνο ηνπο αλέξγνπο κε ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ελζάξξπλζε ηνπο γηα ηελ εμεχξεζε απαζρφιεζεο θαζψο θαη ζηελ 

πξνψζεζε ίζσλ επθαηξηψλ πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

• Ζ ζρεδίαζε, ε νξγάλσζε, ν ζπληνληζκφο θαη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαη 

πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ 

• Ο ζρεδηαζκφο θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα θαη 

δξάζεηο γηα ηελ έληαμε Παιηλλνζηνχλησλ νκνγελψλ, κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 

ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

• Ζ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηελ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο κε 

ηε δεκηνπξγία ηνπηθνχ δηθηχνπ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ 

θαη νκάδσλ εζεινληψλ πνπ ζα δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη 

ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ. 

• Ζ δηνξγάλσζε εκεξίδσλ, εθδειψζεσλ θ.ιπ. ζε νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ κε ζέκαηα 

ζπλαθή κε ηελ Κνηλσληθή Πξφλνηα θαη πγεία. 

• Ζ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 
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ΗΗ. Σνκέαο παηδείαο ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη: 

• Ζ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Παηδηθήο Γεκηνπξγίαο θαη Κέληξσλ 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο παηδηψλ 

• Ζ ιεηηνπξγία πάξθσλ θπθινθνξηαθήο αγσγήο 

• Ζ ιεηηνπξγία Αλνηρηνχ Λατθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

• Ζ εθηέιεζε εξεπλψλ ζε ζέκαηα ζπειαηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε ίδξπζε 

θέληξνπ πειαηνινγηθψλ εξεπλψλ 

• Ζ δηάζσζε, ζπγθέληξσζε, ζπληήξεζε, δηαθχιαμε θαη έθζεζε ηζηνξηθνχ πιηθνχ ηεο 

Κξεηηθήο ζπειαηνινγίαο θαζψο θαη ε πξνβνιή, αλάδεημε θαη δηαθχιαμε ησλ 

ζπειαίσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ, ηδίσο κε ηε δεκηνπξγία ζρεηηθήο βηβιηνζήθεο θαη 

γεληθά ε εθπφλεζε θαη εθαξκνγή πξνγξακκάησλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ζηηο 

ζεκαηηθέο ελφηεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ ΝΠΓΓ. 

 

Γηνίθεζε 

Ο ΓΟΚΟΗΠΠ δηνηθείηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, πνπ απνηειείηαη απφ δέθα 

πέληε (15) κέιε, ηα νπνία καδί κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο νξίδνληαη απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην.  

 

Πόξνη 

Οη πφξνη γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ΓΟΚΟΗΠΠ πξνέξρνληαη απφ : 

1) ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνπο ΚΑΠ ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα ηνπο πξψελ 

θξαηηθνχο παηδηθνχο ζηαζκνχο. 

2) ηελ εηήζηα ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ ην Γήκν Υαλίσλ πνζνχ 800.000 επξψ. 

3) ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

4) Σπρφλ ρξεκαηνδνηήζεηο, επηρνξεγήζεηο θαη επηδνηήζεηο απφ ην Διιεληθφ Κξάηνο, 

ινηπά Κξάηε, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηδησηηθνχο, θξαηηθνχο, Ο.Σ.Α., Πεξηθέξεηεο 

θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο. 

5) Κάζε είδνπο εηζθνξέο, δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο. 

6) Δηζπξάμεηο απφ παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη εθδφζεηο. 

7) Πξφζνδνη απφ ηελ πεξηνπζία πνπ ζα απνθηήζεη θαζψο επίζεο απφ ηελ πεξηνπζία 

ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ πνπ ηπρφλ ζα ηνπ παξαρσξεζεί. 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό ΓΟΚΟΗΠΠ 

Ο Γεκνηηθφο Οξγαληζκφο δηαζέηεη ην θάησζη αλζξψπηλν δπλακηθφ: 
 

ΠΗΝΑΚΑ 60: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ΓΟΚΟΗΠΠ 

ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓΑΥ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 1 2 3 1 2 3 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ& 

ΠΑΗΓΔΗΑ  

(ΓΟΚΟΗΠΠ) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΠΖΡΔΣΟΤ

ΝΣΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 
ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 
ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ 
ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 
ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ
 ΘΔΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣ

ΧΝ Δ 
ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧ
Ν Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔ
Η ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 
ΟΡΓΑΝΗΚΔ

 ΘΔΔΗ 
(ΗΓΑΥ) 

ΤΝΟΛΟ 58 23 

Γελ έρεη 

ζπληαρζεί 

ΟΔΤ 

18  

Γελ έρεη 

ζπληαρζεί 

ΟΔΤ 
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Αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ΓΟΚΟΗΠΠ 

Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο, φπνπ απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ηνπ 

ΓΟΚΟΗΠΠ θαη εληνπίδνληαη ηα θπξηφηεξα  δεηεκάησλ αλάπηπμήο ηνπ. 

 

1.4.6. Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε 

Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε εγθαηληάζηεθε ην 2002 δξαζηεξηνπνηείηαη ελεξγά ζην ρψξν 

ηνπ Πνιηηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα ζ' απηφ ησλ ηερλψλ. Ζ ίδξπζε ηεο  Γεκνηηθήο 

Πηλαθνζήθεο απφ ην Γήκν Υαλίσλ είρε σο ζηφρν ηελ αλάδεημε ηνπ ρψξνπ απηνχ φρη 

κφλν σο ρψξν κνπζεηαθφ αιιά θαη σο ρψξν πξνζηαζίαο θαη δηάζσζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ κε ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα.  

 

Σθνπνί  

Α. Ζ αλάπηπμε ηεο πνιηηηζηηθήο, θαιιηηερληθήο θαη αηζζεηηθήο αγσγήο ηνπ ιανχ 

κέζα απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη ηηο ζρεηηθέο κε απηέο εθδειψζεηο. 

Β. Ζ πξνβνιή ηνπ θαιιηηερληθνχ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ ησλ Διιήλσλ δεκηνπξγψλ. 

Γ. Ζ εμππεξέηεζε θαη ππνβνήζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζε ζέκαηα Ηζηνξίαο 

ηεο Σέρλεο. 

Γ. Ζ δηάζσζε ,ζπληήξεζε εκπινπηηζκφο θαη πξνβνιή ησλ ζπιινγψλ ηεο. 

Οη πξναλαθεξζέληεο ζθνπνί εθπιεξνχληαη: 

-Με ηελ ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε, ζπληήξεζε θαη θαηαγξαθή ησλ έξγσλ πνπ ήδε 

αλήθνπλ ζην Γήκν Υαλίσλ. 

-Με ηελ ζπγθέληξσζε έξγσλ δσγξαθηθήο , γιππηηθήο, ραξαθηηθήο, εηθφλσλ θαη 

βηβιίσλ ζπαλίσλ εθδφζεσλ ,είηε κε ηελ αγνξά είηε κε δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα . 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ: ΓΟΚΟΗΠΠ 

Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί 

 

Γπλαηφηεηεο 

 Αμηνπνίεζε έκπεηξσλ θαηαξηηζκέλσλ 

θαη πξφζπκσλ ζηειερψλ  

 Αξίζηε ζπλεξγαζία κε άιιεο ππεξεζίεο 

θαη δνκέο   

 Απνδνρή θαη αλαγλψξηζε ηνπ έξγνπ απφ 

ηνπο πνιίηεο   

 

Πξνβιήκαηα 

 Αζηαζέο θαη απξφβιεπην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ κε ζπλερείο κεηαβνιέο 

ζην ζεζκηθφ πιαίζην  

 Διιηπήο ζηειέρσζε ηφζν ησλ 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ /δνκψλ φζν 

θαη ησλ ππεξεζηψλ δηνηθεηηθήο 

ππνζηήξημεο 

 Έιιεηςε πφξσλ γεληθφηεξα ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο    

 Αλεπαξθήο ππνδνκή γηα ηε ζηέγαζε 

ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο 

 

Δπθαηξίεο 

 Αμηνπνίεζε /ελζσκάησζε λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο  

ππεξεζίαο 

 Υξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα 

 Δπηκφξθσζε, θαηάξηηζε, ελεξγνπνίεζε 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

Πεξηνξηζκνί 

 πλερήο κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

(πληαμηνδνηήζεηο –εθεδξεία - Αλαζηνιή 

/Πεξηνξηζκφο δηνξηζκψλ) 

 Μείσζε επηρνξεγήζεσλ 

/ρξεκαηνδνηήζεσλ /εζφδσλ  

 Θεζκηθφ πιαίζην - πξφζζεηε 

γξαθεηνθξαηία επηηξφπνπ 
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-Με ηελ θαηά επηζηεκνληθή κέζνδν πξαγκαηνπνίεζε εθζέζεσλ θαη ηε ζπγθξφηεζε 

ησλ ζπιινγψλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηείηαη ε έξεπλα θαη κειέηε ηνπ 

έξγνπ ησλ δηαθφξσλ θαιιηηερλψλ. 

-Με ηελ νξγάλσζε εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο. 

