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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Στο πλαίσιο της νέας χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, ο Δήμος Χανίων
υλοποιεί μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για την πόλη των Χανίων. Ως
στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης παύει πλέον να θεωρείται μονοδιάστατα ο
σχεδιασμός μεμονωμένων έργων υποδομής, αλλά ο σχεδιασμός ενός πλέγματος
αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων ο οποίος ενσωματώνει τις απόψεις των πολιτών
και συν διαμορφώνεται, βάσει συλλογικών διαδικασιών και προτάσεων. Στην
κατεύθυνση αυτή, ο Δήμος Χανίων καλείται να εργαστεί συλλογικά ώστε να
συσπειρώσει τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής σε κοινούς
αναπτυξιακούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
Σκοπός είναι ο σχεδιασμός των έργων του αστικού περιβάλλοντος να εντάσσεται σε
ένα δομημένο εννοιολογικό δίκτυο που υπό προϋποθέσεις δημιουργεί κατάλληλες
συνθήκες, απαραίτητες για την ενδυνάμωση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της
περιοχής. Έτσι λοιπόν συλλογικά θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί με
επιμέρους δράσεις, μια νέα στρατηγική «τόνωσης» που θα επανακωδικοποιεί τη
σχέση της πόλης με την κοινωνία και την οικονομία και θα αναδεικνύει ως κοινή
αξία τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Στόχος είναι να ενταχθούν ενέργειες που
προωθούν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την τοπική οικονομική
ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση αυτής της στρατηγικής
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης είναι η μόνιμη εφαρμογή μοντέλων σχεδιασμού
στρατηγικής με γνώμονα τις ισχυρές συνεργασίες με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς και πολίτες της πόλης των Χανίων.
Σας καλούμε λοιπόν να αναλάβετε την υλοποίηση μέρους αυτής της προσπάθειας
συμμετέχοντας ενεργά μέσα από τις προτάσεις σας στην υλοποίηση αυτής της
προσπάθειας οι προτάσεις θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν στην στρατηγική του
Δήμου Χανίων. Μιας νέα αναπτυξιακής πορείας, μέσα από δράσεις που θα
χρηματοδοτηθούν τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020 και αφορούν την
αστική περιοχή παρέμβασης.

Ο Δήμαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάμβουκας

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σελίδα 1

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)
Ως περιοχή εφαρμογής ΒΑΑ, προσδιορίζεται η Παλιά Πόλη με τα 2 παράκτια
μέτωπα στην περιοχή (ΠΕ) Νέας Χώρα στα δυτικά της, τις περιοχές Κουμ Καπί ,
Αμπεριά και Χαλέπα στα ανατολικά , καθώς και τις περιοχές του Κέντρου των
Χανίων και τμήμα της περιοχής Δικαστήριων. Η περιοχή παρέμβασης – υλοποίησης
των ΒΑΑ οριοθετήθηκε βάσει μελέτης επιμέρους αλλά και συνθετικά, χωρικών,
κοινωνικοοικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών χαρακτηριστικών. Επίσης,
η περιοχή παρέμβασης εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 997/αριθμός πρακτικού 41/
ΑΔΑ : 7ΔΠΝΩΗ5-ΓΕΠ Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.
Περιληπτικά, στην περιοχή συνυπάρχουν ζώνες τουριστικής έντασης (εντοπίζονται
στην Παλιά Πόλη και στα παράκτια μέτωπα των ΠΕ Νέα Χώρα και Κουμ Καπί), ζώνες
που φιλοξενούν αρχιτεκτονικά σύνολα παραδοσιακής κληρονομιάς (παράκτια
μέτωπα των ΠΕ Αμπεριάς και Χαλέπας), ζώνες που χαρακτηρίζονται από
υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και συνδέονται με τον τουρισμό αλλά και
ταυτόχρονα φιλοξενούν ιδιαίτερης πολιτιστικής/ιστορικής αξίας μνημεία, καθώς
και άλλες ζώνες που χρίζουν σύνδεση και λειτουργική συσχέτιση με την παλιά πόλη
και τους πόλους συγκέντρωσης οικονομικής, επιχειρηματικής και τουριστικής
ανάπτυξης (π.χ περιοχές που αφορούν το παράκτιο μέτωπο στη Χαλέπα, οι οποίες
ενισχύονται ακόμη περισσότερο με δεδομένη την πρόσφατη μετεγκατάσταση του
Αρχαιολογικού Μουσείου, σε συνδυασμό και με τη λειτουργία του Μουσείου
Ελευθερίου Βενιζέλου στην περιοχή).
Η περιοχή εφαρμογής ΒΑΑ έχει συνολικό πληθυσμό 22.957 κατοίκους και
περιλαμβάνει πληθυσμιακά τις εξής περιοχές (βλ.Χάρτη που ακολουθεί):
την Παλιά Πόλη (2.994 κάτοικοι)
το παράκτιο μέτωπο στην ΠΕ Νέα Χώρα (3.824 κάτοικοι) στα δυτικά της
Παλιάς Πόλης
το παράκτιο μέτωπο στις ΠΕ Κουμ Καπί (4.260 κάτοικοι), Αμπεριά (1.636
κάτοικοι) και Χαλέπα (1.759 κάτοικοι) στα ανατολικά της Παλιάς Πόλης
την ΠΕ Κέντρο (6.632 κάτοικοι) και τμήμα της ΠΕ Δικαστήρια (1.852 κάτοικοι)

