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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στο παρόν εισαγωγικό Κεφάλαιο περιλαμβάνονται κυρίως η παρουσίαση της 

διαδικασίας και των εμπλεκόμενων στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμ-

ματος (Ε.Π) του Δήμου Σιθωνίας, αποδίδοντας αυξημένη βαρύτητα στα εξής: 

 Στην παρουσίαση της ομάδας έργου που συνέταξε το Ε.Π.  

 Στην παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα 

Νομικά πρόσωπα του Δήμου στην εκπόνηση του Ε.Π. και 

 Στην παρουσίαση των διαδικασιών διαβούλευσης που εφαρμόσθηκαν. του 

τρόπου με τον οποίο συμμετείχαν οι υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του 

Δήμου στην εκπόνηση του Ε.Π. 

 

Τρόπος συμμετοχής Υπηρεσιών και Νομικών προσώπων του Δήμου 

Θεωρώντας ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύ-

θυνσης, προσδιορισμού και συντονισμού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκη-

σης και υπηρεσιών του Δήμου καθώς και ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί 

προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δομών του Δήμου και οδηγεί στην ανάληψη 

δεσμεύσεων μεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων του, κρίθηκε αναγκαίο στη 

σύνταξη του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος – εκτός των μελών της 

Εκτελεστικής Επιτροπής  – να συμμετέχουν ενεργά: 

 Αιρετά όργανα (Δημ. Συμβούλιο, επιτροπές του Δημ. Συμβ., Αντιδήμαρχοι, 

ΔΣ επιχειρήσεων, Τοπικά συμβούλια) 

 Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάμενοι υπηρεσιών, Διευθυντές Επιχειρήσεων) 

 Τοπικοί φορείς και ομάδες δημοτών με σημαντικό βαθμό συμβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του Δήμου καθώς και 

 Φορείς του διοικητικού συστήματος της χώρας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας - Θράκης). 

 

Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ως άνω οργάνων – Φορέων ήταν καθοριστική 

στη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και επιτεύχθηκε μέσω 

των ακόλουθων διαδικασιών: 

 Συσκέψεις σε καθημερινή βάση με τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής  για 

την συλλογή δεδομένων σχετικά με την διερεύνηση και αξιολόγηση της 
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υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου. Ειδικότερα, μέσω των 

συσκέψεων αυτών επιτεύχθηκε η πλήρης συλλογή στοιχείων σχετικά με: 

- το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον (υδατικοί-εδαφικοί πόροι, ορεινοί 

όγκοι, δάση, ακτές και θαλάσσιο περιβάλλον, προστατευμένες περιο-

χές, θέματα πολεοδομίας και αστικών χρήσεων γης, οικιστική και πο-

λεοδομική ανάπτυξη περιοχών, χώροι πρασίνου, αναψυχής, πλατείες, 

προστασία κοινόχρηστων χώρων κ.λπ), 

- τις υποδομές – δίκτυα (αποχέτευση, ύδρευση, οδοποιία, πεζόδρομοι), 

- την Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια (δημοτικά ιατρεία, βρεφονηπιακοί 

και παιδικοί σταθμοί), την κοινωνική μέριμνα (άστεγοι, παλιν-

νοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες, αθίγγανοι, εθελοντισμός), 

- την Εκπαίδευση (σχολικά κτίρια, βιβλιοθήκες, πάρκα κυκλοφοριακής 

αγωγής), 

- τον πολιτισμό (πολιτιστικές υποδομές, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, 

ιστορικά και παραδοσιακά κτίρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις και 

ανταλλαγές), 

-    τον αθλητισμό (Αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες), 

-    τις οικονομικές δραστηριότητες (δημοτικά δάση, καλλιεργητικές εκτά-

σεις και βοσκότοποι, τουριστική ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές του-

ρισμού), 

- την απασχόληση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού (Προγράμ-

ματα για την προώθηση της απασχόλησης, συνεργασία με επιχειρή-

σεις, Επιχειρηματικότητα). 

 Ανταλλαγή απόψεων και στοιχείων μέσω μηνυμάτων τηλε-ομοιοτυπίας και 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Διαδικασίες διαβούλευσης με τις υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του 

Δήμου  

Οι διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκομένων υπηρεσιών - 

Νομικών προσώπων του Δήμου συνίσταντο στα εξής: 

•  Κατ’ ιδίαν ενημέρωση και πληροφόρηση των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών 

του Δήμου και των Νομικών προσώπων ώστε να συνεισφέρουν αποτελε-

σματικά στην σύνταξη του Ε.Π. μέσω της παροχής χρήσιμων στοιχείων. 
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•  Συμπλήρωση ερωτηματολογίων για την καταγραφή της υφιστάμενης κατά-

στασης των Υπηρεσιών (πλήθος εργαζομένων, μορφωτικό επίπεδο, τεχνικός 

εξοπλισμός κ.λπ). 

•  Υποβολή Εκθέσεων – Υπομνημάτων από τους Προϊσταμένους των Υπηρε-

σιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων, όπου αξιολογείται η αποδοτι-

κότητα, καταγράφονται τυχόν ανάγκες σε προσωπικό ή/και τεχνικό εξοπλισμό 

και προτείνεται τεκμηριωμένα σχέδιο βελτίωσης των παρερχομένων υπηρε-

σιών προς τους δημότες. 
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2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ Ε.Π. 

Βασικός σκοπός του παρόντος Επιχειρησιακού προγράμματος είναι η προώθηση 

της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύν-

σεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.  

Ειδικότερα, το Ε.Π. προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που δεσμεύεται να 

εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του, με απώτε-

ρους σκοπούς : 

α) την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος 

της περιοχής του (της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος, της βελτίωσης του οικιστικού περιβάλλοντος, των τεχνικών 

υποδομών και των δικτύων εξυπηρέτησης κ.λπ) και 

β) τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της 

περιοχής (κοινωνικής πολιτική- παιδεία / Πολιτισμός / Αθλητισμός- Οικονο-

μική ανάπτυξη και απασχόληση). 

 

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 

αναπτυξιακού του ρόλου και διακρίνεται για τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:  

 Αποτελεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ. Αποτελεί ένα πρόγραμμα αναπτυξιακών υποδο-

μών και τοπικών επενδύσεων, αλλά και πρόγραμμα για τη βελτίωση της υφιστάμενης 

λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και των Νομικών προσώπων που εποπτεύ-

ονται από το Δήμο. Παρουσιάζει εύρος θεματικών αντικειμένων αντίστοιχου του 

φάσματος των θεμάτων που απασχολούν την καθημερινή λειτουργία του Δήμου.  

Αποτελεί το πενταετές πρόγραμμα δράσης του Δήμου και των Νομικών 

προσώπων του, καθώς στις προτεραιότητες του Ε.Π αντανακλάται η βούληση και το 

όραμα του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.   

 Είναι οργανικό στοιχείο της καθημερινής λειτουργίας και διοίκησης του 

Δήμου και μέρος του προγραμματικού του κύκλου. Η σύνταξη του Ε.Π είναι η 

αρχική φάση της διαδικασίας προγραμματισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

της δράσης του Δήμου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το διαρκές αντικείμενο ενασχό-

λησης των αιρετών οργάνων και των προϊσταμένων των επιμέρους Υπηρεσιών. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 

 

 

5 

 Εκπονείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων, όπως αναλυτικά 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα. 

 

Εν κατακλείδι τονίζεται ότι η κατάρτιση του παρόντος επιχειρησιακού προγράμ-

ματος του Δήμου στηρίχθηκε αφενός στη θεωρία τοπικού αναπτυξιακού προγραμμα-

τισμού και αφετέρου στη θεωρία προγραμματισμού της δράσης δημόσιων οργα-

νισμών, βάσει της σχετικής μεθοδολογίας που αναπτύσσεται στο τεύχος «Οδηγός 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α – Σχέδιο Α» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε, Σεπτέμβριος 2007).  
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Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟ-

ΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Ενότητα 1.1.1 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής του Δήμου  

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η συλλογή, επεξεργασία και παρου σία-

ση των απαραίτητου πληροφοριακού υλικού, το οποίο αποτελείται από 

γεωγραφικά, πληθυσμιακά, κοινωνικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλ λο-

ντικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου και των Δημοτικών Κοινο-

τήτων του.  

 

 

Α.1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

Ο Δήμος Σιθωνίας βρίσκεται στο Νομό Χαλκιδικής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και για αυτόν το λόγο στις επόμενες παρα -

γράφους παρουσιάζονται συνοπτικά πληροφορίες για την εν λόγω 

περιφερειακής ενότητας  και αυτόν το Νομό, διερευνάται  η σχέση του Δήμου με 

άλλα αστικά κέντρα της περιοχής και γίνεται μία σύντομη αναφορά στις 

ενδεχόμενες σχέσεις του Δήμου με άλλα αστικά κέντρα της Ευρώπης, αλλά και 

της παγκόσμιας κοινότητας.  

Α.1.1 Ταυτότητα- Γενικά χαρακτηριστικά  

Ο Δήμος Σιθωνίας εντοπίζεται στη μεσαία χερσόνησο της Χαλκιδικής. 

Προς βορρά συνορεύει με το Δ.Πολυγύρου. Δυτικά του Δήμου βρίσκεται ο 

Δήμος Προποντίδας  και βόρειο-ανατολικά του ο Δήμος Αριστοτέλη . 

Από φυσικο-γεωγραφική άποψη ο Δήμος, χαρακτηρίζεται για το πλούσιο 

ανάγλυφό του, αφού συνδυάζει πεδινά, ημιορεινά και ορεινά εδάφη. Όσον 

αφορά στη μορφολογία του εδάφους δύο είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του: το 

ανάπτυγμα των ακτών που είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο και η κεντρική οροσειρά 

της χερσονήσου που διέρχεται από το εσωτερικό του. Η πλειοψηφία των 

οικισμών που ανήκουν στο Δήμο είναι παραθαλάσσιοι.  

Α.1.2 Διοικητικά δεδομένα περιοχής μελέτης  

Ο νέος Δήμος Σιθωνίας προήλθε από τη συνένωση των Καποδιστριακών 

Δήμων Σιθωνίας και Τορώνης. Ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Έδρα του Δήμου είναι 

η Νικήτη. 
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Περιλαμβάνει τις Δημοτικές Κοινότητες και οικισμούς: 

1. Νικήτη 

2. Αγ.Νικόλαος 

3. Μεταγγίτσι 

4. Βουρβουρού 

5. Όρμος Παναγίας 

6. Ν.Μαρμαράς 

7. Σάρτη 

8. Συκιά 

9. Τορώνη 

10. Καλαμίτσι 

11. Πόρτο Κουφό 

12. Τριστινίκα. 

 

Α.1.3 Συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή 

Ο Δήμος Σιθωνίας, που ταυτίζεται ως προς τη θέση του με το «ενδιάμεσο 

πόδι» της Χαλκιδικής, τοποθετείται σε σχετικά απομακρυσμένη θέση από το 

Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), συγκριτικά με τις συγκε -

ντρώσεις στην χερσόνησο Κασσάνδρας, που τοποθετούνται σε χρονοαπόσταση 

30-45 λεπτών και ακόμα μικρότερη από το διεθνές αεροδρόμιο Μακεδονία.  

 

Η προσπελασιμότητα του Δήμου συναρτάται με τους οδικούς άξονες του 

Νομού Χαλκιδικής, τους άξονες που τον συνδέουν με το Πολεοδομικό Συ -

γκρότημα της Θεσσαλονίκης και τα άλλα αστικά κέντρα της Κεντρικής και της 

Δυτικής Μακεδονίας, τον ολοκληρωμένο κύριο οδικό άξονα της Εγνατίας, και 

τους κάθετους προς αυτή οδικούς άξονες, που οδηγούν στη Βουλγαρία και 

στην ΠΓΔΜ, και τις πύλες εισόδου της χώρας στη βόρεια Ελλάδα, όπως το 

αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.  

 

Η χιλιομετρική απόσταση και κατ επέκταση η χρονοαπόσταση από το 

κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, υπολογίζεται σήμερα σε 

70'-90' ανάλογα με την εποχή, την ώρα και την ημέρα κατά την οπο ία πραγ-

ματοποιούνται οι μετακινήσεις. Μελλοντικά θα μπορούσε να βελτιωθεί μέσω 

οδικού άξονα ο οποίος θα συνδέει το Δήμο με την Εγνατία μέσω της ανα το-

λικής πλευράς του Νομού.  
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Οι δύο αυτοί άξονες, η ακτινική σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη και το αερο -

δρόμιό της και μια πιθανή ανάπτυξη του κάθετου ανατολικού άξονα στο 

απώτερο μέλλον, θα επιτρέψουν την πληρέστερη ένταξη του Δήμου Σιθωνίας 

στο σύστημα Σαββατοκύριακου της πληθυσμιακής συγκέντρωσης της 

Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, θα συνδέσουν το Νομό και το Δήμο με το  σύνολο 

των πληθυςμιακών συγκεντρώσεων που θα εξυπηρετούνται από την Εγνατία, 

εντός και εκτός της χώρας, παρέχοντας λειτουργικότερη διέξοδο προς τα 

παράλια και τη θάλασσα.  

 

Τέλος, οι αεροπορικές συγκοινωνίες, μέσω τακτικών και έκτατων πτήσεων 

προς και από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, με τις οποίες μπορούν να 

διακινούνται τουρίστες προς διάφορους προορισμούς του νομού Χαλκιδικής, 

προσφέρουν μια πρόσθετη δυνατότητα η οποία μπορεί να συμβάλλει στην 

βελτίωση της προσπελασιμότητας της περιοχής του Δήμου, ενδυναμώνοντας 

ταυτόχρονα τις συνδέσεις του με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία και 

τη Ρωσία. 

 

Η εσωτερική ενδοχώρα του Νομού - όπου βρίσκεται και η έδρα του ο 

Πολύγυρος - χαρακτηρίζεται από πυκνό πλέγμα αγροτικών οικισμών και αντί -

στοιχων αγροτικών περιοχών (όπως και το Μεταγγίτσι του Δ. Σιθωνίας). Ση -

μαντικές είναι και οι μεταλλευτικές δραστηριότητες σε αρκετά σημεία της 

Κεντρικής Χαλκιδικής. Πρόσφατες τάσεις δε, αναδεικνύουν σημαντική ανά -

πτυξη ήπιων μορφών τουρισμού στον ορεινό χώρο, στην περιοχή του Χολο-

μώντα. 

 

Οι τάσεις αυτές και η ανάπτυξη ορισμένων κέντρων - Πολύγυρος, Αρναία - 

δημιουργούν συνθήκες διαμόρφωσης ενός εσωτερικού άξονα από το Π.Σ.Θ. ως 

την Ιερισσό και διέξοδο προς τα ανατολικά παράλια της Χαλκιδικής. Αυτός ο 

αναδυόμενος εσωτερικός άξονας, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, θα έχει πάντοτε 

μικρότερη σημασία ποσοτικά, από τον παραλιακό άξονα, από το Π.Σ.Θ. προς 

την Χαλκιδική του Αιγαίου και κυρίως από το Π.Σ.Θ. ως τη γέφυρα Ποτίδαιας, 

έργο που αναπτύσσεται στα πλαίσια των κάθετων αξόνων της Εγνατίας οδού. 

 

Ο κύριος άξονας της Εγνατίας Οδού, είναι δυνατόν να επιφέρει σημαντικές 

χωρικές επιπτώσεις στο σύνολο των μετακινήσεων του Νομού. Η παράκαμψη 

του Π.Σ.Θ. και η δημιουργία νέων συνδέσεων με την Εγνατία (Κόμβοι 

Προφήτη, Ρεντίνας, Ασπροβάλτας).  
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Ο Δήμος Σιθωνίας εντάσσεται στο διανομαρχιακό, περιφερειακό και εθνικό 

σύστημα μεταφορών διαμέσου των αντίστοιχων συνδέσεων σε αυτό, της 

πρωτεύουσας του Νομού Χαλκιδικής - του Πολύγυρου και της πρωτεύουσας 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδον:ας - της Θεσσαλονίκης. 

 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου οι άξονες του Εθνικού Οδικού Δικτύου 

(ΕΟΔ), είναι : Βασικό (πρωτεύον) Ε.Ο.Δ.  

Θεσσαλονίκη - Δερβένι - Γέφυρα Στρυμώνα - Νέα Πέραμος - Καβάλα - 

Ξάνθη - Κομοτηνή - Μέστη - Μάκρη - Αλεξανδρούπολη - Γέφυρα Κήπων 

Εγνατία Οδός Δευτερεύον Ε.Ο.Δ.  

Η Ε.Ο. 16 Θεσσαλονίκη - Γαλάτιστα - Αγ. Πρόδρομος - Αρναία - 

Παλαιοχώριο - Στρατώνι - Ιερισσός 

Η Ν.Ε.Ο. 16α Αγ. Πρόδρομος - Πολύγυρος 

Η Ε.Ο. «Νέα Διαγώνιος» και η επέκτασή της (Θεσσαλονίκη - Ν. 

Καλλικράτεια - Ν. Μουδανιά) 

Τριτεύον Ε.Ο.Δ.  

Η Π.Ε.Ο. Αγ. Πρόδρομος - Αρναία 

Η Π.Ε.Ο. Αγ. Πρόδρομος - Πολύγυρος 

Στην περιοχή του Δήμου ή σε άμεση γειτνίαση με αυτόν, ορίζεται Επαρ -

χιακό Οδικό Δίκτυο, ως  

εξής : 

Πρωτεύον Επαρχιακό Ο.Δ.  

Ο Επαρχιακός Δρόμος με αριθ. 1, μέσω της νέας χάραξης Πολύγυρος - 

Γερακινή - Ν. Μουδανια - Ν. Ποτίδαια - Νέα Φώκαια - Καλλιθέα - 

Κασσάνδρεια 

Ο Επαρχιακός Δρόμος με αριθ. 6, Πολύγυρος (διασταύρωση με Επ. Οδό 1) 

- Νέα Σερμύλη - Μεταμόρφωση (μέσω νέας χάραξης) - Νικήτη - Αγ. Νικόλαος 

Ο Επαρχιακός Δρόμος με αριθ. 7, Νικήτη - Τριπόταμος (μέσω νέας 

χάραξης) - Νέος Μαρμαράς - Τορώνη (μέσω νέας χάραξης) - Κουφός - 

Καλαμίτσι - Σάρτη (μέσω νέας χάραξης) - Αγ. Νικόλαος 

Ο Επαρχιακός Δρόμος με αριθ. 8, μέσω νέας χάραξης Πολύγυρος - 

Βράσταμα - Πλανά - Γομάτι - Ιερισσός 

Ο Επαρχιακός Δρόμος με αριθ. 13, Παλαιοχώρι - Μ. Παναγιά - Αγ. Ιωάννης 

(μέσω νέας χάραξης) - Πυργαδίκια - Σαλονικιού - Αγ. Νικόλαος 

Δευτερεύον Επαρχιακό Ο.Δ.  