-Με ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ , δηαιέμεσλ, θαιιηηερληθψλ αληαιιαγψλ θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κε Μνπζεία,  Πηλαθνζήθεο ή άιινπο παξεκθεξείο νξγαληζκνχο θαη 

θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ. 

-Με ηε ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε κειεηψλ εξγαζηψλ θαη θαηαιφγσλ ζρεηηθψλ κε ηα 

έξγα ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο Υαλίσλ θαη ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. 

Με ηελ ίδξπζε , νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία : 

-Διεπζέξσλ Καιιηηερληθψλ Δξγαζηεξίσλ 

-Βηβιηνζήθεο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ 

-χγρξνλνπ Πσιεηεξίνπ θαη Κπιηθείνπ. 

Ζ Πηλαθνζήθε απεπζχλεηαη ζε φινπο ηνπο δεκφηεο ηεο πφιεο  αιιά θαη  ηνπ λνκνχ  

Υαλίσλ,  θαζψο θαη ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηεο Κξήηεο. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε δίλεηαη ζηηο επηζθέςεηο ησλ ζρνιείσλ φισλ ησλ βαζκίδσλ ,νξγαλψλνληαο 

μελαγήζεηο θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. ηφρνο επίζεο είλαη ζηνπο απνδέθηεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο Πηλαθνζήθεο λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζε κφληκε βάζε φιεο νη θνηλσληθέο 

δνκέο πνπ ππάξρνπλ  ζηελ πφιε αιιά θαη ζην Ννκφ Υαλίσλ.(ΚΑΠΖ, εηδηθά ζρνιεία, 

κνλάδα απνηνμίλσζεο , ΚΖΦΑΜΔΔΑ, ΔΛΔΠΑΠ θ.α.)  

 

Γξάζεηο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο 

 Οξγάλσζε πεξηνδηθψλ εηθαζηηθψλ εθζέζεσλ. 

 Οξγάλσζε παξάιιεισλ εθδειψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εθάζηνηε εθζέζεηο. 

 Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

 Οξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ( κνπζηθέο, παξνπζηάζεηο βηβιίσλ θιπ.) 

 Λεηηνπξγία πσιεηεξίνπ 

 Δξγαζηήξην ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο. 

 

Δθζέζεηο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο 

Ζ Γ.Π.Υ. έρεη ήδε πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο θαη αμηφινγεο εθζέζεηο, 38 ζηνλ αξηζκφ, 

παξάιιειεο εθδειψζεηο θαζψο θαη πνιιέο θαη αμηφινγεο εθδφζεηο πνπ θηάλνπλ ήδε 

ηηο 21.  Απηή ηελ πεξίνδν ε Πηλαθνζήθε νξγαλψλεη ηηο αθφινπζεο δξάζεηο: 

- Φισξεληίλε  Καινχηζε (ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν Πνιηηηζκνχ) 

-Έθζεζε θσηνγξαθίαο κε πνξηξαίηα Υαλησηψλ ησλ αξρψλ ηνπ  20
νπ

 αηψλα. 

-Γπλαίθεο εηθαζηηθνί πνπ μεθίλεζαλ απφ ηα Υαληά 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό  

ηε Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε εξγάδεηαη νη αθφινπζεο εηδηθφηεηεο; 

  1 ΣΔ βηβιηνζεθνλφκνο θαη  

  2 ΤΔ γεληθψλ θαζεθφλησλ 

 

Δμνπιηζκόο & Λνηπέο Δγθαηαζηάζεηο  
Ζ ΓΠΥ ζηεγάδεηαη ζε ηξηψξνθν θηίξην 900 η.κ. θαη έρεη ηηο ζηνηρεηψδεηο κνπζεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο  θαζψο θαη  πιήξε  κεραλνξγάλσζε. 

 

Σπλεξγαζίεο 

Ζ Γ.Π.Υ. έρεη αλαπηχμεη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο κε ηα παξαθάησ κνπζεία θαη 

πνιηηηζηηθνχο νξγαληζκνχο: 

-Δζληθή Πηλαθνζήθε,  
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-Μνπζείν Μπελάθε, 

-Δζληθφ Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο,  

-Καιιηηερληθνχο επηκειεηέο, 

-Ηζηνξηθνχο ηέρλεο,  

-Φνξείο ηεο πφιεο, 

-Δθπαηδεπηηθνχο. θ.α.) 

 

Οηθνλνκηθά Σηνηρεία   

Σα ηαθηηθά έζνδά ηεο ΓΠΥ πξνέξρνληαη απφ ηελ  εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ. Σν νηθ. Έηνο 2011, έιαβε εηήζηα επηρνξήγεζε 180.000€ απφ ην Γήκν 

Υαλίσλ. Ζ θπξηφηεξε πεγή εζφδσλ γηα ηελ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε Υαλίσλ (ΓΠΥ) 

είλαη ηα έζνδα απφ ηηο πσιήζεηο βηβιίσλ-θαηαιφγσλ εθδφζεσλ ηεο ΓΠΥ θαη απφ ηηο 

πσιήζεηο εηζηηεξίσλ. Οη ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ θπκαίλνληαη σο εμήο; 2€ γηα ηνπο 

ελήιηθεο, 1€ κεησκέλν εηζηηήξην, θαη δσξεάλ γηα ηνπο  επηζθέπηεο  άλσ ησλ 60  θαη 

θάησ ησλ 18εηψλ. 

 

Δλδεηθηηθά:  

Α) Σν 2010 ηα έζνδα απφ πσιήζεηο βηβιίσλ θαηαιφγσλ θαη εηζηηεξίσλ  ήηαλ χςνπο 

3.978,45€ ελψ ήδε  

Β) απφ 01/01/2011 κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011 είλαη  ήδε χςνπο 5.8714,30€. 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο Φαλίωλ 

Ζ Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε δηαζέηεη ην παξαθάησ αλζξψπηλν δπλακηθφ: 
 

ΠΗΝΑΚΑ 61: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο Υαλίσλ 

ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓΑΥ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΠΗΝΑΚΟΘΖΚ

Ζ ΥΑΝΗΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝ

ΣΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝ

ΣΧΝ Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑ

ΓΔΗ ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗ

ΚΔ 

ΘΔΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝ

ΣΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝ

ΣΧΝ Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑ

ΓΔΗ ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗ

ΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΤΝΟΛΟ 1 2 3 1 2 3 

 

 

Αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο 

Παξαθάησ αθνινπζεί πίλαθαο, φπνπ απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο θαη εληνπίδνληαη ηα θπξηφηεξα  δεηεκάησλ αλάπηπμήο ηνπ. 
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ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ : ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΠΗΝΑΚΟΘΖΚΖ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  

 Διιηπήο ζηειέρσζε απφ κφληκν 

πξνζσπηθφ 

 

 

Γπλαηφηεηεο  

 Οξγάλσζε εθζέζεσλ , δηαιέμεσλ, 

θαιιηηερληθψλ αληαιιαγψλ θαη ηελ 

ζπλεξγαζία κε Μνπζεία,  Πηλαθνζήθεο 

ή άιινπο παξεκθεξείο νξγαληζκνχο θαη 

θνξείο ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ. 

 χληαμε θαη δεκνζίεπζε κειεηψλ 

εξγαζηψλ θαη θαηαιφγσλ ζρεηηθψλ κε ηα 

έξγα ηεο Γεκνηηθήο Πηλαθνζήθεο 

Υαλίσλ θαη ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. 

 Άξηηα κεραλνγξάθεζε 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 

 Δπέθηαζε ηεο Γεκνηηθήο 

Πηλαθνζήθεο γηα ηελ παξάιιειε 

δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ θαη 

αλάξηεζε ηεο ζπιινγήο ηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπθαηξίεο 

 Πξνζέιθπζε ρνξεγψλ 

 Ίδξπζε, νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία : 

-Διεπζέξσλ Καιιηηερληθψλ 

Δξγαζηεξίσλ 

-Βηβιηνζήθεο Δηθαζηηθψλ Σερλψλ 

-χγρξνλνπ Πσιεηεξίνπ θαη 

Κπιηθείνπ. 

-Οξγάλσζε εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο 

έξγσλ ηέρλεο. 

 Ζ εμππεξέηεζε θαη ππνβνήζεζε ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο ζε ζέκαηα 

Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο.  