Χάρτης 1 Οριοθέτηση Περιοχής Εφαρμογής Παρεμβάσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης
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Σελίδα 3

ΟΡΑΜΑ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Η διατύπωση του οράματος – στρατηγικού στόχου, στηρίζεται στα χαρακτηριστικά
της περιοχής παρέμβασης (ΠΠ) ΒΑΑ, καθώς και τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις από
τα πλαίσια χωρικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού. Ειδικότερα,
Το όραμα για την ΠΠ ΒΑΑ, είναι
«Η Αναζωογόνηση του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους αειφορίας –
κοινωνικής συνοχής
REvitalizing the COre for DEvelopment – RECODE»
Αναλυτικότερα επιδιώκεται η
αναζωογόνηση
με
επανακωδικοποίηση
χαρακτηριστικών και λειτουργιών του Αστικού Κέντρου των Χανίων με όρους
αειφορίας και κοινωνικής συνοχής προκειμένου να αντιμετωπιστούν διαπιστωμένα
προβλήματα / ανάγκες και να αξιοποιηθούν δυνατότητες που προκύπτουν με βάση
χαρακτηριστικά της ΠΠ ΒΑΑ, αλλά και κατευθύνσεις χωρικών και αναπτυξιακών
πλαισίων.
Μέσα από αυτή την επανακωδικοποίηση προκύπτουν συνθέσεις και συνέργειες
επιμέρους στοιχείων και λειτουργιών που επιτρέπουν την ανάδειξη και προβολή της
σύνθετης εικόνας του πολιτισμού με το περιβάλλον και την καινοτομία για την
ανάπτυξη του Αστικού Κέντρου των Χανίων.
Ένα πρώτο χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας σύνθεσης είναι το «πράσινο δίκτυο
πολιτισμού – τουρισμού» που παράλληλα με την συνδυασμένη προβολή του
πολιτισμού με το περιβάλλον, ενισχύει την εσωτερική συνοχή της ΠΠ ΒΑΑ και
κυρίως την λειτουργική σύνδεση της Παλιάς Πόλης και παράκτιου μετώπου καθώς
και του Κέντρου (όπου συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των επιχειρήσεων και
επισκεπτών) με την Χαλέπα, (όπου επίκειται η μετακίνηση του Αρχαιολογικού
Μουσείου Χανίων σε συνδυασμό με την Οικία – Μουσείο Ελευθερίου Βενιζέλου,
που ήδη λειτουργεί).
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο συνδυασμός προβλημάτων και
αναγκών που συνδέουν τις περιβαλλοντικές – κλιματικές προκλήσεις (ιδιαίτερες
απαιτήσεις για την βιοκλιματική θωράκιση του δομημένου περιβάλλοντος λόγω του
σημαντικού αριθμού στοιχείων του ιστορικού – πολιτιστικού περιβάλλοντος) με τις
δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομιών (ύπαρξη Πανεπιστημίων και Ερευνητικών
Φορέων)
Οι βασικές επιδιώξεις αναζωογόνησης της ΠΠ ΒΑΑ, μέσα από την προαναφερόμενη
επανακωδικοποίηση χαρακτηριστικών και λειτουργιών του Αστικού Κέντρου των
Χανίων με όρους αειφορίας και κοινωνικής συνοχής, είναι η ανάδειξη της ΠΠ ΒΑΑ,
σε :
Ανταγωνιστικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης, όσον αφορά το εύρος την
ποικιλία και την εξειδίκευση των δραστηριοτήτων.
Κέντρο υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, πυρήνα τουριστικών – πολιτιστικών και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με πόλο ανάπτυξης την Παλιά Πόλη και
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σελίδα 4