Βράσταμα - Ορμύλια - Οδός Πολύγυρος - Νικήτη 

Οδός Ν. Μαρμαράς - Τορώνη, Συκιά, οδός Σάρτης . 
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Οι υπόλοιπες χερσαίες (σιδηρόδρομος), αεροπορικές και θαλάσσιες 

συνδέσεις πραγματοποιούνται έμμεσα, μέσω κυρίως της Θεσσαλονίκης. Πρέπει 

ωστόσο να επισημανθεί η ύπαρξη, σε άμεση γειτνίαση με το Δήμο, του λιμένα 

της Γερακινής που αποτελεί ουσιαστικά  εμπορική σκάλα μεταφόρτωσης  

(κυρίως λευκόλιθου) με στοιχειώδεις χερσαίες εγκαταστάσεις, των τουριστικών 

λιμένων του Ορμου Παναγιάς και του Πόρτο Κουφού και του λιμένα των Ν. 

Μουδανιών. Ο λιμένας των Ν. Μουδανιών εκτός από την συνεχή εμπορική 

κίνηση, αξιοποιείται και για την εξυπηρέτηση τουριστικών και περιηγητικών 

πλόων κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, καθώς και για ελλιμενισμό 

αλιευτικών σκαφών.  

 

 

Οδικό Δίκτυο εντός του Δήμου  

Στα διοικητικά όρια του Δήμου, εκτός από τα τμήματα του πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, αναπτύσσεται λοιπό δίκτυο, τοπικού ενδο -

δημοτικού ή διαδημοτικού χαρακτήρα με ποικιλία γεωμετρικών χαρακτη-

ριστικών και συνθηκών βατότητας.  

 

Η συνολική μορφή του δικτύου υπαγορεύτηκε από τη γεωμορφολογία της 

περιοχής. Οι συνδέσεις στην κατεύθυνση Β-Ν είναι ευχερείς, τόσο στα δυτικά 

όσο και στα ανατολικά παράλια του Δήμου και πραγματοποιούνται με το 

ιεραρχημένο δίκτυο. Προβλήματα κυκλοφοριακής ανεπάρκειας της διατομής 

εμφανίζονται με οξύτητα στις περιοχές των παραθαλάσσιων οικισμών στις 

περιόδους της θερινής ή άλλης ημερολογιακής αιχμής.  

 

Οι συνδέσεις στην κατεύθυνση Δ-Α είναι δυσχερείς λόγω των ορεινών 

σχηματισμών του Ιτάμου και του Μελίτωνα. Αυτές πραγματοποιούνται με τη 

σύνδεση του δυτικού και του ανατολικού παραλιακού κλάδου του δικτύου, 

στην ευνοϊκότερη από άποψη ανάγλυφου και μήκους περιοχή, μεταξύ Νικήτης 

και Ορμου Παναγιάς.  

 

Οι έδρες των δημοτικών διαμερισμάτων (Μεταγγίτσι, Αγ. Νικόλαος, Νέος 

Μαρμαράς) συνδέονται με την έδρα του Δήμου (Νικήτη) και μεταξύ τους με τις 

οδούς 7 και 13 του πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου [ειδικά για το 

Μεταγγίτσι, χρησιμοποιείται και τμήμα του δευτερεύοντος, από την π. 

Σαλονικιού]. Πρόκειται πάντως στην ουσία για μια γραμμική σύνδεση, που 
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υπαγορεύεται από το γεγονός ότι οι έδρες των τεσσάρων δημοτικών 

διαμερισμάτων είναι διατεταγμένες σε έναν άξονα Β-Ν. 

 

Η σύνδεση με την πρωτεύουσα του Νομού γίνεται με τις οδούς 7, 6 και 1 

για τα τρία δημοτικά διαμερίσματα. Το Μεταγγίτσι θα εξασφαλίσει προνομιακή 

σύνδεση με τον Πολύγυρο, όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες στην οδό 8 

(Πολύγυρος - Βράσταμα - Πλανά). Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει για την οδό 

Μεταγγίτσι - Μεταμόρφωση που ήδη χρησιμοποιείται. Πρόκειται με ικανοποιη -

τικά ως επί το πλείστον γεωμετρικά χαρακτηριστικά, σε ελκυστικό φυσικό 

περιβάλλον, που εξασφαλίζει την άμεση σύνδεση του Μεταγκιτσίου με τον 

άξονα 6 Γερακινής - Νικήτης. 

 

Το λοιπό (πλην του ιεραρχημένου) δίκτυο του Δήμου εξυπηρετεί τοπικές 

ανάγκες σύνδεσης των οικισμών ή των ελκυστικών προορισμών αναψυχής ή 

δεύτερης κατοικίας, καθώς και τις «αστικού» τύπου ανάγκες στο εσωτερικό 

των οικισμών. Υφίσταται τέλος ένα ακανόνιστο πλέγμα οδών, κατά κανόνα 

κακής βατότητας, στις ορεινές περιοχές του Δήμου, για τη διευκόλυνση της 

τοπικής παραγωγικής δραστηριότητας . 

 

Εκτός όμως από τον υπάρχον περιμετρικό άξονα υπάρχει και η παλαιά 

επαρχιακή οδός, η ασφαλτόστρωση της οποίας θα μπορούσε, να χωριστεί σε 

δύο τμήματα: 

α) «Συκιά - Τορώνη» όπου αναφέρεται σε τμήμα οδού μήκους 9 χιλ. που 

συνδέει την κοινότητα της Συκιάς με τον παραθαλάσσιο οικισμό της Τορώνης. 

Η βελτίωση αυτού του δρόμου θα τον καταστήσει περισσότερο λειτουργικό, θα 

συντομεύσει τη διαδρομή και θα αποσυμφορήσει το βασικό περιμετρικό οδικό 

άξονα, ενώ θα προσφέρει μεγαλύτερη κίνηση στην κοινότητα της Συκιάς.  

β) «Τορώνη - Πόρτο Καρράς» που αφορά τμήμα του παλαιού επαρχιακού  

δρόμου μήκους 21 χλμ.. Πρόκειται για μια πανέμορφη διαδρομή, ιδιαίτερου 

φυσικού κάλλους, που τονίζει με έμφαση και χάρη τις άγνωστες και χαρισμα -

τικές ακτές της νότιας Σιθωνίας.  

 

Το εσωτερικό οδικό δίκτυο του Δήμου θα πρέπει να υφίσταται συνεχείς 

αποκαταστάσεις των φθαρμένων οδοστρωμάτων και ασφαλτοταπήτων, ενώ 

δεδομένης της οικιστικής ανάπτυξης των κοινοτήτων της Σάρτης, τη ς Συκιάς 

και των οικισμών της (Τορώνη, Κουφό, Καλαμίτσι) θα πρέπει να ασφαλτο -

στρωθούν όσοι χωματόδρομοι υπάρχουν εκεί  
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Α.1.3.1 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Γενικά 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται στο κέντρο περίπου των 

βορείων περιφερειών της χώρας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι και 

πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Αποτελεί έτσι μια περιφέρεια στην οποία 

συνδυάζονται στοιχεία κεντρικότητας με στοιχεία συνοριακού χαρακτήρα, 

τόσο ως προς τη χώρα, όσο και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της γεωμορφολογίας του 

εδάφους της απαντώνται πεδινές, ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς 

επίσης και ένα σύστημα από ποτάμια και λίμνες. Όλα αυτά μπορούν να συ -

νοψιστούν στα παρακάτω τέσσερα γεωγραφικά υποσυστήματα:  

 Στις πεδινές περιοχές μεταξύ των ορεινών όγκων  

 Στις λοφώδεις περιοχές  

 Στους καθαυτό μεγάλους ορεινούς όγκους και  

 Στις παραθαλάσσιες περιοχές της Περιφέρειας και τις χερσονήσους 

της Χαλκιδικής  

Η Θεσσαλονίκη ως το δεύτερο μητροπολιτικό κέντρο της χώρας αποτελεί 

την καρδιά της οικονομικής και αστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η 

Περιφέρεια  κατέχει επιπλέον μια ιδιαίτερα ευνοϊκή θέση στη διασταύρωση 

των εθνικών αξόνων ΠΑΘΕ και ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ. Η κεντρικότητα αυτή σε 

συνδυασμό και με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης της προσδίδει μια ιδιαίτερα 

σημαντική θέση σε όλους τους υφιστάμενους  βασικούς αναπτυξιακούς άξονες.  

 

Στόχο του χωροταξικού πλαισίου αποτελεί η ενδυνάμωση του αστικού 

συστήματος της Περιφέρειας, η διαμόρφωση μιας σχέσης ισορροπίας μεταξύ 

του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και των άλλων αστικών 

κέντρων της Περιφέρειας και η ενίσχυση των υποδομών ώστε να βελτιωθεί η 

θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό 

και διεθνές γενικότερα επίπεδο.  

 

Αναπτυξιακή Φυσιογνωμία Περιφέρειας  

Η έκταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) ανέρχεται σε 

19.146.000 στρέμματα και αντιστοιχεί στο 14,51% του συνολικού μεγέθους της 

χώρας. Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 1.871.952 κατοίκους, ποσοστό που 

αποτελεί το 17,07% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Όσον αφορά στον  

πληθυσμό, για το σύνολο της Περιφέρειας παρουσιάζονται τάσεις αύξησης με 

μεταβαλλόμενους ρυθμούς, καθ’ όλη την περίοδο θεώρησης, 1971 -2001, τόσο 
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σε απόλυτα νούμερα, όσο και σε ποσοστά στο σύνολο της χώρας, κυρίως λόγω 

του μεγέθους και του ρόλου της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, εκτός από το νομό 

Θεσσαλονίκης οι νομοί: Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας και Χαλκιδικής σημειώνουν 

μια συνεχή πληθυσμιακή αύξηση, έστω και με διαφορετικούς ρυθμούς.   Το 

μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της Π.Κ.Μ. αποτελεί 

το 102% του μέσου όρου της χώρας και καταλαμβάνει την 4η θέση στην 

κατάταξη των Περιφερειών. Όσον αφορά στην κατάταξή της στις Περιφέρειες 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανήκει πλέον στις 25 φτωχότερες, εξακολουθεί 

ωστόσο να βρίσκεται σε χαμηλή θέση. Το μέσο κατά κεφαλήν ΑΕΠ της είναι 

ίσο με το 67,1% του κοινοτικού μέσου όρου της Ε.Ε. των 15 και ίσο με το 

73,6% της Ε.Ε. των 25.  

 

Δίκτυα υποδομών 

Με την ολοκλήρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών ο ρόλος της 

Περιφέρειας αναμένεται να αναβαθμιστεί σημαντικά. Ειδικότερα η θέση της ως 

προς τους Αναπτυξιακούς Άξονες και τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (Διασταύρωση 

ΠΑΘΕ και Εγνατίας Οδού, Λιμάνι και Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης) αποτελεί 

συγκριτικό πλεονέκτημα που θα ενισχύσει την ευρύτερη διεθνή σημασία και 

εξωστρέφειά της. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, βασικό 

πρόβλημα παραμένει η ανεπάρκεια των οδικών αξόνων που συνδέει τη 

Θεσσαλονίκη με τα τουρκικά σύνορα προς τα ανατολικά και, μέσω Ιωαννίνων 

και Ηγουμενίτσας με την Ιταλία και τη Δυτική Ευρώπη προς τα δυτικά. Οι 

άξονες που συνδέουν τη Θεσσαλονίκη με τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της 

Περιφέρειας βρίσκονται σε καλή  κατάσταση, όχι όμως και αυτοί που συνδέουν 

τα διάφορα αστικά κέντρα μεταξύ τους.  

 

Το σιδηροδρομικό δίκτυο της Περιφέρειας με συνολικό μήκος 550χλμ. 

Είναι το μοναδικό της χώρας που έχει κανονικό πλάτος και παρουσιάζει μία 

στοιχειώδη συνθετότητα καθώς περιλαμβάνει κλάδους προς τα βόρεια σύνορα, 

Τουρκία και Δυτική Μακεδονία. Το ενδιαφέρον του δικτύου προσδιορίζεται 

στο κορμικό του τμήμα που ανήκει στον άξονα Αθήνα –Θεσσαλονίκη – 

Ειδομένη και βρίσκεται σε διαδικασία διπλασιασμού της γραμμής και 

ηλεκτροκίνησης στο μέλλον. Σημαντικό έργο μακροχρόνιου προγραμματισμού 

αποτελεί και η νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Τοξότες Ξάνθης 

μέσω Αμφίπολης και Καβάλας που θα συντομεύσει τη χρονοαπόσταση με τα 

ανατολικά σύνορα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι στρατηγικής και 

εξαιρετικής σημασίας και με τις απαραίτητες βελτιώσεις μπορεί να εξελιχθεί 

σε σημαντικό κόμβο ευρύτερης υπερεθνικής ακτινοβολίας, ενώ και το 
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αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω 

της βελτίωσης των υποδομών του.  

 

Στην Περιφέρεια δεν υπάρχουν σημαντικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, η 

σημασία της ωστόσο είναι μεγάλη, καθώς αποτελεί την κατάληξη διεθνών 

γραμμών και αποτελεί κομβικό σημείο της μεταφοράς ενέργειας από τη δυτική 

στην ανατολική βόρειο Ελλάδα, ενώ διαμέσου της Περιφέρειας διέρχεται και ο 

βασικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου ο οποίος οδεύει νότια προς την 

Αθήνα. Επιπλέον με τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των τηλεπικοι -

νωνιακών υποδομών η Θεσσαλονίκη μπορεί να εξελιχθεί σε τηλεπικοινωνιακό 

κόμβο των Βαλκανίων . 

 

Όσον αφορά τις υποδομές περιβάλλοντος παρατηρείται ανεπαρκής 

εξοπλισμός των αστικών κέντρων της Περιφέρειας γεγονός που έχει επιπτώσεις 

στο φυσικό περιβάλλον της. Οι ποταμοί Αλιάκμονας, Λουδίας, Γαλλικός, 

Στρυμόνας, η Λίμνη του Λαγκαδά, ο κόλπος του Θερμαϊκού καθώς και οι 

παραλιακές περιοχές στο Νομό Χαλκιδικής δέχονται έντονες πιέσεις από 

αστικά λύματα. 

 

 

Οικιστικό δίκτυο  

Στο οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κυριαρχεί η 

μητροπολιτική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και το αντίστοιχο πολεοδομικό 

της συγκρότημα. Σύμφωνα με ορισμένες προσεγγίσεις η λειτουργική αστική 

περιοχή της εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της Περιφέρειας (Κατερίνη, Βέροια, 

Κιλκίς, Χαλκιδική), αποκτώντας έτσι σημασία υπερπεριφερειακή και 

υπερεθνική. Ωστόσο το οικιστικό δίκτυο που περιλαμβάνει σημαντικά αστικά 

κέντρα (κυρίως πρωτεύουσες νομών) καθώς και μεγαλύτερα και μικρότερα 

παραγωγικά κέντρα, με τις αντίστοιχες εξυπηρετήσεις, εμφανίζει στοιχεία 

αύξουσας λειτουργικής ολοκλήρωσης.   

 

Σε κάθε νομό η οικιστική διάρθρωση είναι διαφορετική ως προς την οργά-

νωση και την ιεράρχηση (δομή) του οικιστικού δικτύου. Συναντώνται:  

 Μονοπολικά πρότυπα οικιστικής διάρθρωσης (Θεσσαλονίκη, Πιερία)  

 Πολυπολικά (Ημαθία, Πέλλα)  

 Α – πολικά (Χαλκιδική) και  

 Ενδιάμεσα (Κιλκίς, Σέρρες), με κάποιο  πόλο φθίνουσας ή 

περιορισμένης ακτινοβολίας.  
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ενώ λείπουν τα ισχυρά περιφερειακά κέντρα.  

 

Σε ό,τι αφορά στη διάρθρωση και στην ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου 

της Π.Κ.Μ. αυτό συγκροτείται σε τρία επίπεδα:  

 στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης στο πρώτο  επίπεδο, 

 στο αναδυόμενο δίκτυο αστικών κέντρων στα δυτικά της 

Περιφέρειας (Γιαννιτσά, Βέροια, Νάουσα, Έδεσσα) στο δεύτερο 

επίπεδο και 

 στις πόλεις που αναπτύσσονται ακτινικά σε σχέση με τη 

Θεσσαλονίκη (Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες) στο τρίτο επίπεδο.  

Με βάση τις τάσεις μεταβολής του πληθυσμού, τους δείκτες απασχόλησης 

σε σχέση με το μέσο όρο της Π.Κ.Μ. και τους δείκτες δέσμευσης του 

κοινωνικού εξοπλισμού και της τεχνικής υποδομής, ως κέντρα ανάπτυξης 

μπορούν να θεωρηθούν οι πρωτεύουσες των νομών και κάποια δυναμικοί 

οικισμοί. Την πρώτη ομάδα κέντρων ανάπτυξης αποτελούν, τα παρακάτω 

αστικά και ημιαστικά κέντρα, ανά νομό:  

 Ν. Ημαθίας: Βέροια, Νάουσα  

 Ν. Θεσσαλονίκης: ΠΣΘ, Λαγκαδάς  

 Ν. Κιλκίς: Κιλκίς, Πολύκαστρο, Γουμένισσα  

 Ν. Πέλλας: Έδεσσα, Αριδαία, Γιαννιτσά  

 Ν. Πιερίας: Κατερίνη  

 Ν. Σερρών: Σέρρες, Νιγρίτα, Σιδηρόκαστρο, Νέα Ζίχνη  

 Ν. Χαλκιδικής: Αρναία, Πολύγυρος     

 

Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονται οικισμοί με ελάχιστο πληθυσμιακό 

μέγεθος 2000 κατοίκους, οι οποίοι παρουσιάζουν δημογραφικό δυναμισμό και 

διαθέτουν σημαντικό ποσοστό απασχόλησης, μεγαλύτερο ή ίσο από αυτό που 

ισχύει για το σύνολο των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας, σε κάποιον από τους 

παραγωγικούς τομείς (με κύρια αναφορά στο τριτογενή, στη συνέχεια στο 

δευτερογενή και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα).  

 

Πρόβλημα αποτελούν τα φαινόμενα πληθυσμιακής αποδυνάμωσης που 

παρουσιάζονται σε μεσόγειες, ορεινές και παραμεθόριες περιοχές με περιορι -

σμένους ή ανεπαρκώς διαχειριζόμενους φυσικούς πόρους και σημαντικές 

ελλείψεις σε οικονομική και κοινωνική υποδομή. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν σύνθετες παρεμβάσεις, με έμφαση στην 

εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού σε νέες δραστηριότητες προσαρμοσμένες 

στον αγροτικό χώρο.   
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Παραγωγικές δραστηριότητες  

Η Περιφέρεια συνδυάζει φυσικούς πόρους, πεδινές και λοφώδης εκτάσεις 

καθώς και αστικά κέντρα με εξέχουσα τη Θεσσαλονίκη, γι’ αυτό και έχει 

διαμορφώσει ένα σύστημα παραγωγής που χαρακτηρίζεται από πολυμορφία σε 

όλους τους τομείς της παραγωγής (πρωτογενή, δευτερογενή, τριτογενή). 

Ωστόσο, από τις πιο δυναμικές περιοχές της Περιφέρειας είναι οι αγροτικές.  