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Αχμεζε εζφδσλ  απφ ηηο πσιήζεηο βηβιίσλ-θαηαιφγσλ εθδφζεσλ ηεο ΓΠΥ θαη απφ ηηο 

πσιήζεηο εηζηηεξίσλ 

 Αλάγθε επέθηαζεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζε δηπιαλφ φκνξν θηίξην, ψζηε λα ππάξρεη ν 

απαξαίηεηνο ρψξνο θαη γηα ηε κφληκε αλάξηεζε ηεο ζπιινγήο ηεο αιιά θαη γηα ηελ 

παξάιιειε δηεμαγσγή πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 

 Πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ 
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1.4.7. Γεκνηηθφ Γεξνθνκείν Υαλίσλ 

Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ζ αγνξά ηνπ ρψξνπ ηνπ Γεξνθνκείνπ αλάγεηαη ζηελ επνρή ηνπ πξψηνπ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ. Απφ ηελ δηαρείξηζε ηνπ επηζηηηζκνχ Κξήηεο (1917-1920) είραλ πεξηζζέςεη 

κεξηθά εθαηνκκχξηα θαη χζηεξα απφ επηκνλή ηνπ γεληθνχ δηνηθεηή Κξήηεο σηεξίνπ 

Κξνθηδά θαη ηνπ αλαπιεξσηή ηνπ Πνιπρξφλε Πνιπρξνλίδε, εγθξίζεθε απφ ηελ 

Κπβέξλεζε Βεληδέινπ λα δαπαλεζνχλ γηα θνηλσθειή έξγα ζηα Υαληά. Απφ απηά ηα 

ρξήκαηα αγνξάζηεθε ην θηίζκα ηνπ Γεξνθνκείνπ κε ηε γχξσ έθηαζε. Ζ αγνξά έγηλε 

κε ην ππ' αξηζκ. 4395/10-7-1919 ζπκβφιαην πνπ θπιάζζεηαη ζην Τπνζεθνθπιαθείν 

Υαλίσλ, αληί 40.000 ρξπζψλ δξαρκψλ θαη ππνγξάθεηαη απφ ην σηήξην Κξνθηδά θαη 

ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ Δπηζθφπνπ Νηθεθφξνπ Εαραξηάδε.  

 

Ζ Γεληθή Γηνίθεζε Κξήηεο παξαρψξεζε ην αθίλεην ζην Γήκν Υαλίσλ θαη ην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην Υαλίσλ κε ηελ ππ'αξηζκ. 15/7-7-1919 απφθαζή ηνπ απνδέρηεθε 

ηε δσξεά. Σν ππ' αξηζκ. 8246/31-7-1919 δσξεηήξην ζπκβφιαην ηνπ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ Υαλίσλ Γεκεηξίνπ Φξαληδεζθάθε, ππνγξάθεη απφ πιεπξάο 

Γήκνπ Υαλίσλ ν ηφηε Γήκαξρνο Υαλίσλ Δκκ. Μνπληάθεο. Σν 1930, επί Γεκαξρίαο 

Ησάλλνπ Μνπληάθε, απνθαζίζηεθε ε ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γεκνηηθνχ Γεξνθνκείνπ 

ζην θηίξην απηφ. Με θπβεξλεηηθφ δηάηαγκα (ΦΔΚ 377/25-11-1930) εγθξίλεηαη θαη 

επηθπξψλεηαη ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Υαλίσλ θαη αξρίδνπλ νη 

εξγαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ θαη επηζθεπή ηνπ θηηξίνπ κε δαπάλεο ηνπ 

Κξάηνπο θαη ηνπ Γήκνπ θαζψο θαη δσξεά ηεο Έιελαο Βεληδέινπ. Σα εγθαίληα ηνπ 

Γεκνηηθνχ Γεξνθνκείνπ Υαλίσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 25 Απγνχζηνπ 1931. 

 

Πόξνη ηνπ Ηδξύκαηνο  

Σν Γεκνηηθφ Γεξνθνκείν δηαζέηεη ηνπο εμήο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο 

- Δηήζηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην  Γήκν Υαλίσλ  

- Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα απφ ηδηψηεο.  

 

Αζζελνθφξν Γεκνηηθνχ Γεξνθνκείνπ 
Σν 1957 δεκνπξαηήζεθε ε δεχηεξε (αλαηνιηθή) πιεπξά ηνπ Γεκνηηθνχ 

Γεξνθνκείνπ, ε νπνία εηέζε ζε ιεηηνπξγία ην 1961, ελψ ην 1964 κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γεξνθνκείνπ εθπνλήζεθε κειέηε γηα λέν θηίξην 

ζπλνιηθήο δπλακηθφηεηαο 290 θιηλψλ, κε πξφβιεςε γηα ρψξνπο αλαςπρήο, 

εξγνζεξαπείαο, θηλεζηνζεξαπείαο θ.ι.π. Με πξσηνβνπιία ηνπ Δθεκέξηνπ ηνπ λανχ 

ηεο Δπαγγειίζηξηαο Αλαζηάζηνπ πηλζνπξάθε ηδξχζεθε ν κηινο Δθζπγρξνληζκνχ 

Γεξνθνκείνπ Υαλίσλ κε ζθνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε Πνιηηείαο θαη Γεκνηψλ ζην 

ζέκα ηνπ Γεξνθνκείνπ θαη ηελ αλεχξεζε πφξσλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηηξίνπ.  

 

ηηο 7 Ηνπιίνπ 1976, επί Γεκαξρίαο Αληψλε Μαξή ζεκειηψζεθε ε ηξίηε πηέξπγα ηνπ 

Γεξνθνκείνπ, ηεο νπνίαο ηα εγθαίληα έγηλαλ απφ ηνλ ηφηε Γήκαξρν Γηάλλε 

Κισληδάθε ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 1980. Ζ πηέξπγα απηή θφζηηζε ηφηε 10.000.000 δξρ. 

(30.000 επξψ ζεκεξηλά ρξήκαηα), ην Κξάηνο δηέζεζε 1.000.000 δξρ., ν Γήκνο 

Υαλίσλ 5.000.000 δξρ. θαη ην ππφινηπν πνζφ ζπγθεληξψζεθε απφ δσξεέο. 

 

Αλζξώπηλν Γπλακηθό 

Σν Γεκνηηθφ Γεξνθνκείν δηαζέηεη ην παξαθάησ αλζξψπηλν δπλακηθφ: 
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ΠΗΝΑΚΑ 62: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ Γεκνηηθνχ Γεξνθνκείνπ 

ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓΑΥ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 1 2 3 1 2 3 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ 

ΘΔΔΗ 

(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

21 18 35 18 2 2 

 

Αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γεκνηηθνύ Γεξνθνκείνπ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Γεξνθνκείνπ, νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί κε ζηφρν λα γίλεη θαηαγξαθή ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη  ηα θπξηφηεξα  δεηεκάησλ αλάπηπμήο ηνπ. 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ: ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΓΖΡΟΚΟΜΔΗΟ 

 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα  

 Διιηπέο Ννζειεπηηθφ Πξνζσπηθφ 

 

Γπλαηφηεηεο  

 24σξε πεξίζαιςε ειηθησκέλσλ 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 

 πλερήο επηζθεπή εμνπιηζκνχ 

κεραλνγξάθεζεο, εθηππσηψλ θαη 

νζνλψλ παξαθνινχζεζεο αζζελψλ 

 

Δπθαηξίεο 

 Αλαβάζκηζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ζηνπο ειηθησκέλνπο ηεο πφιεο 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Πξνκήζεηα Αζζελνθφξνπ 

 Πξφζιεςε  Ννζειεπηηθνχ Πξνζσπηθνχ 

 Δπηκφξθσζε δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ ηδίσο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

 Δθζπγρξνληζκφο εμνπιηζκνχ κεραλνγξάθεζεο, εθηππσηψλ θαη νζνλψλ 

παξαθνινχζεζεο αζζελψλ 
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1.4.8. Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν 

Με ην ΠΓ 192/2006 (ΦΔΚ 198 Α/14.9.2006) έγηλε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ ηνπ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ Ννκνχ Υαλίσλ ζηνλ Γήκν Υαλίσλ θαη ζχζηαζε Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ, κε ηελ επσλπκία «Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ». Με 

απηήλ ηελ θίλεζε κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ, δηεπθνιχλεηαη ε ιεηηνπξγία ησλ ιηκέλσλ 

πνπ απνηεινχλ ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. 

Σν Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν Υαλίσλ, θαιείηαη λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο θνηλήο 

σθειείαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εκπνξηθή, επηβαηηθή, λαπηηιηαθή, ηνπξηζηηθή θαη 

αιηεπηηθή θίλεζε θαη γεληθφηεξα ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ιηκαληψλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπ (Δλεηηθφ Ληκάλη Υαλίσλ, αιηεπηηθφ θαηαθχγην-ιηκελίζθνο Ν. 

Υψξαο, ιηκελίζθνο Αγ. Κπξηαθήο Υαιέπαο) θαζψο θαη ζηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, 

πνιηηηζηηθή θαη ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ ελ γέλεη, ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνπο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο αληίζηνηρεο ιηκεληθέο δψλεο .  

θνπνί θαη αξκνδηφηεηεο 

 Υεηξηζκφο φισλ ησλ ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ρψξσλ 

δηθαηνδνζίαο θαη ησλ κέζσλ πνπ αλήθνπλ ζην Γ.Λ.Σ.Υ. θαζψο θαη γηα ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ζε πινία θαη ηξίηνπο. 

 Δθπφλεζε πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο ησλ ρψξσλ δηθαηνδνζίαο ηνπ Γ.Λ.Σ.Υ. 

 Ο ρεηξηζκφο ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε δψλε ιηκέλα θαζψο θαη ζέκαηα 

ξπκνηνκίαο, ρσξνηαμίαο θαη απαιινηξηψζεσλ. 