Ποιοτική περιοχή κατοικίας μέσα από παρεμβάσεις που στοχεύουν στην
κοινωνική συνοχή και τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.
Διάγραμμα 1 Κατευθύνσεις, στόχοι ανάπτυξης και όραμα – στρατηγικός στόχος

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Για την επίτευξη του οράματος – στρατηγικού στόχου και των επιμέρους
επιδιώξεων, διατυπώνονται 3 Άξονες Στρατηγικής με 8 Πεδία Στρατηγικής και
επιμέρους Ειδικούς Στόχους ανά Πεδίο Στρατηγικής, που απεικονίζονται στα
παρακάτω διαγράμματα, ανά Άξονα Στρατηγικής:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σελίδα 5

Διάγραμμα 2 1ος Άξονας Στρατηγικής

Διάγραμμα 3 2ος Άξονας Στρατηγικής

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σελίδα 6

Διάγραμμα 4 3ος Άξονας Στρατηγικής

Η συσχέτιση των Αξόνων, των Πεδίων Στρατηγικής και των επιδιωκόμενων Ειδικών
Στόχων, με τα προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της ΠΠ ΒΑΑ, παρουσιάζεται
στους παρακάτω πίνακες:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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Πίνακας 1 ΑΣ1: Προστασία διασύνδεση και προβολή χαρακτηριστικών πολιτιστικού, ιστορικού και φυσικου περιβάλλοντος και ένταξη στο τουριστικό προϊόν
(protect – promote)

Πεδίο Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης

Πράσινο δίκτυο διαδρομών πολιτισμού - τουρισμού

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Ένα βασικό χαρακτηριστικό της περιοχής ΒΑΑ, είναι η σημαντική παρουσία πολιτιστικών - ιστορικών στοιχείων.
Στο μεγαλύτερο τμήμα της η περιοχή ΒΑΑ εμπίπτει στα όρια προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της παλιάς
πόλης και πέραν των σημαντικών μνημείων, ιστορικών χώρων και χώρων σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας,
εντός της περιοχής ΒΑΑ, πέραν της Παλιάς Πόλης,

Ενίσχυση
επισκεψιμότητας
(αύξηση αριθμού
επισκεπτών σε όλη την
διάρκεια του χρόνου)

(καταγράφονται 95 διατηρητέα κτίρια από το ΥΠΟ και ΥΠΕΝ και 343 αξιόλογα σύμφωνα με καταγραφές του Δήμου και του
ΤΕΕ/ΤΔΚ). Αυτά τα στοιχεία πολιτιστικού - ιστορικού ενδιαφέροντος, λειτουργούν και ως ισχυροί πόλοι συγκέντρωσης
επισκεπτών. Στην περιοχή ΒΑΑ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015, εντοπίζονται 2 ισχυροί πόλοι
συγκέντρωσης επισκεπτών, το Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων και το Ναυτικό Μουσείο Χανίων με 48.000 και 46.000
επισκέπτες σε ετήσια βάση αντίστοιχα)).

Επιδειώξεις:
Με την επικείμενη έναρξη λειτουργίας του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Χαλέπα, μια πρώτη βασική
επιδίωξη είναι να μην μειωθεί η επισκεψιμότητας στην περιοχή της παλιάς πόλης.
Μια δεύτερη επιδίωξη είναι η συνδυασμένη ενίσχυση της επισκεψιμότητας στην περιοχή ΒΑΑ με ζώνες αιχμής
τόσο την παλιά πόλη όσο και την Χαλέπα. Η ενίσχυση της επισκεψιμότητας επιδιώκεται ως αύξηση του αριθμού
επισκεπτών σε πολλαπλούς πόλους πολιτισμού και σε όλη την διάρκεια του χρόνου.
((Επισημαίνεται ότι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2015 ενώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων καταγράφονται
46.000 επισκέπτες στο Μουσείο Βυζαντινής Συλλογής καταγράφονται μόνο 6.000 επισκέπτες. Επίσης επισημαίνεται ότι το
μήνα Αύγουστο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, καταγράφονται 7.000 επισκέπτες (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ) ενώ στο Γυαλί Τζαμισί καταγράφονται 60.000 επισκέπτες (στοιχεία Δήμου)).