Σε σχέση με τη διάρθρωση της απασχόλησης, η Κεντρική Μακεδονία 

συγκεντρώνει στον πρωτογενή τομέα ποσοστό απασχόλησης 17% (στοιχεία 

απόγραφής 2001) στο σύνολο των απασχολούμενων. Εμφανίζει υψηλή 

παραγωγικότητα στον τομέα της γεωργίας, μεγάλη ποικιλία από καλλιέργειες 

και καλές προοπτικές ανάπτυξης. Στον τομέα της κτηνοτροφίας αποτελεί το 

σημαντικότερο κέντρο παραγωγής βοοειδών της χώρας, ενώ απαντώνται όλοι 

οι κλάδοι ζωικής παραγωγής.   

Όσο αφορά στα σενάρια ανάπτυξης του αγροτικού χώρου της Π.Κ.Μ. 

οριοθετούνται τρεις κατηγορίες πεδίων αγροτικής ανάπτυξης:  

 Πεδία με εδάφη υψηλής γαιοϊκανότητας: Ζώνη Πέλλας – Ημαθίας – 

Θεσσαλονίκης – Πεδινής Αλμωπίας και Ζώνη των Σερρών  

 Πεδία κοίλων (Μυγδονία) ή κυρτών (Κιλκίς, Πιερία, Χαλκιδική) 

διαμορφώσεων, ενώ διαθέτουν και πεδία φυσικής καταλληλότητας 

για την ανάπτυξη μεταποιητικών ή τουριστικών δραστηριοτήτων  

 Πεδία σχηματισμών του ορεινού χώρου, με περιορισμένους εδαφι -

κούς πόρους, αλλά και πεδία με ειδικούς πόρους, όπως χιονοδρομικά 

κέντρα και δασικούς σχηματισμούς  

 

Η προστασία των εκτάσεων γεωργικής παραγωγής θεωρείται απαραίτητη 

και επιτυγχάνεται με την απόκλιση της χωροθέτησης δραστηριοτήτων που 

συγκρούονται με αυτές της αγροτικής παραγωγής. Οι κατευθύνσεις και οι 

γενικοί στόχοι της σύγχρονης αγροτικής πολιτικής, με βάση τα νέα δεδομένα 

και τις προκλήσεις, δίνουν έμφαση και προτεραιότητα:  

 Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας  

 Στη βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου για την 

αποκατάσταση της διαταραγμένης κοινωνικής και περιβαλλοντικής 

ισορροπίας 

 Στην αποκατάσταση κοινωνικής συνοχής και προστασίας σε όλο τον 

αγροτικό πληθυσμό και συγκράτηση του ορεινού και παραμεθόριου 

πληθυσμού της. 
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Οι δράσεις που προτείνονται όσο αφορά  τον αγροτικό τομέα στα πλαίσια 

του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης αφορούν:  

 Στις επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, στη μείωση του 

κόστους, στη βελτίωση και στον αναπροσανατολισμό της παραγωγής, 

στη διαφύλαξη και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος  

 Στη δημιουργία υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και αντικατά -

στασης, για την προώθηση της οικονομίας, της ποιότητας ζωής και 

της εργασίας στον αγροτικό χώρο  

 Στην καθιέρωση λογιστικής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις  

 Στη δημιουργία έργων υποδομής και διαχειριστικών σχεδίων για την 

αξιοποίηση των βοσκοτόπων, και κατά συνέπεια την αύξηση της 

παραγωγικότητας της χορτοβοσκής και των ζωοτροφών  

 Στην αντιστάθμιση των μονίμων φυσικών μειονεκτημάτων στις 

μειονεκτικές περιοχές και στις περιοχές όπου συναντούνται περιβαλ -

λοντικά προβλήματα . 

 

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένος είναι ο κλάδος του δευτερογενή τομέα, αφού η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί σημαντική βιομηχανική περι -

φέρεια της χώρας με ποσοστό απασχόλησης στο δευτερογενή τομέα 25% 

(στοιχεία απογραφής 2001) από το  σύνολο των απασχολούμενων. Η μετα-

ποίηση αναδεικνύεται σε σημαντικό πεδίο αξιοποίησης του παραγωγικού δυνα -

μικού. Το 80,7% των απασχολούμενων στο δευτερογενή τομέα απασχο λείται 

στους κλάδους της μεταποίησης. Η παρουσία του αστικού κέντρου της 

Θεσσαλονίκης, το οποίο παρουσιάζει ευρύ φάσμα μεταποιητικών δραστηριο -

τήτων,  είναι καθοριστική. Η ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα στην Π.Κ.Μ. 

ευνοείται κυρίως λόγω του ότι κατέχει στρατηγική θέση σε σχέση με τις 

εξελίξεις στη Βαλκανική και την Παραευξείνια Ζώνη. Η κομβική αυτή 

γεωγραφική θέση της πρόκειται να ενισχυθεί με την ολοκλήρωση της κατά-

σκευής της Εγνατίας οδού, με την αναβάθμιση της ΠΑΘΕ καθώς και με τη 

βελτίωση του υπόλοιπου οδικού αλλά και σιδηροδρομικού δικτύου.  

Στον τριτογενή τομέα η συμμετοχή των απασχολούμενων της Περιφέρειας 

φτάνει σε ποσοστό 58%, κατέχοντας πάνω από τους μισούς απασχολούμενους 

(στοιχεία απογραφής 2001). Ωστόσο το ποσοστό των προσφερομένων υπηρε -

σιών καθώς και των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών παρουσιάζεται 

σχετικά χαμηλό, αν συγκριθεί με το μέσο εθνικό επίπεδο. Ο τουρισμός είναι 

ανεπτυγμένος στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης, στις παράκτιες 

περιοχές του Νομού Χαλκιδικής και στο Νομό Πιερίας. Βασική επιλογή 
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ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. στον τομέα του τουρισμού αποτελεί ο μαζικός π α-

ράκτιος τουρισμός, ενώ υστερεί η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών του ρισμού. 

 

 

Προοπτικές 

Το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθόρισε το πρότυπο 

χωρικής ανάπτυξης προτείνοντας κάποιους γενικούς στόχους:  

 Την επιδίωξη για τη συγκρότηση ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού 

δικτύου αστικών κέντρων, που θα λειτουργεί αντισταθμιστικά και 

συμπληρωματικά με τη Θεσσαλονίκη  

 Την επιδίωξη ενός πολυκεντρικού προτύπου αστικής ανάπτυξης σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

 Την ενδυνάμωση όλων των αστικών κέντρων της Περιφέρειας  

 Την υιοθέτηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» και τον περιορισμό 

της αστικής διάχυσης  

 Την ανάπτυξη ενός βιώσιμου προτύπου ανάπτυξης της υπαίθρου  

 Την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφοράς και 

πρόσβασης στη γνώση  

 Την βελτίωση της προσπελασιμότητας της Περιφέρειας και της 

εσωτερικής συνοχής   

 Τη διάχυση της πληροφορίας και της γνώσης  

 Την αναπτυξιακή αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων  

 Τη συνεπή διαχείριση των υδατικών πόρων και την πρόληψη των 

κινδύνων από φυσικές καταστροφές   

 Τη συμφιλίωση του ενεργειακού αναπτυξιακού προτύπου με τον 

έλεγχο και τον περιορισμό της ρύπανσης  

 

Α.1.3.2 Νομός Χαλκιδικής (Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής)  

Κατευθύνσεις και πλαίσιο ανάπτυξης  

Ο Νομός Χαλκιδικής είναι ένας από τους επτά Νομούς της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Ιδρύθηκε (Ν.3226/1924) έπειτα από απόσπασή του από 

το Νομό Θεσσαλονίκης, του οποίου αποτελούσε επαρχία από το 1914. Αποτε -

λεί το νοτιότερο άκρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  και συνορεύει 

βορειοδυτικά με το Νομό Θεσσαλονίκης, ενώ στις υπόλοιπες πλευρές του 
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βρέχεται από θάλασσα. Έχει έκταση 2.915χμ 2 και πληθυσμό σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 105.950 κατοίκους.   

Εκτός από τη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεςσαλονίκης (Κέντρο 1ου 

επιπέδου) το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας περιλαμβάνει σημαντικά αστικά 

κέντρα, τα οποία και οργανώνονται σε κάποια επίπεδα. Στο 2ο επίπεδο, 

περιλαμβάνονται οι πρωτεύουσες των νομών και των επαρχιών καθώς και οι 

δυναμικοί οικισμοί, τέτοιο κέντρο ανάπτυξης για το Νομό Χαλκιδικής αποτελεί 

ο Πολύγυρος. Σημαντικός είναι και ο ρόλος των κέντρων 3 ου επιπέδου, τα 

οποία μαζί με τις πρωτεύουσες των νομών αποτελούν τα κέντρα τοπικής 

ανάπτυξης. Στο νομό Χαλκιδικής κέντρα 3ου επιπέδου είναι: η Αρναία που  

μπορεί να λειτουργήσει ως κέντρο υπηρεσιών για την ορεινή δασική ενότητα 

Χολομώντα – Στρατωνίκου, και ο οικισμός των Νέων Μουδανιών, ο οποίος 

αποτελεί σημαντικό αγροτουριστικό κέντρο στο παραλιακό τμήμα του νομού. 

Κέντρα 4ου επιπέδου, για το Νομό Χαλκιδικής, αναγνωρίζονται διάσπαρτοι 

σημειακοί πόλοι ανάπτυξης και περιοχές με διακεκριμένες δραστηριότητες. Η 

Καλλικράτεια, δυτικά του νομού, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό κέντρο Α’ και Β’ 

κατοικίας, ενώ σημαντικό κέντρο ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα αποτελεί 

η Νέα Τρίγλια. Στη χερσόνησο της Κασσάνδρας, ο οικισμός της Κασσανδρείας 

αποτελεί το σημαντικότερο αστικό κέντρο και κέντρο παροχής υπηρεσιών, ενώ 

στον παράκτιο χώρο έχει αναπτυχθεί ένα ισχυρό δίκτυο πόλων τουριστικής 

ανάπτυξης οι οποίοι έχουν υποσκελίσει τα παραδοσιακά κέντρα του νομού. 

Σημαντικό παραγωγικό κέντρο είναι η Ορμύλια, ενώ οι οικισμοί της Νικήτης, 

του Νέου Μαρμαρά, της Συκιάς και της Μεγάλης Παναγιάς παρουσιάζουν 

ανάπτυξη και δυναμισμό. Ανατολικά του Νομού, έχει αναπτυχθεί ο οικισμός 

της Ιερισσού, ενώ σημαντική ανάπτυξη στο τομέα του τουρισμού 

παρουσιάζουν οι οικισμοί της Ουρανούπολης, της Ολυμπιάδας, των Νέων 

Ρόδων και άλλοι παραλιακοί οικισμοί. Ο οικισμός της Γαλάτιστας, που 

βρίσκεται στο εσωτερικό του νομού, παρουσιάζει περιορισμένο δυναμισμό. Στα 

πλαίσια της αναβάθμισης των ζωνών τουρισμού, παραθερισμού και αναψυχής, 

θα πρέπει να μελετηθεί το δίκτυο οικισμών 4ου επιπέδου στις παράλιες 

περιοχές του νομού Χαλκιδικής, ώστε να επιτευχθεί η προβλεπόμενη ανάπτυξη 

του αλληλοσυμπληρούμενου δικτύου εξυπηρετήσεων και υπηρεσιών.  
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Χρήσεις γης  

Ο Νομός Χαλκιδικής συνδυάζει την ανάπτυξη παραδοσιακών καλλιεργειών 

προσαρμοσμένων στο κλίμα του, με μια ορεινή οικονομία, καθώς και με 

δραστηριότητες εξόρυξης. Παράλληλα αποτελεί περιοχή τουριστικής ανάπτυ-

ξης και οικιστικής επέκτασης, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην εγγύτητά 

του με τη Θεσσαλονίκη. Η Χαλκιδική και κύρια οι παράκτιες περιοχές της, 

μαζί με το Νομό Θεσσαλονίκης, τις παραθαλάσσιες περιοχές του Νομού 

Πιερίας και τον ορεινό όγκο του Ολύμπου, είναι από τις λίγες περιοχές της Πε-

ριφέρειας που αξιοποιούν το τομέα του τουρισμού. Το 94% του ξενοδοχειακού 

δυναμικού σε κλίνες στην Περιφέρεια αντιπροσωπεύεται από τις παραπάνω 

περιοχές.  

 

Για το Νομό Χαλκιδικής τα μεγαλύτερα ποσοστά των κλινών του νομού 

συγκεντρώνουν: η χερσόνησος της Κασσάνδρας (55%) και της Σιθωνίας (24%). 

Βασική, ωστόσο, επιλογή ανάπτυξης στο τομέα του τουρισμού, αποτέλεσε ο 

μαζικός παράκτιος τουρισμός, γεγονός που προέκυψε λόγω της έλλειψης 

προγραμματισμού και της ανάγκης για  γρήγορους ρυθμούς ανάπτυξης του 

συγκεκριμένου τομέα. Οι κυριότερες συνέπειές του είναι η εποχικότητα και η 

υπερεκμετάλλευση και υποβάθμιση των υφιστάμενων πόρων. Στην περιοχή της 

Χαλκιδικής (όπως και στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης και στο 

Νομό Πιερίας) εντοπίζονται συγκρούσεις χρήσεων γης.  

 

Πρόκειται για συγκρούσεις γεωργικής χρήσης, εξορυκτικής δραστηριότητας 

και τουριστικής κατοικίας. Συνέπεια των παραπάνω, είναι η υφαλμύρωση των 

παράκτιων υδροφορέων και η υποβάθμιση σημαντικών φυσικών πόρων και 

ευαίσθητων οικοσυστημάτων. Όσον αφορά στο τομέα των αγροτικών δρα στη-

ριοτήτων, ο νομός Χαλκιδικής ανήκει σ’ ένα από τα τρία πεδία όπου 

αναπτύσσεται αγροτική δραστηριότητα: στα πεδία κυρτών διαμορφώσεων (μαζί 

με το Κιλκίς και την Πιερία) που διαθέτουν και τη φυσική καταλληλότητα για 

ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων.  
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Επιπλέον, ο νομός Χαλκιδικής μαζί με το νομό Θεσσαλονίκης αποτελούν τα 

κύρια κέντρα ανάπτυξης της θαλάσσιας αλιείας. Στην Περιφέρεια είναι ανεπτυγ-

μένος ο κλάδος της εξόρυξης με επίκεντρο την Κεντρική και Βορειοανατολική 

Χαλκιδική, ενώ τα αποθέματα των ορυκτών πόρων σε σχέση και με το ρυθμό 

εκμετάλλευσης τους δείχνουν ότι υπάρχουν δυνατοτητες αυξημένης μεταλ-

λευτικής παραγωγής. Μεμονωμένα λατομεία αδρανών υλικών υπάρχουν στη 

Βαρβάρα, στο Παλαιόκαστρο και στον Πολύγυρο και μαρμάρου στο Μεταγ -

γίτσι. Από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες είναι ιδιαίτερα βεβαρημένες οι 

παραλιακές περιοχές του Στρατωνίου, ενώ ο ποταμός Χαβρίας παρουσιάζει 

προβλήματα ρύπανσης από απόβλητα ελαιουργείων.  Ειδικά περιβαλλοντικά – 

χωροταξικά προβλήματα λόγω εξορυκτικών δραστηριοτήτων εντοπί ζονται, για 

το νομό Χαλκιδικής, στη Γερακινή, στον Πατελιδά , στη Βάβδο και στην 

Ολυμπιάδα. 

 

Σύμφωνα με τα προγραμματικά πλαίσια χωροθέτησης παραγωγικών 

δραστηριοτήτων για το δευτερογενή τομέα και συγκεκριμένα για το Νομό 

Χαλκιδικής, προτείνονται:  

 Η οργάνωση ΒΙ.ΠΑ. στον Πολύγυρο και στα Μουδανιά  

 Η δημιουργία Πάρκου Μεταλλευτικών δραστηριοτήτων  

 Η δημιουργία μικρότερων χώρων υποδοχής δευτερογενών δραστη -

ριοτήτων σε επίπεδο Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) σε επι -

λεγμένα σημεία για την προστασία του ευαίσθητου, παράκτιου και 

ορεινού όγκου (Κασσανδρεία, Νικήτη, Ιερισσός, Αρναία)  

 Η οργάνωση Βιομηχανικής ζώνης Λακκώματος για την υποδοχή δευ-

τερογενών δραστηριοτήτων.  

   

Οι γενικές κατευθύνσεις που δίνει για το τομέα του τουρισμού, αφορούν 

σε:  

 Δραστικό περιορισμό της Β’ κατοικίας προς όφελος του ξενοδοχει-

ακού τουρισμού υψηλού επιπέδου, στη ζώνη υπηρεσιών τουρισμού 

(Κασσάνδρα, Σιθωνία, Ουρανούπολη), εκτός από τις άμεσες ζώνες 

που περιβάλλουν νομίμως υφιστάμενους οικισμούς  

 Αποκλεισμό της χωροθέτησης ζωνών παραθερισμού σε ζώνες ευαί -

σθητου φυσικού περιβάλλοντος, όπως: δάση, δασικές εκτάσεις, 

ακτές, περιοχές αξιόλογου αγροτικού τοπίου  
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 Αναβάθμιση των υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής  

 Διάχυση των αναβαθμισμένων υπηρεσιών τουρισμού και στην ορεινή 

δασική ενότητα του Χολωμόντα, Στρατονικού, με κέντρο την Αρναία  

 Ανάπτυξη ΠΕ.Ρ.ΠΟ. σε επιλεγμένες θέσεις στο εσωτερικό και έ -

λεγχος της διάσπαρτης χωροθέτησης Οικοδομικών Συνεταιρισμών 

και ιδιωτικών ξενοδοχειακών κλινών στην εκτός σχεδίου δόμηση  

 Εγκατάσταση κάθε μορφής τουρισμού, με εξαίρεση τα «Πάρκα 

Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων» στις ορεινές και ημιορεινές 

περιοχές  

 Ενίσχυση των αστικών υποδομών στις ζώνες τουρισμού για τη 

στήριξη διεποχιακού πολυλειτουργικού τουρισμού  

 Ανάπτυξη της παραθεριστικής κατοικίας στο δυτικό κυρίως μέτωπο 

της Χαλκιδικής 

 Δημιουργία ΠΟΤΑ σε επιλεγμένα σημεία του παράκτιου χώρου 

(Κασσάνδρα, Σιθωνία, Ουρανούπολη) με στόχο την αναβάθμιση των 

τουριστικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών  

 Ολοκληρωμένη ανάπτυξη υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής, που 

θα στηριχτεί στην ελκυστικότητα των περιβαλλοντικών πόρων της 

Χαλκιδικής και στη μοναδικότητα του Άθω   

 Μετεξέλιξη του Δήμου σε κέντρο που θα υποστηρίζει διοικητικά  και 

οργανωτικά τη λειτουργία αναβαθμισμένων υπηρεσιών τουρισμού 

και αναψυχής. 
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Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον  

Οι γενικές κατευθύνσεις που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον 

συμπυκνώνονται στη συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ιδιαίτερα  των 

υδάτινων, και στην πρόληψη των κινδύνων φυσικών καταστροφών. Για το 

σκοπό αυτό προτείνεται η ολοκληρωμένη διαχείριση της συλλογής, επεξερ -

γασίας και διάθεσης των λυμάτων και η ρύθμιση συμβατότητας χρήσεων και 

λειτουργιών. Ειδικά στις παράκτιες, παραθεριστικές και τουριστικές περιοχές 

θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή των παραπάνω κατευθύν -

σεων, λόγω του ότι η ισχυρή οικιστική ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης του 

«τόξου» του Θερμαϊκού (Πιερία – Θεσσαλονίκη – Χαλκιδική), η εξειδίκευση 

των παραλιακών ενοτήτων στον τομέα του τουρισμού και η οικιστική διασπορά 

στον εξωαστικό χώρο, έχουν οδηγήσει σε υπέρμετρη εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων, κύρια στις ακτές της Πιερίας, της Χαλκιδικής και του 

Στρυμονικού Κόλπου.  