 Ζ εθπφλεζε ησλ ηερλννηθνλνκηθψλ κειεηψλ έξγσλ ππνδνκήο θαη θηηξίσλ. 

 Ζ απνηχπσζε έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ησλ ιηκέλσλ. 

 Ζ κειέηε επίβιεςε παξαθνινχζεζε, ιεηηνπξγία , ζπληήξεζε, αλαθαίληζε θαη 

επηζθεπή ησλ έξγσλ θαη θάζε θχζεσο εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γ.Λ.Σ.Υ. 

 Ζ εθηέιεζε κηθξψλ έξγσλ κε απηεπηζηαζία. 

 Ζ εθπφλεζε θαλνληζκψλ ρξήζεο ησλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ . 

 Ζ δηεπθφιπλζε ειιηκεληζκνχ ζθαθψλ θαη πινίσλ θαη ε παξνρή ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη λεξνχ ζε απηά. 

 Ζ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ θαη κειεηψλ αλάπηπμεο θαη αλαλέσζεο ηνπ 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ζ κειέηε θαη ε ζχληαμε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ γηα ηελ πξνκήζεηα 

κεραλεκάησλ, πισηψλ κέζσλ θαη θάζε θχζεο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

 Ζ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε κεραλεκάησλ γηα απνθπγή αηπρεκάησλ. 

 Ζ δηαρείξηζε θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ. 

 Ζ επηκέιεηα ηνπ πξαζίλνπ θαη ε αλαβάζκηζε γεληθφηεξα ηνπ πεξηβάιινληνο ζηηο 

πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο ηνπ Γ.Λ.Σ.Υ., γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

πνιηηψλ. 

 Ο εππξεπηζκφο ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ. 

 Ζ θαζαξηφηεηα ζηε ρεξζαία αιιά θαη ηε ζαιάζζηα δψλε αξκνδηφηεηαο ηνπ 

Γ.Λ.Σ.Υ. 

 

Σν Γεκνηηθφ Ληκεληθφ Σακείν δηαζέηεη ην παξαθάησ αλζξψπηλν δπλακηθφ: 
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ΠΗΝΑΚΑ 63: Αλζξψπηλν Γπλακηθφ ΓΛΣΥ 

ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΗΓΑΥ ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

 1 2 3 1 2 3 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ 

ΛΗΜΔΝΗΚΟ 

ΣΑΜΔΗΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣ
ΧΝ Δ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ 
(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣ
ΧΝ Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑ

ΓΔΗ ΘΔΔΗ 
(ΓΖΜΟΗΟΤ 

ΓΗΚΑΗΟΤ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ

 ΘΔΔΗ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧ
Ν Δ ΟΡΓΑΝΗΚΔ 

ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΑΡΗΘΜΟ 
ΤΠΖΡΔΣΟΤΝΣΧΝ 

Δ 

ΠΡΟΧΠΟΠΑΓΔΗ
 ΘΔΔΗ (ΗΓΑΥ) 

ΚΔΝΔ 

ΟΡΓΑΝΗΚΔ
 ΘΔΔΗ 

(ΗΓΑΥ) 

ΤΝΟΛΟ 11      

 

 

Αμηνιόγεζε πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο Γεκνηηθνύ Ληκεληθνύ Τακείνπ Φαλίωλ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλνληαη ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ 

Ληκεληθνχ Σακείνπ, νη δπλαηφηεηεο θαη νη πεξηνξηζκνί κε ζηφρν λα γίλεη θαηαγξαθή 

ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζε θαη λα εληνπηζηνχλ ηα θπξηφηεξα  δεηεκάησλ αλάπηπμήο 

ηνπ. 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ:  ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΝΟΜΗΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 

ΘΔΜΑ : ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ 

Πξνβιήκαηα & Πεξηνξηζκνί Γπλαηφηεηεο & Δπθαηξίεο 

Πξνβιήκαηα 

 Διιηπήο ζηειέρσζε ζε κφληκν 

πξνζσπηθφ κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρεη αδπλακία  κεζνπξφζεζκνπ 

ππεξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

αμηνπνίεζεο ησλ δπλαηνηήησλ - 

επθαηξηψλ. 

 Αλάγθε επηκφξθσζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο 

ιηκεληθήο δψλεο, ιηκεληθψλ έξγσλ 

θαη πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο.  

Γπλαηφηεηεο   

 Αλαβάζκηζε ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ζηα 

ιηκάληα επζχλεο ηνπ θαη  ζηε ζπλερή 

θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ.  

 Δμππεξέηεζε ηνπξηζηηθήο θίλεζεο 

(ζθάθε, πεξαζηηθνχο) ζηνλ Δλεηηθφ 

Ληκέλα.  

 

Κίλδπλνη ή Πεξηνξηζκνί 

 Έιιεηςε νρήκαηνο απαξαίηεηνπ γηα 

ηελ εμππεξέηεζε ππεξεζηαθψλ 

αλαγθψλ 

 Αλάγθε γηα αλαβάζκηζε ππνδνκψλ 

κεραλνγξάθεζεο 

 

 

 

 

Δπθαηξίεο 

 Πξνβνιή-πξνψζεζε ηνπ ηζηνξηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ηνπ Δλεηηθνχ 

Ληκέλα κέζα απφ ηε θχιαμε θαη ηελ 

αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ ηεο 

πεξηνρήο. 

 Βαζηθφ δηαρεηξηζηή ηεο ρεξζαίαο 

ιηκεληθήο δψλεο κε ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα - δπλαηφηεηεο αχμεζεο 

εζφδσλ. 

Κξίζηκα δεηήκαηα ηνπηθήο αλάπηπμεο 

 Αλαβάζκηζε ησλ ιηκεληθψλ ππνδνκψλ ζηα ιηκάληα επζχλεο ηνπ θαη ζηε ζπλερή θαη 

αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ.  

 Δμππεξέηεζε ηνπξηζηηθήο θίλεζεο ζηνλ Δλεηηθφ Ληκέλα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ 

ΥΑΝΗΧΝ 
 

2.1. Ζ απνζηνιή, ην φξακα θαη νη αξρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 
 

Ο Γήκνο Υαλίσλ, σο πξσηνβάζκηνο Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, αζθεί 

αξκνδηφηεηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν γηα ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ζ 

Γεκνηηθή Αξρή δηεπζχλεη θαη ξπζκίδεη φιεο ηηο ηνπηθέο ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηεο επηθνπξηθφηεηαο θαη ηεο εγγχηεηαο, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία, ηελ αλάπηπμε 

θαη ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπκθεξφλησλ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ζπλεπηθνπξνχκελε απφ ηα Ννκηθά Πξφζσπα πνπ έρεη ζπζηήζεη ή θαη 

ζπκκεηέρεη.  
 

Ζ απνζηνιή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ είλαη: 
 

 
 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα επηηχρεη ν Γήκνο Υαλίσλ ηνπο κειινληηθνχο ηνπ ζθνπνχο 

θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ, είλαη λα έρεη πιήξσο απνζαθελίζεη πνηνη αθξηβψο είλαη απηνί 

νη ζθνπνί θαη απηέο νη επηδηψμεηο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε δηακφξθσζε κηαο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο γηα ην Γήκν Υαλίσλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ην αλαπηπμηαθφ 

ηνπ φξακα σο γεληθή θαηεχζπλζε, ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη 

θαη ηνπο άμνλεο δξάζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. 
 

Ζ γεληθή θαηεχζπλζε ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία δηακνξθψλεη θαη ην 

αλαπηπμηαθφ φξακα ηεο πεξηνρήο ηνπ λένπ Γήκνπ Υαλίσλ, γηα ηελ πεξίνδν 2011-

2014, µε βάζε ηηο επξσπατθέο, εζληθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξνηεξαηφηεηεο, ηηο 

επηδηψμεηο θαη δεζκεχζεηο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο αιιά θαη ην πθηζηάκελν θνηλσληθν-

νηθνλνκηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ν Γήκνο ιεηηνπξγεί, αθνξά: 
 

 

«ε απνηειεζκαηηθή δηαθπβέξλεζε ηωλ ηνπηθώλ ππνζέζεωλ θαη ε παξνρή 

αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ηωλ θαηνίθωλ 

αιιά θαη ηωλ επηζθεπηώλ ηνπ Γήκνπ Φαλίωλ, κε απώηεξν ζθνπό ηε βηώζηκε 

θνηλωληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε όιωλ ηωλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ, κέζω 

ηεο εθαξκνγήο ηνπηθώλ πνιηηηθώλ αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη θνηλωληθήο 

ζπλνρήο-επεκεξίαο» 
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Σν δηαηππσζέλ φξακα ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο ξεαιηζηηθφ, 

δπλακηθφ, πνιπζεκαηηθφ θαη πνιπιεηηνπξγηθφ. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

 Σν φξακα είλαη ξεαιηζηηθφ γηαηί ζηεξίδεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα ηεο 

πεξηνρήο θαη θηινδνμεί λα άξεη ηηο φπνηεο αδπλακίεο ηνπ θαη λα αμηνπνηήζεη 

έηζη πεξαηηέξσ ηα αληαγσληζηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα. 