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:

Μείωση θορύβου,
αερίων ρύπων

Η μείωση θορύβου και αερίων ρύπων κρίνεται απαραίτητη καθώς στην περιοχή των ΒΑΑ παρατηρείται:
μεγάλος αριθμό δρόμων που χαρακτηρίζονται ως "φυσικοί πεζόδρομοι", λόγω μειωμένου πλάτους και
υψομετρικών διαφορών στην περιοχή που έχει οριστεί για την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, καθώς και λόγω
μεγάλος αριθμός και χωρική διασπορά των στοιχείων πολιτιστικού - ιστορικού ενδιαφέροντος
Επιδιώξεις:
Η διασύνδεση των πολλαπλών διάσπαρτων χώρων ιστορίας - πολιτισμού, μνημείων, διατηρητέων και αξιόλογων

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σελίδα 8

Πεδίο Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης
κτιρίων, μέσω ενός γραμμικού δικτύου πεζοδρόμων - ποδηλατοδρόμων σε συνδυασμό με ανοιχτούς χώρους και
χώρους πρασίνου.
Η μείωση θορύβου και αερίων ρύπων καθώς και η βελτίωση των χαρακτηριστικών θερμικής άνεσης πληθυσμού,
μέσα από παρεμβάσεις βιοκλιματικού χαρακτήρα (χρήση ψυχρών υλικών και επιλογή ειδών και τρόπου
φύτευσης).

Βελτίωση του κυκλοφοριακού και
διευκόλυνση της κίνησης πεζών

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Το κυκλοφοριακό πρόβλημα, στην περιοχή ΒΑΑ, είχε ήδη εντοπιστεί από το 2000 με κυκλοφοριακή μελέτη που
εκπονήθηκε από τον Δήμο και ανέδειξε υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους και προβλέψεις επιδείνωσης για 9
σημαντικούς οδικούς άξονες της περιοχής ΒΑΑ (Σελίνου, Κισσάμου - Γέφυρα Κλαδισού, Μ. Μπότσαρη,
Κυδωνίας, Σφακιανάκη, Αποκορώνου, Νεάρχου, Ηρώων Πολυτεχνείου, Ελευθερίου Βενιζέλου).
Το πρόβλημα παραμένει επίκαιρο και σύμφωνα με την έρευνα του Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το
2016 ιεραρχούνται υψηλά σε προτεραιότητα ως έργα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Επιδιώξεις:
επέκταση και βελτίωση των χώρων στάθμευσης, η βελτίωση του οδικού δικτύου και η επίλυση των
κυκλοφοριακών προβλημάτων

Προβολή, ενημέρωση

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Αύξηση των
παρεχόμενων
ηλεκτρονικών
υπηρεσιών από τον
Δήμο στους τομείς
πολιτισμού τουρισμού και
βιώσιμης
κινητικότητας

Το Δημοτικό portal www.chania.gr παρέχει 100 υπηρεσίες προς τους πολίτες και διαθέτει 40 κατηγορίες
υπηρεσιών, Ο Δήμος Διαθέτει Μητροπολιτικό Σύστημα Οπτικών Ινών 70 km και 10 ενεργά πληροφοριακά
συστήματα για την διευκόλυνση και παρακολούθηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του Δήμου.
ο πολιτισμός / ιστορία και το φυσικό περιβάλλον / κλίμα αποτελούν τις βασικότερες παραμέτρους επιλογής της
Κρήτης ως προορισμού διακοπών (56% πολιτισμός / ιστορία και 45% περιβάλλον / κλίμα, σύμφωνα με έρευνα του
ΙΝ.ΕΜ.Υ. και της ΕΣΕΕ για το 2014)

Στην ίδια έρευνα ιεραρχούνται υψηλά σε προτεραιότητα ως έργα βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
η βελτίωση του Δημοτικού φωτισμού, οι αναπλάσεις και οι πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι
Επίσης οι ίδιες παράμετροί αναδεικνύονται ως σημαντικά θετικά στοιχεία της περιοχής ΒΑΑ από τους
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτή (φυσικό περιβάλλον 55,8%, πολιτισμός και πολιτιστική
κληρονομιά 45,1%, αρχιτεκτονική 35,2 % και ιστορία 35,1%, σύμφωνα με την έρευνα του Δήμου Χανίων για την

Σελίδα 9

Πεδίο Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης
επιχειρηματικότητα το 2016).
Επιδίωξη:
βασική επιδίωξη είναι η ενιαία προβολή των επιμέρους στοιχείων του πράσινου δικτύου διαδρομών πολιτισμού
- τουρισμού. Αυτή η επιδίωξη στηρίζεται στο γεγονός ότι ο πολιτισμός / ιστορία και το φυσικό περιβάλλον /
κλίμα αποτελούν τις βασικότερες παραμέτρους επιλογής της Κρήτης ως προορισμού διακοπών ( 56% πολιτισμός /

Βελτίωση των χαρακτηριστικών του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε όρους
προστασίας των φυσικών πόρων και
αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής
Βελτίωση των χαρακτηριστικών του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος σε
όρους προστασίας των φυσικών πόρων
και αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής

ιστορία και 45% περιβάλλον / κλίμα, σύμφωνα με έρευνα του ΙΝ.ΕΜ.Υ. και της ΕΣΕΕ για το 2014).