 

Ως προς το ανθρωπογενές περιβάλλον, επείγει η εφαρμογή μιας ρυθμι-

στικής πολιτικής χρήσεων γης, η οποία να συνδέεται με την αναπτυξιακή 

διαδικασία. Θα πρέπει να δοθεί άμεση προτεραιότητα στο πολιτιστικό 

απόθεμα, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλούσιο στην Κεντρική Μακεδονία. 

Συγκεκριμένα θα πρέπει να αναδειχτούν τα αρχαιολογικά, βυζαντινά, 

οθωμανικά, αλλά και νεότερα μνημεία, μέσω της οργάνωσης τους σε δίκτυα, να 

γίνει ανάπλαση και αναβάθμιση των ιστορικών κέντρων, να δημιουργηθούν 

δίκτυα τουρισμού – αναψυχής και πολιτιστικών λειτουργιών στις ορε ινές και 

απομονωμένες περιοχές με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθούν θέσεις 

απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή.  

 

Τέτοια οικιστικά σύνολα για το Νομό Χαλκιδικής βρίσκονται στην Αρναία 

και στην Κεντρική Χαλκιδική, ενώ σε ανάλογα δίκτυα μπορούν να ενταχθούν 

και κάποια από το μεγάλα κεφαλοχώρια που διαθέτουν ιστορικό πυρήνα στο 

κεντρικό τμήμα τους, όπως: η Γαλάτιστα, η Αρναία, η Άνω Νικήτη και ο 

παλαιός Πολύγυρος. Για τους οικισμούς αυτούς απαιτούνται ειδικά μέτρα, 

όπως η εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών μελετών γ ια τον παραδοσιακό πυρήνα 

τους, παρεμβάσεις σε κεντρικές περιοχές, διαχωρισμός των επεκτάσεων από 

τον παλιό οικισμό, θέσπιση ειδικών όρων δόμησης, ένταξη σε δίκτυα 

περιήγησης – τουρισμού – αναψυχής. Για το Κεντρικό και Βόρειο τμήμα του 

Νομού Χαλκιδικής, το  οποίο έχει μέχρι στιγμής διασωθεί από τον υποβαθμι -

σμένο τουρισμό που αναπτύσσεται στις παράκτιες περιοχές υπάρχουν δυνατό -
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τητες ανάπτυξης πολιτιστικών και τουριστικών δραστηριοτήτων, συμβατών με 

το χαρακτήρα του Νομού.  

 

Τεχνική  υποδομή  

Ο Νομός εξυπηρετείται από τον εθνικό άξονα Θεσσαλονίκης – Ιερισσού, ο 

οποίος και αποτελεί τη βασική σύνδεση του με το εθνικό δίκτυο της χώρας. 

Σημαντικός ενδοπεριφερειακός άξονας είναι αυτός της Θεσσαλονίκης – 

Πολυγύρου – Αρναίας. Σε επίπεδο μητροπολιτικής περιοχής το σύστημα της 

Εγνατίας οδού και η λειτουργική διασύνδεσή του με την μεταφορική υποδομή 

του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης (Π.Σ.Θ.), με το λιμάνι και το 

αεροδρόμιο, αλλά και τη διέξοδο προς τη Χαλκιδική, δημιουργεί ένα σύνθετο 

πλέγμα υποδομών. Στόχος του Περιφερειακού Πλαισίου για το οδικό δίκτυο, 

είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου λειτουργικού και ιεραρχημένου 

δικτύου. Συγκεκριμένα, οι βασικοί στόχοι του συνοψίζονται στα παρακάτω:  

 Η άμεση διασύνδεση όλων των βασικών κόμβων, ώστε να μπορούν 

να αναπτυχθούν συνδυασμένες μεταφορές  

 Η δυνατότητα ευρύτερης παράκαμψης των αστικών περιοχών  

 Η άμεση πρόσβαση περιαστικών παραγωγικών δραστηριοτήτων 

εκτός Π.Σ.Θ. 

 Η αποσυμφόρηση της εσωτερικής κυκλοφορίας προσφέροντας 

διέξοδο στην περίμετρο  

 Η σύνδεση της Χαλκιδικής με την Εγνατία Οδό διαμέσου της 

χερσαίας ζώνης μεταξύ των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης. Θα 

πρέπει ωστόσο να διερευνηθεί κατά πόσο είναι συμβατή η ύπαρξη 

μιας τέτοιας οδού με το χαρακτήρα της προστατευόμενης περιοχής.   

       

Γενικά θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και στο υπόλοιπο οδικό 

δίκτυο, εθνικό και νομαρχιακό, ώστε να αποφευχθεί τυχόν εγκατάλειψη και 

κατάρρευσή του. Για το Νομό Χαλκιδικής, σημαντικό οδικό άξονα αποτελεί η 

οδός: Θεσσαλονίκη – Πολύγυρος – Κασσάνδρα και Σιθωνία. Προτεραιότητα 

πρέπει να δοθεί και στη τόνωση των μαζικών μεταφορών, με εκσυγχρονισμό 

των ΚΤΕΛ, αλλά και στην τοπική εξυπηρέτηση, με ήπιες βελτιώσεις σε 

υφιστάμενες κυρίως χαράξεις. Τέλος μπορούν να δημιουργηθούν ορεινές 

διαδρομές τουρισμού και αναψυχής. Στο τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, στο 

Νομό Χαλκιδικής, όπως και στο Νομό Θεσσαλονίκης και Σερρών, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας τα οποία 

μπορούν να αξιοποιηθούν στους τομείς του τουρισμού, της υγείας και των 

χερσαίων και υδάτινων καλλιεργειών. Όσον αφορά στο υδατικό δυναμικό, το 
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διαμέρισμα της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει έλλειμμα σε υδάτινους 

πόρους και συγκεκριμένα στο Νομό Χαλκιδικής και Νομό Κιλκίς. Γι’ αυτό και 

θα πρέπει να γίνει σωστός σχεδιασμός του συστήματος διαχείρισης των 

εδαφικών πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά πόρων και στις περιοχές 

με αρνητικό ισοζύγιο.  

 

Οικιστική δομή  

Το πρότυπο της οικιστικής διάρθρωσης του Νομού Χαλκιδικής, σύμφωνα 

με το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού σχεδιασμού, μπορεί να θεωρη θεί α-

πολικό ως προς την οργάνωση και ιεράρχηση των οικισμών. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν παρουσιάζει ισχυρούς άξονες ανάπτυξης, αλλά σημειακούς πόλους όπως τα 

μεγάλα τουριστικά κέντρα και οι περιοχές με διακεκριμένες δραστηριότητες 

(κύρια η περιοχή: Ορμύλια – Νικήτη – Αγ. Νικόλαος). 

Ένας μεμονωμένος μικρής σημασίας άξονας ενώνει τους οικισμούς 

Γαλάτιστα – Αρναία – Μεγάλη Παναγιά – Ιερισσό. Στο Νομό Χαλκιδικής οι 

οικισμοί που αποτελούν κέντρα ανάπτυξης δε συνιστούν άξονα, με τη φυσική 

έννοια του όρου. Ο Πολύγυρος, η Αρναία και ο Νέος Μαρμαράς παρουσιάζουν 

μια δυναμική κυρίως στο τριτογενή τομέα, ενώ η Νέα Καλλικράτεια και η 

Ορμύλια στον πρωτογενή και στο δευτερογενή. Περιορισμένη δυναμική στον 

πρωτογενή τομέα παρουσιάζουν οι οικισμοί της Νικήτης, της Συκιάς, της  

Γαλάτιστας και της Νέας Τρίγλιας, στο δευτερογενή η Ιερισσός, η Μεγάλη 

Παναγιά και ο Αγ. Νικόλαος και στον τριτογενή τα Νέα Μουδανιά και η Κασ -

σανδρεία.  

Στα πλαίσια του Κοινοτικού Προγράμματος ENVIREG εκπονήθηκε η 

Ειδική Χωροταξική Μελέτη (Ε.Χ.Μ.) για τις παράκτιες περιοχές του Ν. 

Χαλκιδικής, η οποία δεν έχει θεσμοθετηθεί (σχεδιασμός που αντιστοιχούσε σε 

«Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης» του 

αρθρ.7 του Ν.2742/99). Η εκπόνηση ξεκίνησε το 1992 και ο έλεγχος και η 

επεξεργασία της τόσο κατά τη διάρκεια της εκπόνησης που έγινε σε τέσσερις 

φάσεις, όσο και κατά τους ενδιάμεσους χρόνους υπήρξαν εξαντλητικοί από 

όργανα της διοίκησης όλων των επιπέδων (τοπικά, περιφερειακά και κεντρικά) 

και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας) και από πλήθος 

υπηρεσιών και φορέων, οι οποίοι αριθμούνται συνολικά σε 99 και εξέφρασαν 

γραπτά τις απόψεις και θέσεις τους  επί των προτάσεων της μελέτης.  

 

Μετά από αυτήν την σε βάθος επεξεργασία των προτάσεων η Ειδική 

Χωροταξική Μελέτη εισήχθη στο Κεντρικό ΣΧΟΠ μετά την από 7.12.98 

εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για γνωμοδότηση 
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προκειμένου να εγκριθούν οι αντίστοιχες ΖΟΕ και ΣΧΑΠ σύμφωνα με τον 

Ν.1337/83 και τον Ν.2242/94 αντίστοιχα. Το κεντρικό ΣΧΟΠ με την 

15/31.3.99 πράξη του γνωμοδότησε ότι συμφωνεί με την πρόταση της Δ/νσης 

Χωροταξίας όπως αυτή διατυπώθηκε στην εισήγηση. Τις κατευθύνσεις της 

Ε.Χ.Μ. υιοθέτησε το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αει -

φόρου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ θα αποτελέσει συμβουλευτι-

κό πλαίσιο και για τη σύνταξη της προκαταρκτικής πρότασης της παρούσας με -

λέτης.  

 

Το 1984 η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού 

και Περιβάλλοντος (Υ.Χ.Ο.Π.) συνέταξε τις Προτάσεις Χωροταξικής 

Οργάνωσης για κάθε νομό της χώρας, οι οποίες ωστόσο δε θεσμοθετήθηκαν. Σ’ 

αυτές αναφέρεται η θέση του Νομού Χαλκιδικής, ο οποίος και καταλαμβάνει 

το νότιο και ανατολικό άκρο της Κεντρικής Μακεδονίας και βρίσκεται σε 

επαφή μόνο με το Νομό Θεσσαλονίκης, μέσω του οποίου επικοινωνεί με  τον 

υπόλοιπο Ελλαδικό χώρο. Αλλά και οι συνέπειες της γεωγραφικής θέσης του, 

όπως την πλήρη εξάρτηση του Νομού από το ισχυρό αυτό κέντρο, το οποίο και 

απορροφά και κατευθύνει όλες τις δραστηριότητες: εμπορικές, οικονο μικές, 

κοινωνικές, διοικητικές.  

 

Ο Νομός Χαλκιδικής παίζει, ωστόσο, σημαντικό ρόλο σε επίπεδο 

περιφέρειας αλλά και χώρας στον κλάδο των μεταλλείων και στο τομέα του 

τουρισμού. Στόχο των προτάσεων χωροταξικής οργάνωσης αποτελεί η 

ισόρροπη ανάπτυξη του Νομού, με έμφαση στην ανάπτυξη του νοτιοδυτικού 

παραλιακού τμήματος και στην αναβάθμιση του φθίνοντος εσωτερικού. Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω θα πρέπει να εντατικοποιηθεί ο πρωτογενής τομέας, 

να υπάρξει καθετοποίηση της παραγωγής στο δευτερογενή τομέα, να 

καθοριστούν ζώνες χρήσεων γης και να πραγματοποιηθεί διοικητική αναδιάρ-

θρωση. Ένα ακόμη βασικό στοιχείο των Προτάσεων του Υ.Χ.Ο.Π. ήταν η 

προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και η διαφύλαξη 

του χαρακτήρα του Νομού. Για το σκοπό αυτό πρότεινε τον καθορισμό δύο 

τύπων ζωνών: τις Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) και τις περιοχές ειδικών 

προβλημάτων και ρυθμίσεων.  

 



 

 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  
 

 

28 

Α.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  

Α.2.1 Πληθυσμιακή εξέλιξη – δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Α.2.1.1 Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού  

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του 2011 ο πληθυσμός 

του Δήμου Σιθωνίας ανέρχεται σε 12.420 κατοίκους. 

Τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού της ΕΣΥΕ για την περίοδο 1961 -

2001 καταγράφουν αύξηση του πληθυσμού του Δήμου που ανέρχεται σε 

ποσοστό 40% περίπου, σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που αντιστοιχεί στο 

σύνολο του Νομού Χαλκιδικής (31%). Η πληθυσμιακή αύξηση αφορά τις τρείς 

τελευταίες δεκαετίες 1971-2001, περίοδο που συμπίπτει με την τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής.  

 

Η ανάπτυξη αυτή συνδέεται αποκλειστικά με τις παραθαλάσσιες μορφές 

τουρισμού, γι αυτό και οι ρυθμοί αύξησης στους παραθαλάσσιους οικισμούς 

εμφανίζονται σημαντικά υψηλότεροι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Στο σύνολο 

της περιόδου 1961-2001, οι οικισμοί που φαίνονται να καταγράφουν τη 

σημαντικότερη αύξηση είναι η Βουρβουρού (+460%), ο Όρμος Παναγιάς 

(+357%) και ο Νέος Μαρμαράς (+151%). Από τους τρείς αυτούς οικισμούς, 

στην πραγματικότητα μόνον ο Νέος Μαρμαράς αναφέρεται σε μόνιμο 

πληθυσμό, ενώ οι δύο πρώτοι είναι κατ' εξοχήν παραθεριστικοί. Η Νικήτη, η 

οποία επίσης αναφέρεται σε μόνιμο πληθυσμό, καταγράφει μικρότερη αλλά 

επίσης σημαντική πληθυσμιακή αύξηση (+53%).  

 

Αντίθετα, οι ελάχιστοι οικισμοί της ενδοχώρας παρουσιάζουν στασιμότητα 

ή μείωση. Το Μεταγγίτσι που διατηρεί τον αγροτικό χαρακτήρα του χωρίς να 

μετέχει στην τουριστική ανάπτυξη  συγκρατεί τον πληθυσμό του (+1% στο 

σύνολο της περιόδου), ο Άγιος Νικόλαος εμφανίζει μείωση ( -9%), ενώ ο 

Παρθενώνας ερημώνει από τους μόνιμους κατοίκους του, οι οποίοι μετοικούν 

στο Νέο Μαρμαρά, ήδη από τη δεκαετία του 1960 ( -98% στο σύνολο της 

περιόδου) και πρόσφατα μετατρέπεται σε οικισμό β' κατοικίας.  

 

Οι πληθυσμιακές διακυμάνσεις ανά δεκαετία στο Δήμο Σιθωνίας 

ακολουθούν τις γενικές τάσεις που καταγράφονται στο νομό Χαλκιδικής, με τη 

διαφορά ότι η αρχική πληθυσμιακή συρρίκνωση είναι συγκριτικά μικρότερ η, 
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ενώ η πληθυσμιακή ανάκαμψη στη συνέχεια είναι εντονότερη και εμφανίζεται 

νωρίτερα. 

 

Πιο αναλυτικά, στη δεκαετία 1961-1971, περίοδο έντονης εσωτερικής και 

εξωτερικής μετανάστευσης στο σύνολο των αγροτικών περιοχών της χώρας, η 

μείωση πληθυσμού στο Δήμο είναι πολύ μικρή (-0,9%), σε αντίθεση με το 

Νομό που χάνει 7,5% του πληθυσμού του. Το φαινόμενο πλήττει κυρίως την 

κατεξοχήν αγροτική περιοχή του Μεταγκιτσίου ( -12%) και λιγότερο τον Άγιο 

Νικόλαο (-3%) και τη Νικήτη (-1%). Αντίθετα, ο Νέος Μαρμαράς καταγράφει 

σημαντική, για τα δεδομένα της περιόδου, αύξηση πληθυσμού (+7,5%).  

 

Η επόμενη δεκαετία, 1971 - 1981, αποτελεί το σημείο καμπής όπου η τάση 

αντιστρέφεται, ως αποτέλεσμα διαδικασίας που είχε ξεκινήσει ήδη από την 

προηγούμενη δεκαετία. Ο πληθυσμός του Δήμου παρουσιάζει σημαντική 

αύξηση (+12,7%) σε σχέση με το Νομό (+7%). Η τάση εντοπίζεται κατά κύριο 

λόγο στο Νέο Μαρμαρά και συνδέεται με τη δημιουργία της τουριστικής 

μονάδας «Πόρτο Καρράς», που αποτέλεσε ισχυρό πόλο τουριστικής ανάπτυξης. 

Μικρότερη αύξηση σημειώνεται στο Μεταγγίτσι που ανακτά ένα τμήμα του 

πληθυσμού του (+7,4%) και στο σημερινό Δ.Δ. Νικήτης (+4,8%), όπου 

παραλιακές οικιστικές συγκεντρώσεις εμφανίζουν για πρώτη φορά μόνιμο 

πληθυσμό στην απογραφή του 1981 (Αγία Βαρβάρα, Άγιος Γεώργιος, 

Καλογρηά). 

 

Το ίδιο φαινόμενο εμφανίζεται εντονότερα στο Δ.Δ. Αγίου Νικολάου ( -

1,7%),όπου η πληθυσμιακή συρρίκνωση του οικισμού του Αγίου Νικολάου ( -

6,8%) μετριάζεται από την εμφάνιση παραλιακών οικιστικών συγκεντρώσεων, 

μεταξύ των οποίων σημαντικότερες είναι αυτές των οικισμών της Βουρβουρούς 

και του Όρμου Παναγιάς. Στις περιπτώσεις αυτές, βέβαια, το φαινόμενο της 

δεύτερης ή/και της παραθεριστικής κατοικίας είναι έντονο.  