 Σν φξακα είλαη δπλακηθφ γηαηί δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπληεξεηηζκφ θαη 

ζηαηηθφηεηα. 

 Σν φξακα είλαη ζχλζεην θαη πνιπζεκαηηθφ, απνθεχγνληαο κηα κνλνδηάζηαηε 

αλάπηπμε, ε νπνία ζα ηφληδε κηα απφ ηηο πηπρέο ηεο (π.ρ. κφλν νηθνλνκηθή, 

κφλν πνιηηηζηηθή, κφλν ρσξηθή) ή ζα εζηίαδε ζ’ έλα κφλν θιάδν νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Αληηζέησο, είλαη εκθαλέο φηη ην αλαπηπμηαθφ φξακα ηνπ 

Γήκνπ πξνηάζζεη ηελ ηζφξξνπε θαη ζπκκεηξηθή αλάπηπμε ηφζν ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο, φζν θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

 Σν φξακα είλαη πνιπιεηηνπξγηθφ ζχκθσλα κε ην αλαπηπμηαθφ πξφηππν ηεο 

βηψζηκεο αλάπηπμεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη επηδηψθεη ηε ζχδεπμε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε ηελ παξάιιειε πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. πλεπψο, ε επηδησθφκελε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 

ζπκπεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο, πεξηβαιινληηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ιεηηνπξγίεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη αιιειν-αλαηξέζεηο. 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ αλσηέξσ νξάκαηνο, ν Γήκνο Υαλίσλ εθπνλεί ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα γηα ηα έηε 2011-2014, ζην νπνίν αλαιχεηαη αθελφο, ε 

πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ 

θαη αθεηέξνπ, ε ζηξαηεγηθή πνπ ζα εθαξκφζεη ν Γήκνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

Γεληθψλ ηφρσλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην, έρνληαο κεζνπξφζεζκν ρξνληθά νξίδνληα, ζηνρεχεη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ θαη ησλ θηλδχλσλ-πεξηνξηζκψλ πνπ εκθαλίδεη ε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ. 

 

Οη θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηεζνχλ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

«ηε δηακόξθωζε ελόο ζύγρξνλνπ, ιεηηνπξγηθνύ, νηθνλνκηθά βηώζηκνπ, 

απνθεληξωκέλνπ, θηιηθνύ πξνο ηνλ πνιίηε Γήκνπ πνπ ζα αμηνπνηεί ηα 

ζπγθξηηηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα θαη ζα πξωηνπνξεί ζ' όια ηα επίπεδα, 

ηνπνζεηώληαο ζην επίθεληξν ηεο δξάζεο ηνπ θαηλνηόκεο πξωηνβνπιίεο θαη 

πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ θπζηθνύ θαη δνκεκέλνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ λένπ Γήκνπ, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνηλωληθήο ζπλνρήο θαη 

ηε βειηίωζε ηεο πνηόηεηαο δωήο ηωλ πνιηηώλ, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηωλ 

ππνδνκώλ παηδείαο, πνιηηηζκνύ θαη αζιεηηζκνύ θαη γηα ηε ζηήξημε ηεο 

ηνπηθήο νηθνλνκίαο, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο ηνκείο ηνπ ηνπξηζκνύ θαη ηνπ 

πξωηνγελνύο ηνκέα κε απώηεξν ζθνπό ηελ πνιύπιεπξε αλάπηπμε ηνπ λένπ 

Γήκνπ Φαλίωλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ζε νηθνλνκηθό, θνηλωληθό θαη πνιηηηζηηθό 

θέληξν ζηελ Πεξηθέξεηα Κξήηεο αιιά θαη ζηε Ννηηναλαηνιηθή Μεζόγεην». 
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ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε 

ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, αθνξνχλ ζηελ: 

 θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ηνπηθψλ παξαγσγηθψλ πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ. 

 βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ ζην νηθηζηηθφ-δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

 πηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, 

αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ. 

 πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ δεκνηψλ. 

 αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη δηαιφγνπ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο. 

 αμηνπνίεζε ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ). 

 ηζφξξνπε αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ. 

 εκπέδσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαζψο θαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ εμνξζνινγηζκφ. 

 εκπέδσζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο. 

 αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θαη ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. 

 ηζφηηκε εμππεξέηεζε φισλ ησλ θαηνίθσλ, ρσξίο δηαθξίζεηο. 
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2.2. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ απνηειεί έλα ζπλεθηηθφ ζχλνιν γεληθψλ ζηφρσλ θαη 

πνιηηηθψλ δξάζεσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο θαη ζηελ 

επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ. Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ελφο Γήκνπ 

νξηνζεηείηαη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ δεηεκάησλ ηνπηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ζα αληηκεησπίζεη ν Γήκνο (γεληθνί ζηφρνη ηνπηθήο αλάπηπμεο) θαη ηε δηακφξθσζε 

ησλ θαηάιιεισλ εζσηεξηθψλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ πνπ ζα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

επηηπρή πξνζέγγηζε ησλ σο άλσ γεληθψλ ζηφρσλ ηνπηθήο αλάπηπμεο (πνιηηηθέο 

δξάζεηο θαη γεληθνί ζηφρνη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ Γήκνπ απαηηείηαη ε 

νξηνζέηεζε δχν βαζηθψλ επηπέδσλ ιήςεο απνθάζεσλ: 

 

 Σν επίπεδν Γεκάξρνπ – Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο – Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ζην νπνίν θαζνξίδεηαη ε ηξαηεγηθή θαζψο θαη νη Γεληθνί 

ηφρνη ηνπηθήο θαη εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηξηεηία 2011-

2014 θαη 

 Σν επίπεδν ησλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ, 

ζην νπνίν θαηαξηίδνληαη ηα ρέδηα Γξάζεο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη εηδηθνί 

ζηφρνη θαη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαζελφο απφ ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ, πξνθεηκέλνπ σζηφζν λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη θαη λα ππεξεηεί ηηο αξρέο:  

o ηεο ζπκβαηφηεηαο θαη ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο κε ην αλαπηπμηαθφ φξακα. 

Γειαδή ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη φινπο εθείλνπο 

ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ην Γήκν ζηελ 

θνηλσληθά επηζπκεηή θαηάζηαζε. ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηε ζηξαηεγηθή 

εμεηδίθεπζε ηνπ νξάκαηνο κέζσ ηεο δηαηχπσζεο εμεηδηθεπκέλσλ ζηφρσλ. 

o ηεο εζσηεξηθήο ζπλνρήο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηκέξνπο ζηφρνη ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά, ρσξίο επηθαιχςεηο ή ζπγθξνχζεηο θαη 

αιιειναλαηξέζεηο. 

o ηεο ζεκαηηθήο εμεηδίθεπζεο, δειαδή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζαλαηνιηζκνχ 

θαη δηαθξηηνχ πεξηερνκέλνπ θάζε ζηφρνπ θαη ηεο πξνψζεζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο. 

o ηεο εθηθηφηεηαο, δειαδή ηεο δηαηχπσζεο ζηφρσλ πνπ είλαη ξεαιηζηηθνί θαη 

πινπνηήζηκνη. 

o ηεο θνηλσληθήο απνδνρήο, πνπ ζεκαίλεη φηη νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ζα πξέπεη 

λα είλαη απνδεθηνί θαη λα ηπγράλνπλ ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. 

o ηεο ζπλάθεηαο κε ηηο πεξηθεξεηαθέο, εζληθέο θαη επξσπατθέο αλαπηπμηαθέο 

πξνηεξαηφηεηεο, ψζηε αθελφο λα έρνπλ κεγάιε πηζαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη αθεηέξνπ λα ζπλεξγνχλ κε απηέο ψζηε λα ππάξρεη πνιιαπιαζηαζηηθφ 

απνηέιεζκα. 

 

Ζ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηνπ Γήκνπ ππφθεηηαη ζηε δξάζε ελφο ζπλφινπ 

εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δξνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά, άκεζα 

ή έκκεζα ζην ππάξρνλ παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία απηνχ. 

Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο αθνξνχλ εζσηεξηθνχο ή εμσηεξηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ 

πξννπηηθή αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ θαη ζπλδένληαη κε ηελ αιιειεμάξηεζε 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ εζληθή ή πεξηθεξεηαθή νηθνλνκία. Αθφκα ζπλδένληαη 

κε ηε δηεζλή νηθνλνκία γηα πεξηνρέο πνπ έρνπλ ηζρπξή νηθνλνκηθή αιιειεμάξηεζε κε 
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νηθνλνκίεο άιισλ ρσξψλ πνπ θπξίσο απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο «ξνέο» απφ 

θαη πξνο απηέο. Ζ ζε βάζνο θαηαλφεζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζπκβάιιεη ζε κηα 

ξεαιηζηηθή αληίιεςε ησλ νξίσλ θαη ησλ πξννπηηθψλ αλάπηπμεο θαη δεκηνπξγίαο 

απαζρφιεζεο, πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ απνηειεί βαζηθή επηδίσμε 

θάζε επξχηεξεο πεξηνρήο (Πεξηθέξεηα ή Ννκφο) θαη θάζε Γήκνπ.  