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:

Αύξηση ενεργειακής
απόδοσης κτιρίων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011, επί του συνόλου των νοικοκυριών της αστικής περιοχής που
διαμένουν σε κατοικίες χωρίς θέρμανση, στην περιοχή ΒΑΑ συγκεντρώνεται το 52,1%.
Αντίστοιχα επί του συνόλου των νοικοκυριών της αστικής περιοχής που διαμένουν σε κατοικίες χωρίς καθόλου
μόνωση, στην περιοχή ΒΑΑ συγκεντρώνεται το 52,3%
Βάση το Ν.4122/2013, από την 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας. Για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση
αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019.
Η σημαντική παρουσία στοιχείων πολιτιστικού - ιστορικού ενδιαφέροντος αλλά και η σημαντική συγκέντρωση
διατηρητέων και αξιόλογων κτιρίων δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις για την βιοκλιματική αναβάθμιση (είδος και
ποιότητα υλικών, ειδικές μέθοδοι και τρόποι κατασκευής), αλλά ταυτόχρονα και την ευκαιρία ανάπτυξης
καινοτομιών στον τομέα αυτό.
Επιδίωξη:
αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (δημοτικών/επιχειρήσεων/κατοικιών)

Σελίδα 10

Πεδίο Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Μείωση των
επιπτώσεων στο
φυσικό και δομημένο
περιβάλλον από
φυσικές και
τεχνολογικές
καταστροφές

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Στην περιοχή ΒΑΑ εντοπίζεται ιστορική πλημμύρα σύμφωνα με το «Σχέδιο διαχείρισης των λεκανών απορροής
ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Κρήτης (GR13)» Γενική Γραμματεία Υδάτων - ΥΠΑΠΕΝ, Μάρτιος 2015.
Επίσης στο παράκτιο μέτωπο της περιοχής ΒΑΑ, εντοπίζονται κίνδυνοι ανόδου της στάθμης της θάλασσας και
φαινόμενα διάβρωσης ακτών σύμφωνα με την μελέτη «Μεταβολές της στάθμης της θάλασσας και επιπτώσεις στις
ακτές» Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούνιος 2011.
Ειδικά για την περιοχή Κουμ Καπί, υπάρχει μελέτη για την διάβρωση των ακτών. Αυξημένες επίσης είναι οι ανάγκες
ενίσχυσης των μέσων πολιτικής προστασίας λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών σημαντικού τμήματος της
περιοχής ΒΑΑ (μεγάλος αριθμός επισκεπτών, σχετικά γερασμένος μόνιμος πληθυσμός και πολυδαίδαλο δίκτυο
δρόμων μικρού πλάτους)
Επιδίωξη:
Παρεμβάσεις ενίσχυσης των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, μείωσης των επιπτώσεων που προέχονται από την
κλιματική αλλαγή, σχετικές μελέτες εφαρμογής έργων πολιτικής προστασίας
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:

Αύξηση ανακύκλωσης

Μείωση των απωλειών
και βελτίωση της
ποιότητας πόσιμου
νερού

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Από το «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Χανίων» που εγκρίθηκε σε
εφαρμογή του Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας, προκύπτει ότι το
ποσοστό ανακύκλωσης πρέπει να φτάσει μέχρι το 2020 το 65% όλων των ανακυκλώσιμων
Επιδίωξη:
Ενθάρρυνση της ανακύκλωσης, ενημέρωση για την ανακύκλωση
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Με βάση τα στοιχεία της ΔΕΥΑΧ, επιδιώκεται έλεγχος των απωλειών των δικτύων που υπολογίζονται σε ποσοστό 5060%.
Επισημαίνεται ότι οι απώλειες λογίζονται ως κυβικά που αντλούνται μείον τα κυβικά που τιμολογούνται. Αυτό
σημαίνει ότι λογίζονται ως διαρροές η ποσότητα του νερού που χρησιμοποιείται από το Δήμο για το πότισμα αλσών,.
του Δημοτικού Κήπου, το νερό που χρησιμοποιεί η πυροσβεστική καθώς και τυχόν λανθασμένες ενδείξεις από τα
υφιστάμενα υδρόμετρα τα οποία λόγω παλαιότητας δεν καταγράφουν την ακριβή ποσότητα νερού που
καταναλώνεται.