 

Η πληθυσμιακή αύξηση συνεχίζεται και τις δύο επόμενες δεκαετίες, 1981 - 

2001, αν και με λιγότερο έντονο ρυθμό από ότι στο σύνολο του Νομού 

(+24,2% έναντι +30,4% στο Νομό Χαλκιδικής). Κατά τη δεκαετία 1981 -1991, 

η αύξηση συνδέεται με την ένταση του φαινομένου δημιουργίας παραθαλάσ -

σιων οικιστικών συγκεντρώσεων που περιλαμβάνουν κυρίως τουριστικές 

μονάδες και β' κατοικία, τάση που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  
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Εμφανίζεται δε εντονότερη στην περιοχή του σημερινού Δ.Δ. Νικήτης, η 

οποία καταγράφει και τη σημαντικότερη πληθυσμιακή αύξηση κατά τη 

δεκαετία αυτή (+31%) και λιγότερο στα Δ.Δ. Αγίου Νικολάου (+9%) και Νέου 

Μαρμαρά (+8% περίπου). Τέλος, κατά την τελευταία δεκαετία 1991 - 2001, η 

πληθυσμιακή αύξηση (+10,3% για το σύνολο του Δήμου) εντοπίζεται κατά 

κύριο λόγο στο δυτικό παραλιακό τμήμα του (Δ.Δ. Νικήτης, +17,5%, και Νέου 

Μαρμαρά, + 13%), ενώ το βόρειο και ανατολικό τμήμα φαίνεται να 

σταθεροποιούν τον πληθυσμό τους . 

 

Τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το μέγεθος και τη διαχρονική εξέλιξη του 

πληθυσμού φαίνονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

 

 

Κατά τις απογραφές των ετών 1961 και 1971 διαπιστώνεται μια μικρή 

μείωση του πληθυσμού λόγω εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης. Τη 

δεκαετία 1971 - 1981 παρατηρείται μια σταθεροποίηση του πληθυσμού, ενώ 

κατά την περίοδο 1981 - 1991 υπάρχει μια αρκετά έντονη αυξητική τάση του 

πληθυσμού. Σήμερα εκτιμάται ότι το μέγεθος του πληθυσμού ανέρχεται σε 

4000 περίπου κατοίκους. 

 
 
 
 

ΚΟΙΝΟΤΗ ΤΕΣ 

Πληθυσμός 

1961 1971 1981 1991 2001 

Νικήτη (Νικήτα) 1.805 1.786 1.871 2.454 2.883 

Άγιος Νικόλαος 2.176 2.110 2.073 2.260 2.292 

Μεταγγίτσι 769 676 726 749 777 

Νέος Μαρμαράς 1.587 1.706 2.407 2.598 2.939 

ΚΟΙΝΟΤΗ 

ΤΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

1961 1971 1981 1991 2001 

ΣΑΡΤΗ 1 706  678 777 1157 

ΣΥΚΙΑ 7 2740 2489  2357 2879 

ΣΥΝΟΛΟ 8 3446 3167 3134 4036 
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Το μεταναστευτικό ρεύμα έχει μειωθεί ή εκλείψει σήμερα λόγω της έντονης 

τουριστικής ανάπτυξης που υπάρχει, με συνέπεια τη δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή.  

 

Από τα στοιχεία των απογραφών πληθυσμού 1991 - 2001 που διατίθενται 

σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος, διαπιστώνεται ότι η ηλικιακή σύνθεση 

του πληθυσμού στο Δήμο Σιθωνίας δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις 

από την αντίστοιχη στο σύνολο του Νομού Χαλκιδικής και εμφανίζεται κάπως 

λιγότερο δυναμική από αυτήν της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Σημαντικότερη απόκλιση για το 2001 παρατηρείται στην  ηλικιακή κλάση 40-65 

ετών, η οποία συμμετέχει με ελαφρά ενισχυμένο ποσοστό στο σύνολο (34.4% 

στο Δήμο, έναντι 32.7% στο Νομό και 31.2% στην Περιφέρεια).  

 
 

 

 

 

Ηλικία Δήμος Σιθωνίας Ν. Χαλκιδικής 

1991 2001 1991 2001 

0-14 20,5 15,1 19,5 15,7 

15-24 12,8 13,2 13,8 13,4 

25-39 20,5 21,7 19,9 22,4 

40-64 33,0 34,3 33,8 32,4 

65 & 
άνω 

13,2 15,7 12,9 16,1 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σύγκριση μεταξύ των ετών, 1991 και 2001, καταγράφει και εδώ, όπως 

και στις περισσότερες περιοχές της χώρας, τη  σταδιακή γήρανση του 

πληθυσμού. Ο δείκτης γήρανσης που χρησιμοποιείται ενδεικτικά1 αποτυπώνει 

τη σχέση μεταξύ των πιο ηλικιωμένων και των νεότερων κατηγοριών του 

πληθυσμού. Για το Δήμο Σιθωνίας το 2001 ο δείκτης γήρανσης είναι ίσος με 

1,04, ελάχιστα υψηλότερος από αυτόν του Νομού Χαλκιδικής (1,03) και της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (1,01), αλλά σημαντικά υψηλότερος από 

τον αντίστοιχο δείκτη του 1991, πού ήταν μόλις 0,65.  

                                                 
1 , , , , , , , , , , , 

Ο δείκτης αυτός ορίζεται ως ο λογος του ποσοστού συμμετοχής της ηλικιακής κατηγορίας 65 ετων και ανω στο 

σύνολο του πληθυσμού που έχει απογραφεί στο Δήμο, προς το ποσοστό συμμετοχής της ηλικιακής κατηγορίας 

έως 14 ετων 
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Όσον αφορά τη διαφοροποίηση της ηλικιακής σύνθεσης στο εσωτερικό του 

Δήμου, το Δ.Δ. του Νέου Μαρμαρά εμφανίζεται ως το δυναμικότερο με δείκτη 

γήρανσης 0,75, έναντι 1,3 στο Δ.Δ. Αγίου Νικολάου, 1,2 στο Μεταγγίτσι και 

1,14 στο Δ.Δ. Νικήτης. Σε σύγκριση με το 1991, αν και η επιδείνωση του 

δείκτη γήρανσης είναι γενική, είναι πολύ εντονότερη στα Δ.Δ. Μεταγκιτσίου 

και Αγίου Νικολάου, και ηπιότερη στα Δ.Δ. Νικήτης και Νέου Μαρμαρά.  

 

Το ποσοστό συμμετοχής των παραγωγικών ηλικιών (25 -64 ετών) 

κυμαίνεται από 52,4% (στο Μεταγγίτσι) έως 56,8% (στον Αγιο Νικόλαο), ενώ 

παρατηρείται μια ελαφρά υπεροχή των νεότερων παραγωγικών ηλικιών (25-39 

ετών) στα Δ.Δ Νέου Μαρμαρά και Νικήτης, όπου συγκεντρώνεται και το 

μεγαλύτερο ποσοστό των τριτογενών δραστηριοτήτων.  

 

Στα δύο αυτά Δ.Δ. συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο ποσοστό των 

οικονομικών μεταναστών που έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο2. Έτσι, φαίνεται 

ότι ο Νέος Μαρμαράς διατηρεί σχετικά μεγαλύτερο δυναμισμό στα όρια του 

Δήμου, ενώ η Νικήτη ευνοείται από την εξάπλωση της τουριστικής ανάπτυξης, 

και τη δημιουργία του νέου καποδιστριακού Δήμου.  

 

 

 

 

 

                                                 
2 Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Δήμου Σιθωνίας, οι οικονομικοί μετανάστες που έχουν εγκατασταθεί στο Δήμο 

ανέρχονται σε 350 περίπου, από τους οποίους 150 στο Νέο Μαρμαρά, 150 στη Νικήτη, 40 στον Αγιο Νικόλαο και 

5 στο Μεταγγίτσι.(Πηγή ΓΠΣ Δήμου Σιθωνίας) 

 Διάκριση του Πληθυσμού κατά φύλο και ηλικιακή κλάση 
Ηλικιακή Κλάση Πληθυσμός κατά φύλο Ποσοστό (%) 

Σύνολο Άνδρες Γυναίκες Άνδρες Γυναίκες 

0-14 1.344 700 644 52,1% 47,9% 

15-24 1.172 584 588 49,8% 50,2% 

25-39 1.927 1.011 916 52,5% 47,5% 

40-64 3.055 1.592 1.463 52,1% 47,9% 

65 + 1.393 639 754 45,9% 54,1% 

Σύνολο Δήμου 8.891 4.526 4.365 50,9% 49,1% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφή πληθυσμού 2001 
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Η σύνθεση του πληθυσμού ως προς το φύλο, δείχνει ότι οι άνδρες υπερ -

τερούν ελαφρώς των γυναικών (50,9% έναντι 49,1% το 2001), σε αντίθεση μ ε 

τη σύνθεση κατά φύλο στο σύνολο χώρας, αλλά και στην Περιφέρεια Κε-

ντρικής Μακεδονίας.  

 

Η εικόνα αυτή, συχνή σε αγροτικές περιοχές όπου οι δυνατότητες 

γυναικείας απασχόλησης είναι πολύ περιορισμένες, φαίνεται ότι ίσως τείνει να 

εξομαλυνθεί σε σχέση με την προηγούμενη απογραφή (51% άνδρες και 49% 

γυναίκες αντίστοιχα για το 1991. Η συσχέτιση του φύλου με την κατανομή των 

ηλικιών δείχνει ότι αν και στις κατηγορίες ηλικιών 65 ετών και άνω υπερ -

τερούν οι γυναίκες, στις παραγωγικές κατηγορίες ηλικιών (25 -64 ετών) υπερ-

τερούν ελαφρά οι άνδρες.  

 

 

Παραθεριστικός Πληθυσμός  

Κατά την θερινή περίοδο, ο πληθυσμός του Δήμου πολλαπλασιάζεται, ως 

αποτέλεσμα τόσο της εποχικής διαμονής μέσης ή μεγάλης διάρκειας παρα -

θεριστών που διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στα όρια του Δήμου, όσο και της 

καθαρής παραθεριστικής κίνησης μικρότερης διάρκειας στα πάσης φύσεως 

καταλύματα. 

 

Στον πληθυσμό αυτό θα πρέπει να προστεθεί και ένα ποσοστό εποχικά 

απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τουριστική δρα -

στηριότητα και δεν κατοικούν μόνιμα στο Δήμο. Σύμφωνα με ορισμένες 

εκτιμήσεις τοπικών παραγόντων, ο πληθυσμός αιχμής ανέρχεται σε 400.000 

άτομα. 

 

Είναι, ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτή αφ' ενός η 

δυσαναλογία που υπάρχει μεταξύ μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών, αφ' 

ετέρου η δυσαναλογία μεταξύ παραθεριστών όλων των κατηγοριών και 

υποδομών υποδοχής και εξυπηρέτησής τους. Γενικότερα, οι εκτιμήσεις αυτές 

είναι αποτέλεσμα των μεγάλων εποχικών διακυμάνσεων και των φαινομένων 

της «αιχμής του Αυγούστου».  

 

H εκτίμηση του παραθεριστικού πληθυσμού και του πληθυσμού αιχμής, 

αποτελεί εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα, δεδομένου ότι βασίζεται σε υποθέσεις 

και παραδοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας. Οι εκτιμήσεις 

που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν απόπειρα ενδεικτικής προσέγ-
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γισης των σχετικών μεγεθών με βάση το οικιστικό απόθεμα και τα καταλύματα 

πάσης φύσεως που εκτιμάται ότι υπάρχουν σήμερα στο Δήμο και προσδιο -

ρίζουν τις δυνατότητες υποδοχής πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα, για την 

εκτίμηση του παραθεριστικού πληθυσμού και του πληθυσμού αιχμής το 2004, 

έγινε μια προσπάθεια ποσοτικής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα 

παρακάτω στοιχεία:  

 

✓ Μόνιμος πληθυσμός (στοιχεία απογραφής 2001, ανηγμένα στο 2004 

βάσει του μέσου ετήσιου ρυθμού μεταβολής της περιόδου 1981 -2001), 

 

✓ Αριθμός κατοικιών (στοιχεία απογραφής 2001), κατανομή τους σε κύριες 

κατοικού μενες, εξοχικές και κενές κατοικίες, ανηγμένα στο 2004 βάσει του 

αριθμού νέων κατοικιών κατά έτος, όπως προκύπτουν από τα στοιχεία 

οικοδομικής δραστηριότητας,  

 

✓ Οικοδομική δραστηριότητα των ετών 1993 - 2002, καθώς και 

 

✓ Αριθμός κλινών σε τουριστικά καταλύματα όλων των τύπων (ξενοδοχεία, 

ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, κατασκηνώσεις κλπ).  

 

Για τον προσδιορισμό του αριθμού παραθεριστικών κατοικιών 2004 θεωρή -

θηκε ότι οι κατοικίες που χαρακτηρίζονται από τα στοιχεία της απογραφής 

2001 ως εξοχικές ή δευτερεύουσες αντιπροσωπεύουν το απόθεμα ιδιόκτητων 

κατοικιών που χρησιμοποιούνται όλο το χρόνο με αιχμή τη θερινή περίοδο και 

τα Σαββατοκύριακα, ενώ οι κατοικίες που χαρακτηρίζονται κενές  για ενοι-

κίαση, πώληση κλπ, αντιπροσωπεύουν, σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90%, 

παραθεριστικές κατοικίες που διατίθενται για ενοικίαση. Όσον αφορά τα 

τουριστικά καταλύματα, ελήφθη υπόψη ο εκτιμώμενος, για το 2004, αριθμός 

κλινών. 

 

Για την εκτίμηση του πληθυσμού αιχμής, που εμφανίζεται κατά την περίοδο 

Ιουλίου - Αυγούστου, θεωρήθηκε ότι το μέσο μέγεθος νοικοκυριού για τις 

παραθεριστικές κατοικίες ανέρχεται σε 3,5 μέλη, ενώ η πληρότητα ανέρχεται, 

κατά μέσο όρο σε 90%. Στην πραγματικότητα, η πληρότητα μπορεί να είναι 

μικρότερη, ιδιαίτερα στις ιδιοκατοικούμενες παραθεριστικές κατοικίες, 

δεδομένου ότι η διαμονή σ' αυτές δεν πραγματοποιείται παντού ταυτόχρονα, 
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αλλά σε διαφορετικά διαδοχικά διαστήματα. Έγινε επίσης η παραδοχή ότι 

υπάρχει πληρότητα 100% στα τουριστικά καταλύματα όλων των κατηγοριών.  

 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, ο πληθυσμός αιχμής ανέρχεται σε 

51.000 άτομα περίπου, ενώ πληρότητα 100% στις παραθεριστικές κατοικίες θα 

ανέβαζε τον πληθυσμό αιχμής σε 54.000. Στο σύνολο του πληθυσμού αιχμής 

περιλαμβάνεται ο μόνιμος πληθυσμός (17% του συνόλου περίπου), ο 

παραθεριστικός πληθυσμός σε ενοικιαζόμενες και ιδιόκτητες κατοικίες (55% 

του συνόλου περίπου) και ο παραθεριστικός πληθυσμός σε τουριστικά 

καταλύματα πάσης φύσεως (28% του συνόλου). Τα μεγέθη αυτά θα πρέπει να 

θεωρηθούν με ένα ποσοστό ασφαλείας +/-15%. 

 

Κατά συνέπεια, ο πιθανός πληθυσμός αιχμής κυμαίνεται μεταξύ 45.000 και 

60.000 ατόμων. Στο σύνολο αυτό θα πρέπει να προστεθεί ο παραθεριστικός 

πληθυσμός που διαμένει σε κατασκηνώσεις.  

 

H συνολική δυναμικότητα των κάμπινγκ, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τουρι-

σμού, ανέρχεται σε 3.700 άτομα, πρόκειται όμως για μέγεθος που είναι σα φώς 

υποεκτιμημένο.
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Δομές κοινωνικής υποστήριξης  

Όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος συνίσταται από βασικούς δυναμικούς οικι -

σμούς τη Νικήτη, το Ν. Μαρμαρά,τον Αγίου Νικόλαο, τη Σάρτη, τη Συκιά και την 

Τορώνη που παρουσιάζουν σχετική επάρκεια σε κοινωφελείς και λοιπές εξυπηρ -

ετήσεις.  

 

Δευτερεύοντες οικισμοί είναι το Μεταγγίτσι, ο Όρμος Παναγίας, ο Παρθενώ -

νας, ο Παράδεισος, η Βουρβουρού, το Καλαμίτσι, το Πόρτο Κουφό παρουριάζουν 

περιορισμένο κοινωνικό εξοπλισμό, και μεγάλη εξάρτηση από τους κύριους 

οικισμούς. Τριτεύοντες οικισμοί με άμεση εξάρτηση από τους υπόλοιπους είναι 

όσοι αναπτύχθηκαν αρχικά ως παραθεριστικοί.  

 

Ειδικότερα, οι διοικητικές υπηρεσίες στη Νικήτη στεγάζονται στο Δημοτικό 

κατάστημα, ενώ κεντρικά αναπτύσσονται υποκαταστήματα Τραπεζών, ΟΤΕ, 

ΕΛΤΑ, Δασαρχείου, Αστυνομικό Τμήμα, Τελωνείο και δημοτικό Σχολείο. Οι 

εξυπηρετήσεις αθλητισμού και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωροθετούνται στο 

ανατολικό τμήμα του οικισμού, επί της παλιάς επαρχιακής οδού.  

 

H πλειοψηφία των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων του Ν. Μαρμαρά 

διατάσσονται στην παραλιακή ζώνη του οικισμού πλην του χώρου της Β'βάθμιας 

εκπαίδευσης που βρίσκεται στο ανατολικό του όριο και αποτελεί χρήση που 

θεσπίσθηκε με την επέκταση του σχεδίου πόλης. Σημαντικός πυρήνας κοινο -

χρήστων και κοινωφελών χώρων χωροθετείται σε χερσόνησο στο βόρειο τμήμα 

του παλιού οικισμού του Ν. Μαρμαρά. Οι υφιστάμενες υπηρεσίες διοίκησης 

στεγάζονται στο Δημοτικό κατάστημα. Υπάρχουν υποκαταστήματα Τραπεζών, 

ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, Δασαρχείου, Αστυνομικό Τμήμα κ.λπ. . 

 

Από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης εντοπίζεται ανεπάρκεια του 

οικισμού σε χώρους υγείας και χώρους στάθμευσης, υποδομές ιδιαίτερα απ αραί-

τητες λόγω του τουριστικού χαρακτήρα και της μεγάλης εποχιακής αύξησης του 

πληθυσμού. 

 

Στο τοπικό κέντρο του οικισμού του Αγ. Νικολάου συγκεντρώνονται, (περιοχή 

πλατείας), όπως σε όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς οι υπηρεσίες διοίκησης, 

ήτοι το Κοινοτικό κατάστημα, η Αστυνομία, και τα ΕΛΤΑ. Επίσης λειτουργεί 

ΚΑΠΗ σε οικόπεδο 141 τμ.  
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Στο Μεταγγίτσι όλες οι Υπηρεσίες διοίκησης παρέχονται από το κοινοτικό 

κατάστημα του Δημοτικού Διαμερίσματος. Εκεί στεγάζονται ο Παιδικός Σταθμός 

και το Αγροτικό Ιατρείο. Για όλες τις λοιπές εξυπηρετήσεις διοίκησης και 

εμπορίου, η περιοχή εξαρτάται από τους γύρω δυναμικότερους οικισμούς του 

Δήμου και των ομόρων Δήμων.  