 

Έλα ρξήζηκν εξγαιείν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

παξαγφλησλ απηψλ είλαη ε αλάιπζε S.W.O.T. (Strengths= δπλαηφηεηεο, 

Weaknesses= αδπλακίεο, Opportunities= επθαηξίεο, Threats=απεηιέο). Ζ αλάιπζε 

SWOT σο κεζνδνινγηθφ εξγαιείν, απνηειεί έλαλ ηξφπν θαηαγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαγξαθή ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο ηκήκαηνο ή ηνπ ζπλφινπ κηαο 

πεξηνρήο.  

 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη θαη’ αξρήλ ν εληνπηζκφο θαη ε θαηαγξαθή ησλ 

«ηζρπξψλ» ζεκείσλ ή ζηξαηεγηθψλ πιενλεθηεκάησλ πάλσ ζηα νπνία κπνξεί λα 

ζηεξηρζεί ε αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ Γήκνπ θαη λα θαζνξηζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο 

θαηεπζχλζεηο κηαο ζπλεθηηθήο θαη ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπηθήο αλάπηπμεο γηα ηελ 

ζπλνιηθή πεξηνρή αλαθνξάο. Αθφκε, ν εληνπηζκφο θαη θαηαγξαθή ησλ «αδχλαησλ» 

ζεκείσλ απνηειεί ηελ αλαγθαία βάζε γηα ηε δηακφξθσζε εθείλσλ ησλ πνιηηηθψλ θαη 

δξάζεσλ πνπ ζα ζπλέβαιαλ ζηε ζεξαπεία ηνπο. Δμάιινπ, ζ’ έλα νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη, παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο θαη θίλδπλνη – 

ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα αμηνινγνχληαη θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ησλ φπνησλ παξεκβάζεσλ πνιηηηθήο γηα ηε ρσξηθή ελφηεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Οη δχν πξψηεο παξάκεηξνη (Γπλαηά θαη Αδχλαηα εκεία) ζρεηίδνληαη κε ην 

«εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ» θαη θαζνξίδνληαη απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ. Οη παξάκεηξνη απηέο αθνξνχλ 

απνθιεηζηηθά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ    πιενλεθηεκάησλ ή κεηνλεθηεκάησλ πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ πθηζηάκελε ππνδνκή, ηηο νηθνλνκηθέο δηαθξίζεηο, ηα ζηνηρεία πνπ 

δηακνξθψλνπλ ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ην πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ην γεληθφηεξν «πξνθίι» ελφο ηκήκαηνο 

ή ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνρήο. Ζ ζπιινγή, αλάιπζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

θπζηνγλσκηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ, επηηξέπεη ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε 

ζχλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία πνπ 

ζθηαγξαθνχλ ην αλαπηπμηαθφ «πξνθίι» ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ αιιά θαη ησλ δεκνηηθψλ 

ελνηήησλ απηνχ. 

 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

πεξηνρήο αλαθνξάο, εληνπίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη νη παξάκεηξνη πνπ ζπληζηνχλ ηα 

δπλαηά ζεκεία, ηα νπνία πξέπεη λα αλαπηχμεη ε παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, θαζψο 

θαη ηα αδχλαηα ζεκεία, ηα νπνία θαιείηαη λα πεξηνξίζεη, ψζηε λα κελ απνηεινχλ 

εκπφδην ή αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο. 

 
Με αλάινγν ηξφπν, ιακβάλνληαο ππφςε ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθφηεξα απφ εθείλα ηα ζεκεία πνπ 

δηαθαίλεηαη λα απνηεινχλ επθαηξίεο γηα αλάπηπμε θαη ηα νπνία θα πξέπεη λα 

εθκεηαιιεπηεί ν ζηξαηεγηθφο αλαπηπμηαθφο ζρεδηαζκφο ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη νη 

θίλδπλνη (απεηιέο) πνπ ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ζην κέιινλ. 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο αλάιπζεο απηήο ρξεζηκεχνπλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ 
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αμφλσλ δξάζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ, πνπ ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα 

πινπνηεζνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ, έηζη ψζηε λα αξζνχλ ηα 

εκπφδηα ζηελ αλάπηπμή ηεο. 
 

2.3. Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο θαη Μέηξα Γξάζεο 
ην πιαίζην απηφ θαη κε δεδνκέλε ηεο απνηχπσζε-θαηαγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, φπσο απηή παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, πηνζεηνχληαη νη 

εμήο θαηεπζπληήξηεο πνιηηηθέο (Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο) γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

απνζηνιήο θαη ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ: 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 1:  

«Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο & Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο» 
 

Μέηξν 1.1 : Υσξνηαμηθφο - Πνιενδνκηθφο ρεδηαζκφο & Υσξηθή πλνρή 

Μέηξν 1.2 : Κπθινθνξία- ηάζκεπζε - πγθνηλσλία 

Μέηξν 1.3 : Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο-Καζαξηφηεηα-

Πξάζηλν- 

        Πνιηηηθή Πξνζηαζία 

Μέηξν 1.4 : Τπνδνκέο-Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ 

Μέηξν 1.5 : Όδξεπζε- Άξδεπζε – Απνρέηεπζε 

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 2:  

«Δλίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & ησλ Τπεξεζηψλ Παηδείαο, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» 
 

Μέηξν 2.1 : Κνηλσληθή Πνιηηηθή-Πξφλνηα-Δζεινληηζκφο 

Μέηξν 2.2 : Παηδεία   

Μέηξν 2.3 : Πνιηηηζκφο 

Μέηξν 2.4: Αζιεηηζκφο  

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 3: 

 «Σνπηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε & Απαζρφιεζε» 
 

Μέηξν 3.1 : Αλάπηπμε Πξσηνγελνχο Σνκέα 

Μέηξν 3.2 : Απαζρφιεζε-ηήξημε Σνπηθήο Οηθνλνκίαο & Πξνψζεζε 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Μέηξν 3.3 : Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε  

 

ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΑ 4 : 

«Βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο & ηεο Οηθνλνκηθήο Καηάζηαζεο 

ηνπ Γήκνπ» 
 

Μέηξν 4.1 : Γηνίθεζε, Οξγάλσζε & Λεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ 

Μέηξν 4.2 : Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

Μέηξν 4.3 : Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε 

Μέηξν 4.4 : πλεξγαζίεο-Δμσζηξέθεηα 

Μέηξν 4.5 : Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε-Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο & 

Υξεκαηνδνηηθψλ  

       Πεγψλ   

Μέηξν 4.6: Γεκνηηθέο & Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, πξνβιέπνληαη ζπγθεθξηκέλα κέηξα, κέζα ζηα νπνία ζα εληαρζνχλ 

αλάινγα έξγα-δξάζεηο, έηζη ψζηε, λα δνκεζεί έλα ζπλεθηηθφ Αλαπηπμηαθφ 

Πξφγξακκα γηα ην Γήκν, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ππφινηπα κέηξα θαη ηηο 

δξάζεηο ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΠΑ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε δεηνχκελε αλαπηπμηαθή πξνψζεζε ηνπ Γήκνπ θαη ζηελ 

νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνρψλ απηνχ.  

 

ηνλ πίλαθα 64, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη Άμνλεο Πξνηεξαηφηεηαο, ηα Μέηξα 

θαη νη γεληθνί ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ γηα ηα 

έηε 2011-2014. 
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ΠΗΝΑΚΑ 64: Παξνπζίαζε Αμφλσλ, Μέηξσλ θαη Γεληθψλ ηφρσλ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 2001-2014 Γήκνπ Υαλίσλ 

 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 1:  

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη Βειηίσζε ηεο Πνηφηεηαο Εσήο 

Μέηξα Κσδ. Γεληθνί ηφρνη 

Μέηξν 1.1.  

Υσξνηαμηθφο - Πνιενδνκηθφο 

ρεδηαζκφο & Υσξηθή πλνρή 

1.1.1 Οινθιήξσζε Γ.Π.. Γήκνπ Υαλίσλ  

1.1.2 Απνπεξάησζε Πξάμεσλ Δθαξκνγήο 

1.1.3 Έξγα δηάλνημεο νδψλ 

1.1.4 
Τινπνίεζε Οηθηζηηθψλ Αλαπιάζεσλ θαη Πνιενδνκηθψλ 

παξεκβάζεσλ 

1.1.5 
Αλάδεημε πεξηνρψλ κε ηδηαίηεξν ηζηνξηθφ θαη αξρηηεθηνληθφ-

πνιενδνκηθφ ελδηαθέξνλ 

1.1.6 Αμηνπνίεζε-δεκηνπξγία θνηλφρξεζησλ-θνηλσθειψλ ρψξσλ 

Μέηξν 1.2:  

Κπθινθνξία- ηάζκεπζε - 

πγθνηλσλία 

1.2.1 
Τινπνίεζε έξγσλ νδνπνηίαο (ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη 

θαηαζθεπή λέσλ νδψλ) ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ  

1.2.2 Γεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο (θαηαζθεπή- κίζζσζε)  

1.2.3 Γηαρείξηζε-εθζπγρξνληζκφο ιεηηνπξγίαο ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

1.2.4 
Βειηίσζε ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο-πξνψζεζε βηψζηκεο 

θηλεηηθφηεηαο 

1.2.5 
Σξνπνπνίεζε-αλαζεψξεζε θαη εθαξκνγή ηεο θπθινθνξηαθήο 

κειέηεο ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ  

1.2.6 Μεηαθνξά καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο  

1.2.7 
Λεηηνπξγία Πάξθνπ Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο – Γξάζεηο ελεκέξσζεο 

θαιήο νδηθήο ζπκπεξηθνξάο  

1.2.8 ήκαλζε νδψλ – ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ Κ.Ο.Κ.  