Σελίδα 11

Πεδίο Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Αύξηση του βαθμού
εξειδίκευσης του
χωρικού σχεδιασμού
με ενσωμάτωση όρων
προστασίας
περιβάλλοντος και
αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης
Σε κάθε περίπτωση η ανακατασκευή των αντλιοστασίων και μέρους του δικτύου ύδρευσης καθώς και η σταδιακή
αντικατάσταση των υδρομέτρων, είχαν ως αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια, την μείωση των απωλειών σε ποσοστό
που προσέγγιζε το 70% με βασική διακύμανση από 50% έως 60%
Επιδίωξη:
Η μείωση των απωλειών από το δίκτυο με χρήση νέων τεχνολογιών. Η βελτίωση του Δικτύου ύδρευσης, η μελέτη και
αντικατάσταση των φυτών σε σημεία πρασίνου στην πόλη τα οποία έχουν χαμηλότερη ανάγκη σε πότισμα.
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Το νέο Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, στο πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνεται και η περιοχή ΒΑΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη
Επιδίωξη:
Σε εφαρμογή του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, επιδιώκεται η έγκριση ειδικού χωρικού πλαισίου που θα ενσωματώνει
στις πολεοδομικές ρυθμίσεις και τα σταθερότυπα, εξειδικευμένες προβλέψεις για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών
και κλιματικών παραμέτρων για το δομημένο περιβάλλον και τους ελεύθερους χώρους.

Σελίδα 12

Πίνακας 2 ΑΣ2: Κοινωνικο – Οικονομική Ενδυνάμωση (socio-economic integration)

Πεδίο
Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης

Ενίσχυση υποδομών πρόνοιας - εκπαίδευσης

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Ειδικά για τις δημοτικές δομές, πέραν των αναγκών για νέους χώρους καταγράφονται ανάγκες αναβάθμισης ήδη
υφιστάμενων χώρων που δεν πληρούν τα σύγχρονα σταθερότυπα ή είναι και ενοικιαζόμενοι.
Στις δημοτικές και ιδιωτικές δομές (Βρεφικοί - Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - ΚΔΑΠ - ΚΔΑΠ ΜΕΑ)
τοποθετήθηκαν 768 παιδιά ενώ 608 παιδιά ήταν επιλαχόντα ((στοιχεία ΕΕΤΑΑ, Δράση "Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Αύξηση της
δυναμικότητας των
υποδομών πρόνοιας

Βελτίωση των
παρεχομένων
υπηρεσιών
εκπαίδευσης

Υ
πη
ρε
σί
ες
υγ
εί
ας
πρ
όν
οι
ας

Αναβάθμιση και

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Επαγγελματικής ζωής" ΕΣΠΑ 2014-2020 Περίοδος 2015 - 2016 (Πρόσκληση 2100 / 16.7.2015)).

Ο δείκτης γήρανσης είναι μεγαλύτερος από εκείνους που καταγράφονται στην αστική περιοχή, στον Δήμο Χανίων και
στην Περιφέρεια Κρήτης και το 47% των ηλικιωμένων που εξυπηρετούνται από τις αντίστοιχες δομές του Δήμου,
συγκεντρώνεται στην περιοχή ΒΑΑ.
Επιδίωξη:
Ενίσχυση της δυναμικότητας των δομών μέσα από ανέγερση νέων δομών
Πρόσληψη κατάλληλου και εξειδικευμένου προσωπικού
Βελτίωση Διαχείρισης των υφιστάμενων δομών
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Σημαντικά ποσοστά συστέγασης διαφορετικών βαθμίδων καθώς και ελλείψεις σε χώρους και εξοπλισμούς.
Σημαντικές ανάγκες εκπαίδευσης σε δυναμικούς κλάδους και τομείς στο πλαίσιο της Δια Βίου μάθησης, παρότι
το ποσοστό αναλφάβητων στην περιοχή ΒΑΑ μειώνεται από το 2001 στο 2011 και για το 2011 είναι χαμηλότερο
από τα αντίστοιχα της Αστικής Περιοχής του Δήμου και της Περιφέρειας.
Το ποσοστό αποφοίτων τριτοβάθμιας αυξάνεται από το 2001 στο 2011 και για το 2011 είναι υψηλότερο από
εκείνα της Αστικής Περιοχής του Δήμου και της Περιφέρειας .
Επιδίωξη:
Ενίσχυση των υποδομών των εκπαιδευτικών μονάδων
Ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολικών μονάδων
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:

Σελίδα 13

Πεδίο
Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι
διεύρυνση των
παρεχόμενων από τον
Δήμο Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών υγείας πρόνοιας για τους
πολίτες

Διευρυνση των
παρεχόμενων
υπηρεσιών σε
ευπαθείς ομάδες

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης
Το Δημοτικό portal www.chania.gr παρέχει 100 υπηρεσίες προς τους πολίτες και διαθέτει 40 κατηγορίες
υπηρεσιών.
Ο Δήμος Διαθέτει Μητροπολιτικό Σύστημα Οπτικών Ινών 70 km και 10 ενεργά πληροφοριακά συστήματα για την
διευκόλυνση και παρακολούθηση των καθημερινών δραστηριοτήτων του Δήμου.
Μέχρι σήμερα ο Δήμος Χανίων καλύπτει μερικά την ζήτηση από ηλικιωμένους για υπηρεσίες Α' βάθμιας
φροντίδας υγείας
Επιδίωξη:
Η αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Στην περιοχή ΒΑΑ, καταγράφεται το 10% των αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα αντιμετώπισης της
ανθρωπιστικής κρίσης.
Επίσης στην περιοχή ΒΑΑ, εντοπίζεται το 33% των παιδιών με μειωμένα τροφεία και
το 79% των υπερηλίκων που είναι ενταγμένοι στο Πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής.
Επιδίωξη:
Διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες

Απασχόληση

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Βελτίωση των
συνθηκών
πρόσβασης στην
απασχόληση κυρίως
για τις γυναίκες

Βελτίωση των
συνθηκών
πρόσβασης στην

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, για τον Δήμο Χανίων, το 2014, οι άνεργες γυναίκες υπερτερούν με ποσοστό
64% επί του συνόλου των ανέργων.
Ταυτόχρονα στην περιοχή ΒΑΑ, καταγράφονται υψηλά ποσοστά γυναικείας επιχειρηματικότητας της τάξεως του
52,2%, (σύμφωνα με την έρευνα του Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το 2016)
Επιδίωξη:
Βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόλησης με ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Το ποσοστό ανεργίας για το 2011 αλλά και ο ρυθμός μεταβολής 2001 - 2011, στην περιοχή ΒΑΑ είναι μεγαλύτερα

Σελίδα 14

Πεδίο
Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης

απασχόληση για
ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού

από εκείνα που καταγράφονται στην Αστική Περιοχή, στον Δήμο Χανίων και στην Περιφέρεια Κρήτης.
Επισημαίνεται επίσης ότι στην περιοχή ΒΑΑ το ποσοστό απασχόλησης 2011 στις κατασκευές αλλά και στον
τουρισμό - εμπόριο, υπερβαίνει τα αντίστοιχα ποσοστά για την Αστική Περιοχή, τον Δήμο Χανίων και την
Περιφέρεια Κρήτης.
Η ποσοστιαία απασχόληση στις κατασκευές έχει ανοδική τάση στο διάστημα 2001 - 2011 μεγαλύτερη από της
Αστικής Περιοχής, με τον Δήμο και την Περιφέρεια να εμφανίζουν πτωτική τάση.
Αντίστοιχα η ποσοστιαία απασχόληση στον τουρισμό - εμπόριο έχει επίσης ανοδική τάση μεγαλύτερη από εκείνη
της αστικής περιοχής, μικρότερη όμως από του Δήμου και της Περιφέρειας.
Επισημαίνεται ότι στα επόμενα χρόνια, οι αυξημένες απαιτήσεις για βιοκλιματικές παρεμβάσεις, αλλά και η
ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού σε εφαρμογή της Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Κρήτης, θ
Επιδίωξη:
Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης αλλά και εξειδίκευση των απασχολουμένων στις κατασκευές και στον
τουρισμό, εστίαση, αναψυχή

Ενίσχυση ίδρυσης και
λειτουργίας
κοινωνικών
επιχειρήσεων

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Ο Δήμος Χανίων μετείχε ως εταίρος σε 2 Αναπτυξιακές Συμπράξεις, ΤΟΠΕΚΟ "ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" για την
προώθηση στην απασχόληση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ΤΟΠΣΑ ΑΣ "ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" για την
προώθηση στην απασχόληση ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και νέων επιστημόνων
Επιδίωξη:
Δημιουργία ΚΟΙΝΣΕΠ
Δράσεις υποστήριξης της δημιουργίας ΚΟΙΝΣΕΠ
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Πίνακας 3 ΑΣ3: Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα (Support & Sell)