 

 

Υποδομές εκπαίδευσης  

Στη Νικήτη λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο σε επιφάνεια γηπέδου 3580 τμ. που 

στεγάζει 159 μαθητές δημοτικού και 42 νήπια. Επίσης λειτουργεί Γυμνάσιο - 

Λύκειο σε επιφάνεια γηπέδου 3500 τμ. που στεγάζει 90 μαθητές Γυμνασίου και 

61 μαθητές του Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου.  

 

Στο Ν. Μαρμαρά λειτουργούν χώροι Δημοτικού και 2 Νηπιαγωγείων, σε 

έκταση 5.561 τμ. που στεγάζουν 224 μαθητές Δημοτικού και 70 νήπια. Επιπλέον, 

λειτουργούν Γυμνάσιο και Λύκειο σε έκταση 5.550 τμ., που στεγάζουν 163 

μαθητές. 

 

Στον Αγ. Νικόλαο λειτουργούν Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο σε επιφά -

νεια γηπέδου 7.517,0 τμ. που  στεγάζει 101 μαθητές δημοτικού και 26 νήπια, 

καθώς και Γυμνάσιο - Λύκειο σε επιφάνεια γηπέδου 8.151 τμ.  

 

Στο Μεταγγίτσι λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο σε επιφάνεια γηπέδου 3.365 τμ. 

που στεγάζει 49 μαθητές δημοτικού.  

 

Στη Συκιά λειτουργούν Νηπιαγωγείο με 50 μαθητές, Δημοτικό Σχολείο με 173 

μαθητές, Γυμνάσιο με 120 μαθητές και Λύκειο με 99 μαθητές.  

 

Στη Σάρτη λειτουργούν Νηπιαγωγείο με 25 μαθητές , Δημοτικό Σχολείο με 94 

μαθητές ενώ στην Τορώνη λειτουργεί Δημοτικό Σχολείο με 13 μαθητές  
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Πολιτιστική υποδομή και δραστηριότητες  

Στη Νικήτη ως χώροι πολιτισμού υφίστανται οι 5 εκκλησίες του χωριού. 

Ειδικότερα, ο Ναός της Βασιλικής του Σωφρονίου βρίσκεται 60 περίπου μέτρα 

ΒΔ από το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου στη Νικήτη, το οποίο έχει ανεγερθεί 

στο κεντρικό κλίτος μιας δεύτερης παλαιοχριστιανικής βασιλικής.  

 

Η βασιλική του επισκόπου Σωφρονίου συγκροτεί ένα μεγάλο παλαιοχρι στια-

νικό σύνολο, το οποίο συντίθεται με αρμονικές χαράξεις και το συνολικό του 

μήκος φτάνει τα 48μ. Εκτός από τον κυρίως ναό και το νάρθηκα φέρει βαπτι-

στήριο, εξωνάρθηκα, αίθριο και προκτίσματα. Διατηρεί το ψηφιδωτό δάπεδο, τα 

σπάνια μαρμαροθετήματα - opus sectile - υπολείμματα τοιχογραφιών και σημα-

ντικό μέρος των αρχιτεκτονικών γλυπτών - κίονες, Κιονόκρανα, θωράκια πεσ-

σίσκους κ.λ.- τα οποία ήδη αναστηλώνονται. Οι τοίχοι της διατηρούνται σε ύψος 

από 0,60 μ. ως 1,80μ.  

 

Πρόκειται για το σημαντικότερο χριστιανικό σύνολο της Σιθωνίας και το 

αξιολογότερο ως σήμερα γνωστό παλαιοχριστιανικό μνημείο της Χαλκιδικής. Οι 

μεγάλες ανασκαφές ξεκίνησαν το  1981 και συνεχίστηκαν μέχρι το 1995 υπό την 

εποπτεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:  

1981-1983 Ανασκαφή κυρίως ναού, νάρθηκα και εξωνάρθηκα.  

1987-1990 Ολοκλήρωση ανασκαφής στον κυρίως ναό και τους νάρθηκες.  

Αποκάλυψη βαπτιστή ρίου και προκτισμάτων. 

1995 Αποκάλυψη αιθρίου και λοιπών προκτισμάτων . 

 

Στο ιστορικό τμήμα του οικισμού διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ο παραδο -

σιακός ιστός και η πλειοψηφία των κτισμάτων αποτελούν αντιπροσωπευτικά 

δείγματα της επικρατούσας λαϊκής αρχιτεκτονικής της περιοχής. 

 

Ο παλιός οικισμός  της Νικήτης έχει κηρυχθεί ως ιστορικός τόπος με την 

ΥΠΠ0/ΔΙΑΛΑΠ/Γ/51809/3198/1-4-87 (ΦΕΚ 250Β/87) απόφαση Υπουργού 

Πολιτισμού, και 10 κτίσματα εντός του οικισμού ανακηρύχτηκαν διατηρητέα :  

Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγ. Γεωργίου Νικήτης ως αρχαίο μνημείο (ΦΕΚ 

891/84) 

Κτίριο ιδιοκτησίας Ν. Μάινα ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 128/83).  

Κτίριο ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Ουδινιώτη ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 646/84).  

Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 

182/81). 
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Παλαιό Σχολείο Νικήτης ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο 

(ΦΕΚ 43/87). 

Οικία Ε. Παπαδοπούλου-Ρέμμερ ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 43/87).  

Κτίριο ιδιοκτησίας Τριαντάφυλλου Χονδρογιώργη ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 

450/83). 

Δύο ανεμόμυλοι με ζώνη προστασίας 50μ. γύρω από αυτούς ως ιστορικά 

διατηρητέα μνημεία (ΦΕΚ 703/88).  

Οικία Μακρυγιάννη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 538/95).  

Οικία Ειρ. Κασσανδρινού ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 189/87).  

 

Στο Ν. Μαρμαρά λειτουργεί το Πασχαλάκειο Πνευματικό Κέντρο, ως χώρος 

πολιτισμού ενώ με την υπ' αριθ.  Β1/Φ35/63481/1514 (ΦΕΚ 703Β/81) απόφαση, 

κηρύχθηκαν τα Ερείπια του Βυζαντινού Κάστρου στην παραλία του Ν.Μαρμαρά 

ώς αρχαίο μνημείο (Φρούριο Μπαλαμπάνη).  

 

Στο βόρειο όριο της περιοχής υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του Μετοχικού 

Συγκροτήματος Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου, οι οποίες έχουν κηρυχθεί διατηρητέες 

ως ιστορικό μνημείο και σημείο αναφοράς της περιοχής με την 

υπ'αριθ.ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2981/48987/ ΦΕΚ 771/1990).  

 

Στο νότιο όριο της παραλίας Αγίου Νικολάου, στην περιοχή Σχοινιά - Πύργο 

εντοπίζεται ο αρχαιολογικός χώρος «Πύργος Μυτάρι» που έχει κηρυχθεί και προ -

στατεύεται με την υπ'αριθ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ16/48489/2872 (ΦΕΚ 1098/1998). Η 

κήρυξη αναφέρεται σε χώρο που  περιλαμβάνει μεσαιωνικό κάστρο, οικιστικά 

ερείπια κλασικής περιόδου, τα οποία πιθανώς ταυτίζονται με την πόλη Σίγγο 

καθώς και οικιστικά λείψανα, χρονολογούμενα στα προϊστορικά και κλασικά 

χρόνια. 

 

Στο Δήμο Σιθωνίας λειτουργούν ήδη Λαογραφικά Μουσεία στα Δημοτικά 

Διαμερίσματα Ν.Μαρμαρά, Παρθενώνα και Νικήτης, με πλούσιο λαογραφικό 

υλικό και μεγάλη επίσκεψημότητα από τουρίστες της περιοχής μας.  

 

 Στο Λαογραφικό Μουσείο Νέου Μαρμαρά είναι αναγκαίες οι επισκευές στο 

υπάρχων κτήριο καθώς και καλύτερη οργάνωσή του στο λαογραφικό υλικό που 

διαθέτει. 

Το Λαογραφικό Μουσείο Παρθενώνα στεγάζεται στο παλιό Δημοτικό σχολείο 

του χωριού.Πρόσφατα εγκρίθηκε η αναπαλαίωση αυτού μέσω του προγράμματος 

LEADER. 
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Το Λαογραφικό Μουσείο της Νικήτης στεγάζεται σε ένα πανέμορφο κτήριο 

που δεσπόζει στον παλιό οικισμό του δημοτικού διαμερίσματος. Οι εργασίες 

συντήρησης και επισκευής του κτηρίου ξεκίνησαν πριν δύο χρόνια.  

 

Στο Δήμο Σιθωνίας δραστηριοποιούνται πολιτιστικοί σύλλογοι με πλήθος 

δραστηριοτήτων ολόκληρο το χρόνο.  

 Συγκεκριμένα, στη Νικήτη είναι η Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων Νικήτης «Ο 

ΣΙΘΩΝ», στο Ν.Μαρμαρά είναι οι Σύλλογοι «ΠΑΡΘΕΝΩΝ» και «ΠΡΟΙΚΟΝ-

ΝΗΣΟΣ», στον Άγιος Νικόλαο υπάρχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος «ΒΟΥΡ -

ΒΟΥΡΟΥ» και στο Μεταγγίτσι ο σύλλογος «ΝΕΑ ΑΣΣΑ».  

 

Στη Σάρτη υπάρχει ο « Πολιτιστικός Σύλλογος Σάρτης» και αντίστοιχα στη 

Συκιά ο « Πολιτιστικός Σύλλογος Συκιάς». Η δράση τους είναι αρκετά έντονη. 

Αυτό φαίνεται από την ύπαρξη βιβλιοθήκης, καθώς και τη λειτουργία τμημάτων 

μουσικής, χορού, ζωγραφικής και φιλαρμονικής μπάντας του Δήμου . 

 

 

Πολιτιστικές – Αθλητικές εκδηλώσεις  

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Ν.Μαρμαρά «Προικόνησος» όλο το χρόνο 

διοργανώνει αξιόλογες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σημαντικότερη αυτών είναι η 

αναπαράσταση του παραδοσιακού γάμου και σκηνών της καθημερινής ζωής των 

προσφύγων από την περιοχή του Μαρμαρά της Μ.Ασίας, από όπου κατάγονται 

και οι κάτοικοι του Ν.Μαρμαρά. 

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Παρθενών» έχει ως στόχο να δώ.σει και πάλι ζωή 

στον παραδοσιακό οικισμό του Παρθενώνα, ο οποίος έχει χαρακτηρισθεί ως το 

«μπαλκόνι του Τορωναίου». Κάθε καλοκαίρι διοργανώνονται πολυποίκιλες 

εκδηλώσεις που βασίζονται στην παράδοση του τόπου, με χορευτικά και μουσικά 

συγκροτήματα και εκθέσεις παραδοσιακών προϊόντων, γλυκών και τσίπουρου, 

που παρασκευάζουν οι γυναίκες του συλλόγου.  

 

Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τριήμερες εκδηλώσεις που γίνονται κατά 

τον εορτασμό της Αγίας Τριάδας. 

 

Διεθνής Κολυμβητικός Διάπλους του Τορωναίου Κόλπου  

Ο Διάπλους του Τορωναίου Κόλπου χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητά του 

για τα ελληνικά δεδομένα αλλά και το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής  

που «γεννήθηκε», στις αρχές της δεκαετίας του '70. 
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Κάθε χρόνο τον Ιούλιο η Εκπολιτιστική Εταιρεία Νέων Νικήτης ο «ΣΙΘΩΝ» 

και ο Δήμος Σιθωνίας διοργανώνουν τον διάπλου, έναν μαραθώνιο κολύμβησης 

26 χιλιομέτρων, από την Καλλιθέα της Κασσάνδρας στη Νικήτη της Σιθωνίας. 

Κάθε κολυμβητής, τερματίζοντας βγαίνει από την θάλασσα στους ώμους δύο 

νέων, στεφανωμένος με τον κότινο της νίκης. Εδώ, έγκειται η μοναδικότητα 

αυτού του αγώνα. Όλοι οι τερματίζοντες είναι νικητές, στεφανωμένοι με το 

στεφάνι της ελιάς. Ο μεγάλος αγώνας του μυαλού, της καρδιάς, του σώματος και  

της περηφάνιας, παίρνει μεγάλες διαστάσεις και κάθε χρόνο στη διοργάνωσης 

συμμετέχουν αθλητικοί σύλλογοι από το εξωτερικό όπως η Βρετανική Ομοσπον -

δίας της Μάγχης, η Αθλητική Ομοσπονδία της Σερβίας και άλλοι, ενώ σχετικά με 

τον αγώνα έχουν δημοσιευτεί σε όλα τα μεγάλα περιοδικά Μαραθώνιος 

κολύμβησης του κόσμου με αποτέλεσμα να υπάρχουν, κάθε χρόνο, εξαιρετικά έν -

δοξες συμμετοχές από όλο τον πλανήτη.  

 

Μεταξύ αυτών έχουν συμμετάσχει η Μεξικάνα Nora Tolerando, κορυφαία 

πρωταθλήτρια του κόσμου στις μεγάλες αποστάσεις και μοναδική γυναίκα που 

έχει κάνει τον διπλό διάπλου της Μάγχης σε 23,5 ώρες, ο Justin Palfrey, 

Βρετανός πρωταθλητής στις αποστάσεις 5 -25 χιλιομέτρων, η Αυστραλέζα Tammy 

Van Wisse, ταχύτερη κολυμβήτρια στον κόσμο, που εκτός των άλλων μαραθω-

νίων στους οποίους έχει συμμετάσχει, 'κολύμπησε 144 χιλιόμετρα σε 21,5 ώρες, ο 

Mickael Read, ο επονομαζόμενος και "Βασιλιάς της Μάγχης", κάτοχος του ρεκόρ 

Γκίνες για τις περισσότερες διαπλεύσεις της Μάγχης, ο Σέρβος πρωταθλητής 

Boyan Cingi που έχει πρωτεύσει στον Τορωναίο και είναι εξαιρετικά προσφιλής 

στην Ελλάδα, ο νεαρός, σθεναρός Θεσσαλονικεύς κολυμβητής Θανάσης 

Παπαρνάκης, που κατέχει το ρεκόρ του ταχύτερου διάπλου του Τορωναίου.  

Ο Διεθνής Κολυμβητικός διάπλους του Τορωναίου Κόλπου, δεν είναι μόνο 

ένα αθλητικό γεγονός. Αποτελεί αφορμή για μια γιορτή στην Σιθωνία. Την πε ρίο-

δο αυτή οργανώνεται οκταήμερο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με θεα τρικές πα-

ραστάσεις, συναυλίες, εκθέσεις . 

 

Διεθνής συνάντηση Σφυροβολίας «ΣΙΘΩΝΕΙΑ»  

Κάθε χρόνο από το 2001 την 1η Αυγούστου η καρδιά της σφυροβολίας 

χτυπάει στο Δημοτικό στάδιο της Νικήτης, όπου διεξάγεται Διεθνής Συνάντηση 

Σφυροβολίας με την επωνυμία «ΣΙΘΩΝΕΙΑ» υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και την 

οικονομική συμπαράσταση του Δήμου Σιθωνίας.  

Στην συνάντηση σφυροβολίας συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες ολυμπια-

κού επιπέδου από την Ελλάδα και χώρες του εξωτερικού, που δείχνουν ιδιαίτερη 

σπουδή για να λάβουν μέρος στους αγώνες.  
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Η διεθνής συνάντηση σφυροβολίας διοργανώνεται από το Δήμο Σιθωνίας με 

στόχο τη βοήθεια των Ελλήνων σφυροβόλων στην καλή προετοιμασία, αλλά και 

τη μετάδοση του Ολυμπιακού Πνεύματος, κυρίως στα παιδιά της περιφέρειας. Με 

την διεξαγωγή της παρόμοιας εκδήλωσης το 2002, η Χαλκιδική έγινε γνωστή σ' 

όλο τον κόσμο και φιγουράρει πλέον το meeting της Νικήτης στο διαδίκτυο ως 

«hammer throw international meeting».  

 

Ο κάτοχος του Πανελλήνιου ρεκόρ στη σφύρα με επίδοση 80,45, Αλέξανδρος 

Παπαδημητρίου κατάγεται από τη Νικήτη και εξαιτίας του γεγονότος αυτού 

δημιουργήθηκε ο θεσμός της συνάντησης αυτής. Στα «ΣΙΘΩΝΕΙΑ» έχ ουν λάβει 

μέρος ο παγκόσμιος πρωταθλητής-και πρωταθλητής του Ευρωπαϊκού κυπέλλου 

Κάστεν Κομπς και ο πρωταθλητής Γαλλίας Νίκολα Φιτζέρε, η Ρουμάνα Μιχαέλα 

Μελίντε, η οποία είναι κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στη σφύρα με επίδοση 

76,07 μέτρα και άλλοι μεγάλοι  αθλητές της σφυροβολίας.  

 

Γενικά, τη θερινή περίοδο που οι επισκέπτες στο Δήμο μας είναι πάρα πολλοί, 

φροντίζουμε να διοργανώνουμε πολυποίκιλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε 

συνεργασία με συλλόγους και φορείς του Δήμου μας.  

 

Αθλητικοί σύλλογοι υπάρχουν σχεδόν σε κάθε Δημοτική Κοινότητα ενώ από 

πλευράς αθλητικών υποδομών υπάρχει στη Νικήτη γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 

12.918τμ., και στο Ν. Μαρμαρά θεσμοθετημένος χώρος Αθλητισμού επιφάνειας 

22.987 τμ. (υλοποιημένος χώρος γηπέδου 5.663τμ.). Στον Αγ. Νικόλαο υπάρχε ι 

χώρος αθλητικών δραστηριοτήτων με γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 12.900 τμ. 

εκτός των ορίων του οικισμού και στο Μεταγγίτσι γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 

14.850,0 τμ. εκτός των ορίων του οικισμού. Επίσης, αναφέρεται η ύπαρξη δύο 

γηπέδων ποδοσφαίρου στη Συκιά και στη Σάρτη, πέντε γηπέδων μπάσκετ ( 4 στη 

Συκιά και 1 στη Σάρτη), δύο γηπέδων βόλεϊ και ενός γηπέδου τένις στη Συκιά.  
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Υγεία 

Οι ανάγκες για την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη καλύπτονται από το 

κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τα δύο αγροτικά ιατρεία που 

λειτουργούν στη Σάρτη και Συκιά.    

Οι ανάγκες για νοσοκομειακή περίθαλψη καλύπτονται από το νοσοκομείο 

Πολυγύρου και από τα νοσοκομεία του Νομού Θεσσαλονίκης.  

Κατά τη θερινή περίοδο, οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται και δημιουργείται 

έντονη η ανάγκη για τη λειτουργία ενός ακόμη Κέντρο Υγείας. Η ανάγκη αυτή 

είναι πιο έντονη γιατί το οδικό δίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα καλό και ο Δήμος είναι 

αρκετά απομονωμένος σε σχέση με το διπλανό Δήμο.  

Η κοινωνική πρόνοια, επικεντρώνεται στην ύπαρξη παιδικών σταθμών σχεδόν 

ανά Δημοτική Κοινότητα καθώς και στη λειτουργία ΚΑΠΗ . 