1.2.9 Αγνξά Πνδειάησλ Γεκφζηαο Υξήζεο 

1.2.10 Μειέηε -Καηαζθεπή δηθηχνπ πνδειαηνδξφκσλ 

Μέηξν 1.3:  

Γηαρείξηζε θαη Πξνζηαζία 

Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο-

Καζαξηφηεηα-Πξάζηλν-Πνιηηηθή 

Πξνζηαζία 

1.3.1 Πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ θάζε κνξθήο ξχπαλζε 

1.3.2 Πξνζηαζία θαη αμηνπνίεζε ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο  

1.3.3 
Πξνζηαζία θαη αλάδεημε πγξνηφπσλ – πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

θπζηθνχ θάιινπο Γήκνπ Υαλίσλ 

1.3.4 
Γξάζεηο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ηνπηθνχ πιεζπζκνχ ζε 

ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο  

1.3.5 Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ 

1.3.6 
Βειηηζηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο απνθνκηδήο αζηηθψλ/νηθηαθψλ 

απνξξηκκάησλ 

1.3.7 

Βειηηζηνπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζπιινγήο, δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο 

εηδηθψλ απνξξηκκάησλ (νγθσδψλ αληηθεηκέλσλ, απνξξηκκάησλ 

θήπσλ θ.α.) 

1.3.8 
χζηεκα παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ζηφινπ νρεκάησλ θαη 

απνξξηκκαηνθφξσλ Γήκνπ ζην ζχλνιν ηνπο 

1.3.9 
Δλίζρπζε πξνγξάκκαηνο θαζαξηφηεηαο/ζάξσζεο θνηλφρξεζησλ 

δεκνηηθψλ ρψξσλ (νδψλ, πάξθσλ, πιαηεηψλ, θιπ.)  
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1.3.10 
Πξνκήζεηα κέζσλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο απνξξηκκάησλ (θάδνη -

απνξξηκκαηνδνρεία)  

1.3.11 
Δλίζρπζε δεκνηηθνχ ζηφινπ απνξξηκκαηνθφξσλ, νρεκάησλ, 

κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ θαζαξηφηεηαο 

1.3.12 Γξάζεηο ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα θαζαξηφηεηαο 

1.3.13 
πληήξεζε θαη αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ ρψξσλ πξαζίλνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ 

1.3.14 
ρεδηαζκφο-νξγάλσζε-πινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Γεληξνθπηεχζεσλ 

ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ  

1.3.15 
ρεδίαζε θαη εθηέιεζε έξγσλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη 

ππξνπξνζηαζίαο  

1.3.16 
χληαμε κλεκνλίσλ θαη ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζην Γήκν  

Μέηξν 1.4.  

Τπνδνκέο-Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ 

1.4.1 
Δθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ- αζηηθψλ αλαπιάζεσλ 

ζηελ Παιηά Πφιε ησλ Υαλίσλ 

1.4.2 
 Έξγα αλάπιαζεο θαη ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο νδψλ-πιαηεηψλ-

παηδηθψλ ραξψλ-πάξθσλ ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ  

1.4.3 
Πξφγξακκα αηζζεηηθήο θαη ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ θαη ρψξσλ  

1.4.4 
Έξγα ζπληήξεζεο θαη θαηαζθεπήο πεδνδξνκίσλ-πεδνδξνκήζεσλ ζην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ  

1.4.5 Έξγα βειηίσζεο θαη ζπληήξεζεο Γεκνηηθψλ Κνηκεηεξίσλ 

1.4.6 

Βηνθιηκαηηθφο θαη ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο δεκνηηθψλ θηηξίσλ, 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ δεκνηηθψλ ρψξσλ (πιαηείεο, πεδφδξνκνη, 

θιπ)  

1.4.7 πληήξεζε-αλαθαηαζθεπή-επαλάρξεζε δεκνηηθψλ θηηξίσλ  

1.4.8 Βειηίσζε αγξνηηθνχ θαη δεκνηηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γήκνπ 

1.4.9 Αληηζεηζκηθφο Έιεγρνο Γεκνηηθψλ Κηηξίσλ 

Μέηξν 1.5.: 

Ύδξεπζε- Άξδεπζε – 

Απνρέηεπζε  

1.5.1 

Γηαζθάιηζε νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο  πδαηηθψλ πφξσλ, γηα επαξθή 

πνζφηεηα θαη άξηζηε πνηφηεηαο λεξνχ γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηνρψλ 

ηνπ λένπ Γήκνπ (ζπλεξγαζία κε ΟΑΓΤΚ) 

1.5.2 
Τινπνίεζε έξγσλ επάξθεηαο, εθζπγρξνληζκνχ θαη ελνπνίεζεο ησλ 

δηθηχσλ ηεο Γ.Δ.Τ.Α.Υ.  

1.5.3 
Οινθιήξσζε κειεηψλ θαη  πινπνίεζε έξγσλ νινθιήξσζεο ησλ 

δηθηχσλ αθαζάξησλ, ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

1.5.4 

Οινθιήξσζε  αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο  επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ 

Υαλίσλ, κε θαηαζθεπή έξγσλ δηεπζέηεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηνρψλ φπνπ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα απαηηνχληαη. 

1.5.5 
Αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηεο Δγθαηάζηαζεο Δπεμεξγαζίαο 

Λπκάησλ (ΔΔΛ) ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ. 

1.5.6 
Τινπνίεζε κηθξψλ απηφλνκσλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο 

ιπκάησλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ. 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 2:  

Δλίζρπζε ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο & ησλ ππεξεζηψλ Παηδείαο, Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ 
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Μέηξν 2.1.:  

Κνηλσληθή Πνιηηηθή-Πξφλνηα-

Δζεινληηζκφο 

2.1.1 
Αλαβάζκηζε θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ 

θνηλσληθήο θξνληίδαο 

2.1.2 
Βειηίσζε πθηζηάκελσλ θαη δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ γηα ηελ Σξίηε 

ειηθία (Βνήζεηα ζην πίηη, ΚΑΠΖ, ΚΖΦΖ θ.α.) 

2.1.3 

Δλίζρπζε ππεξεζηψλ γηα ην παηδί θαη ηελ νηθνγέλεηα-αλαβάζκηζε 

Τπνδνκψλ Πξνζρνιηθήο Αγσγήο (βξεθνλεπηαθνί-παηδηθνί ζηαζκνί, 

θ.α.) 

2.1.4 Πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο 

2.1.5 
ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ 

θνηλσληθή ελζσκάησζε 

2.1.6 ηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (π.ρ. Ρνκά) 

2.1.7 Λεηηνπξγία Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ 

2.1.8 
Λεηηνπξγία Γξαθείνπ Δζεινληηζκνχ-ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε 

δξάζεσλ εζεινληηζκνχ 

Μέηξν 2.2.:  

Παηδεία  

2.2.1 πληήξεζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ  

2.2.2 Βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ θηηξίσλ 

2.2.3 Αλάπιαζε θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ζρνιηθψλ απιψλ  

2.2.4 Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζην Γήκν Υαλίσλ  

2.2.5 
Φχιαμε ρνιείσλ – Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνχ 

Σξνρνλφκνπ»  

2.2.6  Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ ρνιηθψλ Μνλάδσλ Γήκνπ Υαλίσλ  

2.2.7 Δλίζρπζε ιεηηνπξγίαο ρνιηθψλ Δπηηξνπψλ Γήκνπ Υαλίσλ 

2.2.8 
Δλίζρπζε ιεηηνπξγίαο Κηλεηήο Βηβιηνζήθεο Υαλίσλ κε έκθαζε ζηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

2.2.9 Οξγάλσζε δηθηχνπ  εζεινληψλ γηα εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο 

Μέηξν 2.3.: 

Πνιηηηζκφο 

2.3.1 

πληήξεζε, δηαρείξηζε θαη αλάδεημε πθηζηάκελσλ πνιηηηζηηθψλ 

ππνδνκψλ Γήκνπ Υαλίσλ (ΚΑΜ, Γεκνηηθή Πηλαθνζήθε, Γεκνηηθφο 

Κηλεκαηνγξάθνο, θιπ) 

2.3.2 
Απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε κλεκείσλ θαη ρψξσλ αξραηνινγηθήο 

ζεκαζίαο - ηζηνξηθψλ θηηξίσλ 

2.3.3 Αλάδεημε θαη απνθαηάζηαζε Παιηάο Πφιεο Υαλίσλ 

2.3.4 Γεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ πνιηηηζκνχ (π.ρ. ζέαηξν)  

2.3.5 
Γηνξγάλσζε Πνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ ηνπηθήο, εζληθήο θαη 

δηεζλνχο ζεκαζίαο 

2.3.6 Αλάπηπμε Μνπζηθήο θαη Καιιηηερληθήο Παηδείαο  

2.3.7 
Αλάπηπμε θαη εθζπγρξνληζκφο Γεκνηηθψλ Βηβιηνζεθψλ Γήκνπ 

Υαλίσλ 

2.3.8 ηήξημε θαιιηηερληθνχ έξγνπ ΓΖ.ΠΔ.ΘΔ. Κξήηεο  

2.3.9 
Γξάζεηο αλάδεημεο ηεο ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

2.3.10 Έθδνζε εληχπσλ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

2.3.11 ηήξημε πνιηηηζηηθψλ ζσκαηείσλ Γήκνπ Υαλίσλ 

Μέηξν 2.4.:  

Αζιεηηζκφο  

2.4.1 
Δθζπγρξνληζκφο, αλαθαηαζθεπή θαη αλαβάζκηζε Αζιεηηθψλ 

ππνδνκψλ Γήκνπ Υαλίσλ 

2.4.2 
Καηαζθεπή-Λεηηνπξγία λέσλ Αζιεηηθψλ ππνδνκψλ (π.ρ. 