Ειδικοί Στόχοι

Ενίσχυση της καινοτομίας, τεχνολογικής και μη

Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα
Suport and Sell

Πεδίο
Στρατηγικής
ΒΑΑ

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης

Αναβάθμιση και
διεύρυνση των
παρεχόμενων από τον
Δήμο Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών για τις
επιχειρήσεις

Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ
από τις επιχειρήσεις
Αύξηση των επενδύσεων
σε τομείς υψηλής
προστιθέμενης αξίας
Αύξηση νεοφυών
επιχειρήσεων στους
τομείς προτεραιότητας
της Στρατηγικής Έξυπνης
Εξειδίκευσης της
Περιφέρειας Κρήτης
Αύξηση του αριθμού των
επιχειρήσεων που
καινοτομούν

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης:
Το Δημοτικό portal www.chania.gr παρέχει 100 υπηρεσίες προς τους πολίτες και
διαθέτει 40 κατηγορίες υπηρεσιών,
Ο Δήμος Διαθέτει Μητροπολιτικό Σύστημα Οπτικών Ινών 70 km και 10 ενεργά
πληροφοριακά συστήματα για την διευκόλυνση και παρακολούθηση των
καθημερινών δραστηριοτήτων του Δήμου.
Επιδίωξη:
Τυποποίηση - απλοποίηση διαδικασιών και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου
εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τον Δήμο
Χαρακτηριστικά/ Υφιστάμενη Κατάσταση/Τεκμηρίωση Ανάγκης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΒΕ Χανίων, εντός της περιοχής ΒΑΑ, συγκεντρώνεται το
69,5% των ενεργών επιχειρήσεων της Αστικής Περιοχής για το 2015, με πιο
σημαντική παρουσία των κλάδων εστίασης, τουρισμού και εμπορίου.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, από τις επιχειρήσεις που έκλεισαν στην Αστική
Περιοχή το 2004 - 2009, το 59% καταγράφεται εντός της περιοχής ΒΑΑ, με το
αντίστοιχο ποσοστό για το 2010 - 2015 να αυξάνεται στο 63%.
Σύμφωνα με την έρευνα του Δήμου Χανίων για την επιχειρηματικότητα το 2016
προκύπτει ότι από τις επιχειρήσεις της περιοχής ΒΑΑ :
 το 73% κάνει χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, το 86,3% διαδικτύου και το
69,9% των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 το 25,1% διαθέτει προϊόντα / υπηρεσίες μέσω διαδικτύου
 το 84,6% απευθύνεται μόνο στην τοπική και περιφερειακή αγορά
 το 78,1% δεν διαθέτει σύστημα πιστοποίησης ή διασφάλισης ποιότητας
 το 8,9% μόνο συμμετέχει σε δράσεις δικτύωσης με άλλες συναφείς επιχειρήσεις
 το 85,6% δεν επιθυμεί επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλο κλάδο και από όσες
επιθυμούν το μεγαλύτερο ποσοστό στρέφεται στον τουρισμό, στο διαδικτυακό
εμπόριο και στην εκπαίδευση
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Πεδίο
Στρατηγικής
ΒΑΑ

Ειδικοί Στόχοι

Συσχέτιση με προβλήματα / ανάγκες και δυνατότητες της Περιοχής Παρέμβασης



το 20,9% μόνο επιθυμεί εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
το 20,1% έχει πραγματοποιήσει την τελευταία τριετία κάποιου είδους επένδυση
εκσυγχρονισμού ή επέκταση
 το 21,9% μόνο δηλώνει πρόθυμο να πραγματοποιήσει κάποια επένδυση στην
επόμενη τριετία
 το 64% των επιχειρήσεων δεν έχει κάνει καθόλου ή σπάνια δράσεις κατάρτισης εκπαίδευσης προσωπικού
Επιδίωξη:
εισαγωγή καινοτομιών τεχνολογικών και μη καθώς και η διεύρυνση των αγορών με
εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
αξιοποίηση ευκαιριών επιχειρηματικής ανάπτυξης και απασχόλησης σε δυναμικούς
κλάδους της Περιφερικής Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση, σε συνεργασία με
Πανεπιστημιακά - Ερευνητικά Ιδρύματα και συγκράτηση νέων επιστημόνων.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
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