 

 

Ύδρευση – Αποχέτευση  

Η κάλυψη των αναγκών στους τομείς αυτούς δεν είναι ούτε ενιαία, ούτε ομοι -

όμορφη στο σύνολο του Δήμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Δήμου, ισχύουν τα 

κάτωθι: 

 

Δ.Κ Νικήτης: Οι ανάγκες της ύδρευσης καλύπτονται από γεωτρήσεις (υπάρ -

χουν και 2 εφεδρικές που δεν χρησιμοποιούνται) και η διανομή γίνεται μέσω 

δικτύου από PVC. Υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο όμβριων. Ο βιολογικός 

καθορισμός, έχει μελετηθεί για 17.000 κατοίκους. Τα απορρίμματα τέλος, 

αποστέλλονται μέσω ΣΜΑ, στα ΧΥΤΑ όμορων Δήμων . 

 

Δ.Κ. Ν. Μαρμαρά: Το νερό προέρχεται από γεωτρήσεις και διανέμεται μέσω 

δικτύου PVC και σιδήρου, ενώ μικρό ποσοστό (10%) είναι από αμίαντο. Στην 

περιοχή του Παρθενώνα γίνεται υδρομάστευση από 2 πηγές και λειτουργούν 

μικρές γεωτρήσεις στα κατάντη. Το δίκτυο όμβριων καλύπτει μικρό τμήμα της 

περιοχής και εντοπίζονται παράνομες συνδέσεις αποχέτευσης σε αυτό. Ο 

βιολογικός καθαρισμός προβλέπεται για 25.000 κατοίκους. Υπάρχει έγκριση 

πίστωσης για τα δίκτυα όμβριων, ύδρευσης και για την αποχέτευση. Τα 

απορρίμματα τέλος, αποστέλλονται μέσω ΣΜΑ, στα ΧΥΤΑ όμορων Δήμων.  

 

Δ.Κ. Αγ. Νικολάου:  Από φράγμα στην περιοχή Πριόνι εξασφαλίζεται παροχή 

50-60 μ3/ω (ή 20 μ3/ω το καλοκαίρι) και οι υπόλοιπες ανάγκες,  που είναι περίπου 

35 μ3/ω, καλύπτονται από γεωτρήσεις (υπάρχουν επίσης 3 εφεδρικές γεωτρήσεις 

που δεν χρησιμοποιούνται). Το νερό πάντως δεν είναι διαυγές, εξ' αιτίας των 
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φερτών υλών και χρειάζεται διύλιση στο φράγμα. Το δίκτυο διανομής είναι κατά 

20% από αμίαντο και κατά 80% από PVC, αλλά ο κεντρικός αγωγός μεταφοράς 

είναι από αμίαντο. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι παντορροϊκό και καλύπτει 

περίπου το 80% της περιοχής. Έχει προταθεί η δημιουργία χωριστικού δικτύου 

και η ένταξη του βιολογικού καθαρισμού στο ΠΕΠ. Τα απορρίμματα τέλος, 

αποστέλλονται μέσω ΣΜΑ, στα ΧΥΤΑ όμορων Δήμων.  

 

Δ.Κ. Μεταγκιτσίου:  Το νερό προέρχεται από υδρομάστευση με παροχή 20 

μ3/ω (ή 12 μ3/ω το καλοκαίρι) και γεωτρήσεις. Ο αγωγός μεταφοράς μήκους 25 

χλμ. και το σύνολο σχεδόν του εσωτερικού δικτύου διανομής είναι από αμίαντο. 

Το δίκτυο όμβριων και αποχέτευσης είναι παντορροϊκό, δεν υπάρχει βιολογικός 

καθαρισμός και τα λύματα καταλήγουν στο Χαβρία. 

 

Δ.Κ. Σάρτης: Η υδροδότηση της κοινότητας Σάρτης γίνεται από το νερό δύο 

γεωτρήσεων, παροχής 35 κ.μ/ώρα η καθεμιά καθώς και από το νερό που 

μεταφέρεται από το ρέμα Σμίξη. Στο ρέμα αυτό έχει γίνει, σε μεγάλο υψόμετρο, 

ένα μικρό τοιχίο το οποίο λειτουργώντας ως φράγμα εκτροπής οδηγεί μια 

ποσότητα νερού, μέσω ενός αγωγού μήκους 7 χλμ. στη δεξαμενή που  βρίσκεται 

στη θέση Αγία Παρασκευή, πάνω απ' την κοινότητα. Στην ίδια δεξαμενή που έχει 

χωρητικότητα 500 κ.μ, καταλήγει και το αντλούμενο νερό των γεωτρήσεων. Στο 

camping Αρμενιστής η γεώτρηση δεν αποδίδει αρκετό νερό για την κάλυψη των 

αναγκών των παραθεριστών. Στο Πλατανίτσι για τις ανάγκες του camping υπάρχει 

κι εκεί μια γεώτρηση.  

 

Δ.Κ. Συκιάς: Η περιοχή της Συκιάς μπορεί να διακριθεί σε τρεις υποπεριοχές:  

Στην περιοχή της κοινότητας Συκιάς και των παραλιακών οικισμών και 

camping, στους οικισμούς και χώρους camping της δυτικής ακτής Τορώνη και 

Πόρτο Κουφό και στους οικισμούς και χώρους camping της ανατολικής ακτής 

Καλαμίτσι και Κριαρίτσι. Η υδροδότηση της περιοχής της Συκιάς γίνεται από το 

νερό των γεωτρήσεων που υπάρχουν κατά μήκος της κοίτης των ρεμάτων . Η 

περιοχή Τορώνης - Κουφού υδρεύεται με κοινό δίκτυο που ξεκινάει από τη 

δεξαμενή που βρίσκεται κοντά στην Τορώνη. Στην περιοχή Καλαμιτσίου η 

γεώτρηση δίνει επαρκείς ποσότητες νερού.  

 

Στην Συκιά έχει κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο που καλύπτει περίπου  το 

40% των αναγκών της κοινότητας. Η διάθεση των λυμάτων γίνεται στις θέσεις 

που προβλέπει η καθεμιά κοινότητα χωριστά, δίχως να υπάρχει η δυνατότητα 

επεξεργασίας και σωστής διαχείρισης των λυμάτων.  
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Η γενική εικόνα ως προς την ύδρευση, την αποχέτευση, την αποκομιδή και 

διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι ικανοποιητική. Η υδροδότηση δεν είναι 

πάντοτε επαρκής και σε πολλές περιπτώσεις είναι κακής ποιότητας, γεγονός που 

οφείλεται είτε στην πρωτογενή παραγωγή (πηγές, γεωτρήσεις), είτε στο δίκτυο 

μεταφοράς, είτε στο δίκτυο διανομής (παλαιότητα, ακατάλληλα υλικά). Η 

έλλειψη ή η ανεπάρκεια, ως προς τα φορτία, των μονάδων βιολογικού 

καθαρισμού, η λειτουργία βόθρων παράλληλα με το δίκτυο που είναι ανεπαρκές, 

δεν εξασφαλίζουν σωστή επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων, με δυσμενείς 

επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.  

 

Το γεγονός ότι η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων γινόταν στα όρια της 

κάθε κοινότητας χωριστά, με διαφορετικά πιθανόν κριτήρια για κάθε μία από 

αυτές και ανεξάρτητα από αντ:στοιχες ανάγκες ή δυνατότητες όμορων περιοχών, 

έχει δημιουργήσει άνισες και ασύμμετρες συνθήκες, που επιδεινώνονται από τις 

διαφορετικές εποχικές διακυμάνσεις των μεγεθών στα δημοτικά διαμερίσματα  
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Α.2.2 Οικονομικές δραστηριότητες  

Στο κεφάλαιο αυτό μελετώνται οι  οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσ-

σονται στην περιοχή μελέτης.  

 

Το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Σιθωνίας, χαρακτηρίζεται από την θετική 

δημογραφική εξέλιξη, την βελτίωση του εκπαιδευτικού του επιπέδου και την 

σταδιακή γήρανση, μία εικόνα που διαφοροποιείται κατά τόπους εντός των 

διοικητικών ορίων του Δήμου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην θεώρηση του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού, καθώς είναι ο κρίσιμος εκείνος παράγοντας 

βάσει των χαρακτηριστικών του οποίου θα καθορισθεί η μελλοντική αναπτυξιακή 

πορεία του Δήμου. 

 

Τα στοιχεία της απογραφής του 2001, δείχνουν μία σχετική ισορροπία μεταξύ 

του οικονομικά ενεργού και του μη οικονομικά ενεργού πληθυσμού του Δήμου, 

με το δεύτερο να υπερέχει ελαφρά, σαν συνέπεια της διαφαινόμενης δημο γρα-

φικής γήρανσης. Χαρακτηριστικό είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας που φθάνει το 

17,2% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αν και σε ένα βαθμό αμβλύνεται κατά 

τους θερινούς μήνες με την εποχιακή απασχόληση σε τουριστικές δραστηριότη-

τες. 

 

Η ανεργία εμφανίζεται υψηλότερη στους άνδρες παρά στις γυναίκες αν και τα 

διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο χώρας πείθουν για το αντίθετο. Τα χαμηλότερα 

ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στο Δ.Δ. Μεταγγιτσίου, όπου ενδεχόμενα ο 

αγροτικός του χαρακτήρας παρέχει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης.  

 

Πέρα από την απλή παράθεση μεγεθών, η θεώρηση της μεταβολής του οικο-

νομικά ενεργού πληθυσμού και των αντίστοιχων ποσοστών ανεργίας, αποτυπώνει 

σαφέστερα τις επικρατούσες τάσεις στο εσωτερικό της παραγωγικής δομής του 

Δήμου.  

 

Την δεκαετία 1991 - 2001, παρατηρήθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 13% 

περίπου, με αντίστοιχη διόγκωση της ανεργίας. Αν και σε απόλυτα μεγέθη ο 

αριθμός ανέργων είναι μικρός, εντούτοις η διάσταση των ποσοστών ανεργίας και 

απασχόλησης, αποκαλύπτει σε μικρογραφία το πρόβλημα της Ελληνικής 

Οικονομίας, ότι ο ρυθμός απώλειας των θέσεων εργασίας υπολείπεται από τον 

ρυθμό δημιουργίας τους. Χαμηλή ανεργία καταγράφεται μόνο στο Δ.Δ. Μεταγ -

γιτσίου, φαινόμενο, όχι αντιπροσωπευτικό του Δήμου, καθώς αποτελεί το 

μικρότερο πληθυσμιακά Δημοτικό Διαμέρισμα. Στις μεγαλύτερες πληθυσμιακές 
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οικιστικές συγκεντρώσεις οι μεταβολές των ποσοστών ανεργίας είναι ιδιαίτερα 

αρνητικές. Ιδιαίτερα στο Δ.Δ. του Ν. Μαρμαρά  η αύξηση του ρυθμού των 

ανέργων συνοδεύεται και από περιορισμό ή στασιμότητα των απασχολούμενων, 

καθώς και από την αύξηση, έστω και μικρή, του μη οικονομικά ενεργού πλη -

θυσμού. 

 

H «ποιότητα» απασχόλησης, είναι από τα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για 

το σύνολο των πολιτικών, Ευρωπαϊκών και Εθνικών, καθώς δαπανάται μεγάλος 

μέρος των διαθέσιμων πόρων για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση. H 

βελτίωση της ποιότητας του εργατικού δυναμικού επιδρά θετικά στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και την μείωση της ανεργίας . 
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ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΣ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΝΕΡΓΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ (%) ΑΡΙΘΜΟΣ (%) 

Απόφοιτοι 

3ταξίου Γυμνασίου 

380 13,6% 100 17,3% 443 11,3% 923 12,6% 

Απόφοιτοι Δημοτικού 1.102 39,5% 160 27,6% 1822 46,3% 3.084 42,2% 

Απόφοιτοι Μέσης 

Εκπαίδευσης 

596 21,4% 161 27,8% 464 11,8% 1.221 16,7% 

Απόφοιτοι Τεχνικού 

Επαγγελματικού 

Λυκείου 

81 2,9% 31 5,4% 55 1,4% 167 2,3% 

Απόφοιτοι Τεχνικών 

Επαγγελματικών 

Σχολών 

82 2,9% 23 4,0% 23 0,6% 128 1,8% 

Δε γνωρίζουν γραφή 

και ανάγνωση 

18 0,6% 3 0,5% 229 5,8% 250 3,4% 

Εγκατέλειψαν το 

Δημοτικό αλλά 

γνωρίζουν γραφή και 

ανάγνωση 

76 2,7% 5 0,9% 558 14,2% 639 8,7% 

Κάτοχοι Διδακτορικού 

τίτλου 

3 0,1%  0,0% 2 0,1% 5 0,1% 

Κάτοχοι Μάστερ 6 0,2% 1 0,2% 3 0,1% 10 0,1% 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων 

Σχολών 

271 9,7% 36 6,2% 72 1,8% 379 5,2% 

Πτυχιούχοι 

Μεταδευτεροβάθ μιας 

Εκπαίδευσης 

97 3,5% 35 6,0% 60 1,5% 192 2,6% 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ, KATE, 

KATEE, Ανωτέρων 

Σχολών 

78 2,8% 24 4,1% 32 0,8% 134 1,8% 

Φοιτούν στο Δημοτικό 0 0,0%  0,0% 172 4,4% 172 2,4% 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2.790 100,0 
% 

579 100,0% 3935 100,0 
% 

7.304 100,0 
% 

Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή 2001 
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Η διάρθρωση της απασχόλησης και της ανεργίας κατά επίπεδο εκπαίδευσης, 

επιβεβαιώνει μερικώς τα παραπάνω. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, παρα -

τηρούνται σε απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης με 28% περίπου. Αθροιστικά δε, το 

ποσοστό των ανέργων με εκπαίδευση που δεν ξεπερνά τη Μέση, είναι υψηλότερο 

του 70%. Από την άλλη όμως το ποσοστό των ανέργων με ανώτατη και ανώτερη 

εκπαίδευση ξεπερνά το 10%, ζήτημα που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον τρόπο 

αξιοποίησης του διαθέσιμου επιστημονικού δυναμικού  και τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται, δεδομένου ότι μετά τη λήξη των σπουδών έχει επιλέξει την 

επιστροφή στον τόπο καταγωγής του.  

 

Αντίστοιχα, τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης καταγράφονται στους 

απόφοιτους Δημοτικού και γενικότερα σε όσους διαθέτουν εκπα ίδευση όχι ανώ-

τερη της μέσης. Αυτό με τη σειρά του παραπέμπει σε χαμηλά αμειβόμενες, 

χαμηλής ειδίκευσης θέσεις απασχόλησης, πολλές φορές εποχιακού χαρακτήρα, 

κατά κύριο λόγο στην οικοδομική δραστηριότητα, την γεωργία και τον τουριστικό 

κλάδο. Από την άλλη  όμως δεν μπορεί να μην αναφερθεί και το υψηλό ποσοστό, 

πάνω από 13% αθροιστικά, των απασχολούμενων με ανώτερη και ανώτατη 

εκπαίδευση, κύρια στο δημόσιο τομέα και τον κλάδο των υπηρεσιών, βήματα 

ιδιαίτερα θετικά για τη βελτίωση της σύνθεσης8 του τοπικού εργατικού 

δυναμικού. 

 

Σε επίπεδο δήμου, αυξάνονται τα ποσοστά μακροχρόνια ανέργων γυναικών, 

υψηλότερα από τα αντίστοιχα των ανδρών, με την μεγαλύτερη μεταβολή να 

καταγράφεται στο Ν. Μαρμαρά. Βέβαια όπως έχει αναφερθεί, σε απόλυτα μεγέθη 

πρόκειται για μικρούς  αριθμούς, όμως σε σχέση με την απογραφή του 1991 η 

μεταβολή επί τοις (%) είναι υψηλή και αντανακλά πιθανή μεταβολή στις 

εργασιακές συνθήκες. Με άλλα λόγια οφείλεται σε ένα βαθμό και στη μετάβαση 

στην οικονομία του τουρισμού, η οποία αν και προσέλκυσε σημαντικό πληθυ-

σμιακό μέγεθος, εντούτοις δεν δημιούργησε επαρκείς και με διάρκεια θέσεις 

απασχόλησης. H ανάλυση της διάρθρωσης της ανεργίας κατά ηλικιακή κλάση, 

βοηθά στο να επικεντρωθεί ανάλυση σε θύλακες ανεργίας, που έχουν ανάγκη 

λήψης ειδικών μέτρων.  
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Σε ότι αφορά τις μεταβολές των ανέργων κατά ηλικιακή κλάση σε σχέση με το 

1991, είναι υψηλότερες στις ηλικιακές ομάδες μεταξύ 35 -39, 45-49 και 55-59 

ετών. Σε αυτές τι ηλικιακές ομάδες παλαιότερα δεν υπήρχε σοβαρό πρόβλημα 

ανεργίας, ενώ οι νεοεισερχόμενοι άνεργοι σημείωναν μηδενικά ποσοστά. Εντού -

τοις, αν και η μεταβολή (%) σε αυτές τις ηλικιακές κλάσεις είναι η υψηλότερη, η 

συμμετοχή τους στο συνολικό μέγεθος ανεργίας δεν ε ίναι σημαντική. 

 

Περισσότεροι από τους μισούς ανέργους τοποθετούνται μεταξύ 20 και 34 

ετών, φαινόμενο που εντάθηκε συγκριτικά με την απογραφή του 1991. Αξίζει 

επίσης να προσεχθεί το γεγονός ότι το σύνολο σχεδόν των νεοεισερχόμενων 

ανέργων εντοπίζεται στην ηλικιακή κλάση μεταξύ 20 και 34 ετών, ενώ αντίθετα 

το μεγαλύτερο μέρος των μακροχρόνια ανέργων, μεταξύ 25 και 45 ετών. Πάντως 

όπως και να ειδωθεί το ζήτημα, η ανεργία στο Δήμο, που τετραπλασιάστηκε σε 

διάστημα μιας δεκαετίας, αφορά νέους ανθρώπους, σε δυναμικές ηλικίες, σε 

συνεχώς αυξητικά ποσοστά. Πρόκειται για κοινωνικό φαινόμενο που επηρεάζει 

Νέοι και Μακροχρόνια Άνεργοι κατά ηλικιακή κλάση 
ΗΛΙΚΙ

ΑΚΗ 

ΚΛΑΣΗ 

Νέος άνεργος Παλιός άνεργος ΣΥΝΟΛΟ 

1991 2001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

1991 2001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

1991 2001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

10-14 3 1 -200,0% 0 0 0,0% 3 1 -66,7% 

15-19 21 28 25,0% 5 10 100,0% 26 38 46,2% 

20-24 26 72 63,9% 15 50 233,3% 41 122 197,6% 

25-29 14 35 60,0% 17 97 470,6% 31 132 325,8% 

30-34 7 9 22,2% 9 74 722,2% 16 83 418,8% 

35-39 0 8 100,0% 6 48 700,0% 6 56 833,3% 

40-44 1 2 50,0% 9 57 533,3% 10 59 490,0% 

45-49 0 1 100,0% 4 31 675,0% 4 32 700,0% 

50-54 0 1 100,0% 9 20 122,2% 9 21 133,3% 

55-59 0 0 0,0% 2 32 1500,0% 2 32 1500,0% 

60-64 0 0 0,0% 2 3 50,0% 2 3 50,0% 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΙΘΩΝ

ΙΑΣ 

72 157 54,1% 78 422 441,0% 150 579 286,0% 

Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή 2001 
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αφενός την κοινωνική συνοχή, αφετέρου ωθεί στην πληθυσμιακή αποψίλωση και 

την αναζήτηση εργασίας εκτός των ορίων του Δήμου  

 

H σύνθεση της ανεργίας όπως αυτή διαρθρώνεται κατά φύλλο, σύμφωνα με το 

επίπεδο εκπαίδευσης και την ηλικιακή κλάση χαρτογραφεί και εντοπίζει τι κοι -

νωνικές ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από το σύγχρονο πρόβλημα της Ελλη -

νικής Περιφέρειας.  