Πνδειαηνδξφκην Αθξσηεξίνπ) 
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2.4.3 
 Τινπνίεζε Πξνγξακκάησλ «Άζιεζεο γηα ινπο» (καδηθφο 

αζιεηηζκφο)  

2.4.4 
Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο αζιεηηζκνχ θαη δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο λέσλ 

2.4.5 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

2.4.6 Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ζρνιηθνχ & εξγαζηαθνχ αζιεηηζκνχ 

2.4.7 
Πξνψζεζε αζιεηηθνχ ηνπξηζκνχ-δηνξγάλσζε αζιεηηθψλ 

δηνξγαλψζεσλ ηνπηθήο, εζληθήο θαη δηεζλνχο εκβέιεηαο 

2.4.8  ηήξημε Αζιεηηθψλ σκαηείσλ Γήκνπ Υαλίσλ 

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 3:  

Σνπηθή Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε & Απαζρφιεζε 

Μέηξν 3.1.:  

Αλάπηπμε Πξσηνγελνχο Σνκέα 

3.1.1 
Πξνζηαζία θαη αλάπηπμε θπηηθήο -δσηθήο παξαγσγήο θαη αιηείαο ζην 

Γήκν Υαλίσλ 

3.1.2 
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Γξαθείνπ Αγξνηηθήο Πιεξνθφξεζεο θαη 

Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζην Γήκν Υαλίσλ 

3.1.3 

Τινπνίεζε δξάζεσλ πξνβνιήο, πξνψζεζεο θαη δηάδνζεο ησλ 

ηνπηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο Κξεηηθήο Γηαηξνθήο (π.ρ. 

δηνξγάλσζε αγξνηηθψλ εθζέζεσλ, θ.α.) 

3.1.4 
Γηαζχλδεζε  αγξνηηθήο παξαγσγήο θαη  θξεηηθνχ δηαηξνθηθνχ 

πξνηχπνπ κε ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε 

Μέηξν 3.2.:  

Απαζρφιεζε-ηήξημε Σνπηθήο 

Οηθνλνκίαο & Πξνψζεζε 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

3.2.1 
Τινπνίεζε πξνγξάκκαηνο "θνηλσθεινχο εξγαζίαο" ζην Γήκν 

Υαλίσλ 

3.2.2 
Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία απηνηεινχο Γξαθείνπ Πιεξνθφξεζεο & 

Πξνψζεζεο ηεο Απαζρφιεζεο 

3.2.3 Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Δπηρεηξεκαηηθνχ-Δπελδπηηθνχ ΚΔΠ  

3.2.4 Πξνψζεζε δξάζεσλ θνηλσληθήο νηθνλνκίαο 

Μέηξν 3.3.:  

Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε 

3.3.1 
Αλάπηπμε λέσλ κνξθψλ ηνπξηζκνχ (π.ρ. θξνπαδηέξαο, ζξεζθεπηηθφο, 

αζιεηηθφο, γαζηξνλνκηθφο, θ.α.) 

3.3.2 

Δλίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ζε επίπεδν Γήκνπ - πλεξγαζία 

κε Πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ζε 

επίπεδν Κξήηεο 

3.3.3 
Γεκηνπξγία εηδηθήο ηζηνζειίδαο γηα ηελ δηαδηθηπαθή ηνπξηζηηθή 

πξνβνιή ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

3.3.4 
Βειηίσζε ηεο ζήκαλζεο  δξφκσλ, αξραηνινγηθψλ ρψξσλ, αμηνζέαησλ 

θαη κλεκείσλ 

3.3.5 
Αλαβάζκηζε ιεηηνπξγίαο Γεκνηηθνχ Γξαθείνπ Σνπξηζηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο  

Άμνλαο Πξνηεξαηφηεηαο 4 :  

Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο θαη ηεο Οηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ   

Μέηξν 4.1.:  

Γηνίθεζε, Οξγάλσζε & 

Λεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ  

4.1.1 
Δθαξκνγή λένπ Ο.Δ.Τ.-Βειηίσζε δηνηθεηηθήο ηθαλφηεηαο, 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 
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4.1.2 
Αλαδηνξγάλσζε θαη νξζνινγηθή ιεηηνπξγία Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

Γήκνπ Υαλίσλ. 

4.1.3 
Αμηνπνίεζε / ελζσκάησζε λέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηθήο & 

Δπηθνηλσληψλ ζηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ 

4.1.4 

Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ παξαθνινχζεζεο & 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ ηνπ Γήκνπ 

4.1.5 
Δλαξκφληζε Πηζηνπνηεηηθψλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο ζχκθσλα κε 

ηε λέα νξγαλσηηθή δνκή θαη ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Υαλίσλ 

4.1.6 
Δλίζρπζε δηαδηθαζηψλ Γηαθάλεηαο θαη Διέγρνπ ζηε Γηνίθεζε ηνπ 

Γήκνπ (π.ρ. αλαξηήζεηο φισλ ησλ απνθάζεσλ ζην "Γηαχγεηα", θ.α.)  

Μέηξν 4.2:  

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ & 

Τιηθνηερληθή Τπνδνκή 

4.2.1 
Αχμεζε ζπκκεηνρήο πξνζσπηθνχ Γήκνπ θαη Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

απηνχ ζε πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο - επηκφξθσζεο 

4.2.2 
Βειηίσζε εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ- Γηακφξθσζε ελφο 

αζθαινχο, πγηνχο θαη ιεηηνπξγηθνχ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο 

4.2.3 
Πξνκήζεηα, ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε κεραλνινγηθνχ, 

ηερλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

4.2.4 
Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ  Γήκνπ 

4.2.5 Αμηνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο επξπδσληθφηεηαο ζην Γήκν Υαλίσλ 

Μέηξν 4.3:  

Δμππεξέηεζε ηνπ Πνιίηε 

4.3.1 

Αλάπηπμε ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ θαη ηελ βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο 

4.3.2 
Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ππεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ 

4.3.3 Βειηίσζε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ην δεκφηε  

4.3.4 
Λεηηνπξγία Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηαθάλεηαο θαη Τπνζηήξημεο ηνπ 

Γεκφηε 

Μέηξν 4.4:  

πλεξγαζίεο-Δμσζηξέθεηα 

4.4.1 
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε θνξείο θαη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

Γήκνπ 

4.4.2  Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ  

4.4.3 πκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζε εζληθά δηαδεκνηηθά δίθηπα ΟΣΑ  

4.4.4 Αδειθνπνηήζεηο κε Γήκνπο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ  

4.4.5 
πκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο 

Πεξηθεξεηαθψλ Αξρψλ, ΟΣΑ, Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ  

4.4.6 Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε δηεζλή δίθηπα θαη νξγαλψζεηο ΟΣΑ  

Μέηξν 4.5:  

Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε-

Αμηνπνίεζε Γεκνηηθήο 

Πεξηνπζίαο & Υξεκαηνδνηηθψλ 

Πεγψλ   

4.5.1 Βειηίσζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ Γήκνπ 

4.5.2 Δμνξζνινγηζκφο δαπαλψλ-κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

4.5.3 Αμηνπνίεζε δεκνηηθήο πεξηνπζίαο/εθπφλεζε κειεηψλ 

4.5.4 Βειηηζηνπνίεζε ιεηηνπξγίαο εηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ Γήκνπ 

4.5.5 
Αμηνπνίεζε Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο 2007-2013  

4.5.6 
Αμηνπνίεζε ησλ «Κνηλψλ Δπξσπατθψλ Πφξσλ γηα Αεηθφξεο 

Δπελδχζεηο ζηα Αζηηθά Κέληξα» (Μεραληζκφο JESSICA)  
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4.5.7 Αμηνπνίεζε Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ  

Μέηξν 4.6:  

Γεκνηηθέο & Σνπηθέο Κνηλφηεηεο 
4.6.1 

Ηζφξξνπε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ 

Κνηλνηήησλ 

 