 

H μετάβαση από την αγροτική στην τουριστική οικονομία , η πληθυσμιακή 

γήρανση, η βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου χωρίς την ακόλουθη ανάπτυξη 

αντίστοιχων ευκαιριών απασχόλησης τοπικά ή στην ευρύτερη περιφέρεια, είναι 

μερικοί από τους παράγοντες που επιτείνουν τα φαινόμενα της ανεργίας, ή της 

υποαπασχόλησης. 

 

Χαρακτηριστικά, το 75% των ανέργων ανδρών διαθέτουν γραμματικές γνώ -

σεις επιπέδου τριτάξιου γυμνασίου, ενώ από την άλλη, περίπου το 7%, είναι 

πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Αντίστοιχα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται τόσο 

για τους νέους ανέργους, όσο και για  τους παλαιότερους. Μάλιστα για τους 

μακροχρόνια ανέργους τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων ανωτάτων σχολών 

είναι ελαφρώς υψηλότερα. Αξίζει να επισημανθούν τα χαμηλά ποσοστά ανεργίας 

αποφοίτων ΤΕΛ, ΤΕΣ, Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΤΕΙ, ιδιαίτερα 

στους μακροχρόνια ανέργους.  

 

Στις γυναίκες αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας ατόμων με χαμηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης, κυμαίνεται γύρω στο 70%, ενώ το ποσοστό ανέργων με πτυχίο ανώ -

τατης εκπαίδευσης φθάνει στο 5,2%. Τα ποσοστά ανεργίας για τις μακροχρόνια 

άνεργες είναι υψηλότερα για τα άτομα με γραμματικές γνώσεις τριτάξιου 

γυμνασίου, και χαμηλότερα για τις κατέχοντας πτυχίο ανωτάτων σχολών. Οι 

νεοεισερχόμενες άνεργοι χαρακτηρίζονται από τα αναλογικά υψηλότερα ποσοστά 

ανεργίας για τις κατόχους πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης και τα αναλογικά 

χαμηλότερα για άτομα με επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι τριτάξιου Γυμνασίου. H 

σημαντική διαφορά με τους άνδρες καταγράφεται στα συνολικά χαμηλά ποσοστά 

ανεργίας των πτυχιούχων ανώτατης και ανώτερης εκπαίδευσης, δείχνοντας ένα 

ποιοτικό προβάδισμα στην απασχόληση των γυναικών στα όρια του Δήμου.  

 

Συνολικά ο Δήμος χαρακτηρίζεται από τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανεργίας  

ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και των ατόμων με πτυχίο 

ανώτατης εκπαίδευσης. Τα χαμηλά σχετικά ποσοστά ανεργίας ατόμων με τεχνική 
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ειδίκευση, και στα δύο φύλα, οδηγούν στη διαπίστωση ότι η τοπική οικονομία 

είναι σαφώς προσανατολισμένη στην υποστήριξη του κατασκευαστικού – τουρι-

στικού κλάδου, καθώς και στην αυτοαπασχόληση ατόμων με τεχνική ειδίκευση.  

 

Το κοινωνικό ζήτημα της ανεργίας, εντοπίζεται σε μεγάλο ποσοστό και στον 

προσδιορισμό της ηλικιακής κλάσης που πλήττεται περισσότερο. Επιπλέον, είναι 

χρήσιμος ο διαχωρισμός και η σύγκριση της διάρθρωσης της ανεργίας μεταξύ των 

δύο φύλλων κατά ηλικιακή κλάση, για την λήψη μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων που απευθύνονται.  

 

Σε ότι αφορά τους άνδρες, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται 

στις ηλικιακές κλάσεις μεταξύ 20 και 34 ετών, δηλαδή τις πλέον δυναμικές 

ηλικίες. Αν δε αυτό συνδυασθεί  με τα ευρήματα του προηγούμενου πίνακα10, 

πρόκειται για τις ηλικιακές κλάσεις που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά με το 

χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Στους μακροχρόνια άνεργους, τα υψηλότερα 

ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις ηλικιακές κλάσεις μεταξύ 25 και 44 ετών, 

ενώ στους νέους ανέργους, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται μεταξύ 15 και 

29 ετών. H διαφοροποίηση σημαίνει ότι συνεχώς νεώτεροι σε ηλικία αντιμετω-

πίζουν το φάσμα της ανεργίας, ιδιαίτερα στην ηλικιακή κλάση μεταξύ 20 και 24 

ετών. 

 

Παρόμοια είναι η κατάσταση και για τις γυναίκες, με μία μικρή όμως 

διαφοροποίηση. Έτσι, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις 

ηλικιακές κλάσεις μεταξύ 20 και 34 ετών, παρατηρείται και μία «αιχμή» ανεργίας 

στην κλάση 40 με 44 ετών. Στις μακροχρόνια άνεργες παρατηρείται μία 

ομαλότερη κατανομή των υψηλών ποσοστών ανεργίας μεταξύ των ηλικιακών 

κλάσεων 20 και 44 ετών, ενώ στις νέες άνεργες τα υψηλότερα ποσοστά συσσω -

ρεύονται μεταξύ 15 και 34 ετών. Όπως συμβαίνει και με τους άνδρες, το συντρι -

πτικά υψηλότερο ποσοστό νέων ανέργων γυναικών εντοπίζεται στην ηλικιακή 

κλάση μεταξύ 20 και 24 ετών.  

 

Συνολικά, η ανεργία επικεντρώνεται στο νέο ηλικιακά εργατικό δυναμικό του 

Δήμου. Περίπου το 70% των ανέργων βρίσκεται στην ηλικία μεταξύ 20 και 44 

ετών. H ίδια εικόνα παρατηρείται και στους μακροχρόνια άνεργους του Δήμου, με 

τα υψηλότερα ποσοστά ανέργων να καταγράφονται στις ηλικίες μεταξύ 25 και 34 

ετών. Στους νέους ανέργους, οι ηλικίες μεταξύ 15 και 29 ετών πλήττονται 

περισσότερο από την ανεργία. Αν η δυσμενής διάρθρωση της ανεργίας συνδυ-

ασθεί με το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των ανέργων και τις περιορισμένες 
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επιλογές απασχόλησης (κύρια πρωτογενής τομέας, ή τουρισμός) γίνεται άμεσα 

αντιληπτό, ότι η καταπολέμηση της ανεργίας αφορά ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα του Δήμου. 

 

H αξιοποίηση των σχετικών πολιτικών για την βελτίωση της επιχειρη μα-

τικότητας, της βελτίωσης των διαρθρώσεων του αγροτικού χώρου, η αξιοποίηση 

των φυσικών πλεονεκτημάτων σε όρους αειφορίας και η προώθηση δράσεων 

κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, αποτελούν μονόδρομο για την κατά-

πολέμηση της ανεργίας. H συμβουλευτική για την προώθηση της απασχόλησης 

ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και δράσεις φύλαξης παιδιών και φροντίδας 

ηλικιωμένων που θα επιτρέπουν σε γυναίκες να αναζητήσουν εργασία, αποτελούν 

πρωτοβουλίες ενισχυτικές της απασχόλησης.  

 

Ο Δήμος Σιθωνίας, χαρακτηρίζεται από ιδιότυπο παραγωγικό πρότυπο, που 

προσομοιάζει το αντίστοιχο των τουριστικών περιοχών και διακρίνεται από δύο 

όψεις, εκείνη της θερινής - τουριστικής περιόδου, όπου τα πάντα στρέφονται 

γύρω από δραστηριότητες σίτισης - εστίασης των επισκεπτών, συμπαρασύροντας 

συναφείς κλάδους της οικονομίας (π.χ. εμπόριο) και εκείνη της χειμερινής 

περιόδου, όπου η ενασχόληση επικεντρώνεται γύρω από τον πρωτογενή τομέα και 

τις συναφείς μεταποιητικές δραστηριότητες.  

 

Ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 25% περίπου του οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού, ποσοστό που διαφοροποιείται αισθητά μεταξύ των επιμέρους 

Δημοτικών Διαμερισμάτων. Επίκεντρο της γεωργικής δραστηριότητας αποτελεί 

το Μεταγγίτσι με 42,4% του συνολικού πληθυσμού να απασχολείται στον 

πρωτογενή τομέα, ενώ στον αντίποδα, στο Δ.Δ. του Νέου Μαρμαρά το αντίστοιχο 

ποσοστό φθάνει μόλις το 12,4%.  

 

Το 19% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, απασχολείται στο δευτερογενή 

τομέα, αν και μεταξύ των Δημοτικών Διαμερισμάτων εμφανίζονται διαφο-

ροποιήσεις. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το Μεταγγίτσι και τον Άγιο Νικόλαο 

κυμαίνονται με μικρές διακυμάνσεις πλησίον του 25%, ενώ για τον Ν. Μαρμαρά 

μόλις στο 12,5%.  

 

Στον τριτογενή τομέα απασχολείται το μεγαλύτερο τμήμα του ο ικονομικά 

ενεργού πληθυσμού του Δήμου με ποσοστό που φθάνει το 53%. Το υψηλότερο 

ποσοστό εντοπίζεται στο Ν. Μαρμαρά, ξεπερνώντας το 70%, ενώ και στη Νικήτη 

αγγίζει το 50%. Αντίθετα, στο Μεταγγίτσι, φθάνει μόλις υψηλότερα του 30%.  
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ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Άνδρες Γυναίκες 

Α
Ρ

Ι
Θ

Μ
Ο

Σ
 

Π
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Ο

 

(
%

)
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(
%

)
 

Αλιεία. 82 4,2% 51 6,1% 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, 

δασοκομία. 

346 17,7% 208 24,8% 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. 116 5,9% 36 4,3% 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 59 3,0% 23 2,7% 

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 88 4,5% 27 3,2% 

Εκπαίδευση. 59 3,0% 72 8,6% 

Ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί. 

10 0,5% 8 1,0% 

Ιδιωτικά νοικοκυριά 5 0,3% 13 1,5% 

Κατασκευές. 374 19,2% 0 0,0% 

Μεταποιητικές βιομηχανίες. 119 6,1% 19 2,3% 

Μεταφορές, αποθήκευση και 

επικοινωνίες. 

86 4,4% 12 1,4% 

Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά 

κλάδο. 

62 3,2% 33 3,9% 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 274 14,1% 200 23,8% 

Ορυχεία και λατομεία. 15 0,8% 1 0,1% 

Παροχή ηλ. ρεύματος, φ. αερίου και 

νερού. 

2 0,1% 1 0,1% 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 23 1,2% 29 3,5% 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 230 11,8% 107 12,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 1950 100,0% 840 100,0% 

Σε επίπεδο κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, τα υψηλότερα ποσοστά 

απασχόλησης καταγράφονται στην γεωργία με 20% περίπου, τις κατασκευές με 

13,4%, τα ξενοδοχεία και εστιατόρια με 17% και το εμπόριο με 12% περίπου. Στη 

μεταποίηση απασχολείται μόλις το 5% του συνολικά οικονομικά ενεργού 

πληθυσμού. H παραπάνω διάρθρωση επιβεβαιώνει τα γραφόμενα στο ξεκίνημα 

της ενότητας για τη δομή και διάρθρωση της τοπικής οικονομίας.  

Ο ανδρικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός απασχολείται κατά κύριο λόγο στη 

γεωργία και την κτηνοτροφία με ποσοστό 18%, περίπου, τις κατασκευές με 20%, 

τα ξενοδοχεία και εστιατόρια με 14%, και το εμπόριο με 12% περίπου. Επιπλέον, 

ικανοποιητικό τμήμα του που φθάνει το 6% απασχολείται στη μεταποίηση.  

Σημαντικό τμήμα του γυναικείου οικονομικά ενεργού πληθυσμού απασχο λείται 

στη γεωργία και την κτηνοτροφία και μάλιστα μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των 

ανδρών, φθάνοντας το 25%. Αντίστοιχα υψηλό είναι το ποσοστό απασχόλησης 

στα ξενοδοχεία και εστιατόρια, καθώς και στο εμπόριο με ποσοστά υψηλό τερα 

από τα αντίστοιχα των ανδρών. Αντίθετα, μικρό τμήμα του γυναικείου οι κονομικά 

ενεργού πληθυσμού απασχολείται στη μεταποίηση και μηδενικό ποσοστό στις 

κατασκευές.
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Διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο και ηλικιακή κλάση (%) 

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 

Αλιεία. 1,5% 5,3% 11,3% 12,0% 9,0% 15,0% 15,0% 15,0% 9,0% 6,8% 0,0% 0,0% 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκομία. 1,1% 5,4% 5,2% 9,0% 9,0% 11,4% 11,7% 13,5% 16,8% 15,2% 0,7% 0,9% 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα. 0,0% 7,9% 17,1% 11,8% 15,8% 15,8% 14,5% 7,9% 5,3% 3,9% 0,0% 0,0% 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 0,0% 14,6% 17,1% 12,2% 17,1% 14,6% 12,2% 9,8% 0,0% 1,2% 1,2% 0,0% 

Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 0,9% 9,6% 22,6% 14,8% 13,0% 13,9% 8,7% 6,1% 6,1% 4,3% 0,0% 0,0% 

Εκπαίδευση. 0,8% 4,6% 8,4% 13,0% 26,7% 13,0% 16,0% 9,9% 6,9% 0,8% 0,0% 0,0% 

Ενδ. χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. 5,6% 11,1% 16,7% 27,8% 11,1% 11,1% 11,1% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ιδιωτικά νοικοκυριά 0,0% 11,1% 16,7% 16,7% 11,1% 16,7% 11,1% 11,1% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Κατασκευές. 2,9% 9,9% 14,7% 13,1% 12,0% 11,0% 12,3% 13,4% 7,5% 2,9% 0,3% 0,0% 

Μεταποιητικές βιομηχανίες. 2,2% 13,8% 10,1% 15,2% 11,6% 10,9% 14,5% 10,1% 7,2% 3,6% 0,0% 0,7% 

Μεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες. 0,0% 6,1% 8,2% 13,3% 10,2% 15,3% 21,4% 9,2% 8,2% 7,1% 1,0% 0,0% 

Μη δυνάμενοι να καταταγούν κατά κλάδο. 3,2% 8,4% 12,6% 9,5% 14,7% 10,5% 13,7% 11,6% 9,5% 5,3% 1,1% 0,0% 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 2,3% 15,4% 14,8% 12,2% 12,7% 13,3% 13,5% 7,0% 5,1% 3,0% 0,8% 0,0% 

Ορυχεία και λατομεία. 0,0% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 25,0% 18,8% 25,0% 6,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

Παροχή ηλ. ρεύματος, φ. αερίου και νερού. 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Υγεία και κοινωνική μέριμνα. 0,0% 1,9% 11,5% 21,2% 15,4% 19,2% 15,4% 7,7% 3,8% 3,8% 0,0% 0,0% 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, 2,7% 12,2% 16,0% 15,4% 10,1% 10,1% 12,8% 9,8% 6,2% 3,6% 0,9% 0,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 1,7% 9,6% 12,4% 12,5% 12,3% 12,5% 13,3% 10,6% 8,4% 5,8% 0,5% 0,3% 

Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή 2001 
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Η «Ποιοτική» διάσταση της απασχόλησης παρέχεται από την θεώρηση της 

διάρθρωσής της κατά ηλικιακή κλάση και σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο 

των απασχολούμενων. Είναι τα δύο βασικά συστατικά στοιχεία που δείχνουν την 

δυναμική που υπάρχει σε κάθε κλάδο, τις ελλείψεις σε δεξιότητες, την 

δεκτικότητα στην εισαγωγή νεωτερικότητας και την ικανότητα αξιοποίησης νέων 

τεχνολογιών. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι πάνω από το 60% των 

απασχολούμενων βρίσκεται στην ηλικία μεταξύ 25 και 50 ετών, τα σχετικά 

ποσοστά παρουσιάζουν ομαλή κατανομή μεταξύ των επιμέρους ηλικιακών 

κλάσεων, καθώς κυμαίνονται μεταξύ 12% και 13%. Πρόκειται για παραγωγικό 

εργατικό δυναμικό που ενσωματώνει υψηλά ποσοστά νέων δυναμικών ηλικιακών 

κλάσεων. 

 

Στους επιμέρους κυριότερους κλάδους όπως αυτοί επισημάνθηκαν προη -

γούμενα, η εξέτασή τους καταλήγει σε μικτά συμπεράσματα. Στη γεωργία, 

σημαντικό ποσοστό των απασχολούμενων συγκεντρώνεται στις ηλικιακές κ λάσεις 

άνω των 45 ετών. Είναι ένα ζήτημα που αφορά το σύνολο του αγροτικού χώρου, 

εκδηλώνεται με τη γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και την σταδιακή 

πληθυσμιακή αποψίλωση της υπαίθρου.  

 

Αντίθετα στα ξενοδοχεία και εστιατόρια απασχολείται σημαντικά νεώτερο 

τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, στις ηλικιακές κλάσεις μεταξύ 25 και 

50 ετών σε ποσοστό ελαφρά υψηλότερο από το αντίστοιχο μέσο ποσοστό του 

Δήμου στις ίδιες κλάσεις. Βέβαια ο κλάδος διακρίνεται από την εποχικότητα της 

απασχόλησης και συνεπώς τη δυνατότητα προσέλκυσης ικανού αριθμού 

εργαζομένων από διάφορους τομείς για την κάλυψη των αναγκών του.  

 

Στο εμπόριο το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικιακές κλάσεις μεταξύ 25 και 

ετών ξεπερνά το 64% του συνολικού εργατικού δυναμικού στον κλάδο. Αντί -

στοιχα υψηλό είναι και το ποσοστό της ίδιας ηλικιακής κλάσης που ασχολείται 

στις κατασκευές. Στη μεταποίηση, παρά το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης επί του 

συνολικού εργατικού δυναμικού, δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη διαφορά του 

ποσοστού απασχολούμενων στην ηλικιακή κλάση  μεταξύ 25 και 50 ετών 

συγκριτικά με τους προαναφερθέντες κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.  

 

Σε γενικές γραμμές η θεώρηση του εργατικού δυναμικού κατά κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας και ηλικιακή κλάση, απέχει από τη δημιουργία 
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εντυπώσεων αρνητικά συσχετισμένων με την ηλικιακή του διάρθρωση. Πρόκειται 

για νέους εργαζόμενους, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων ανήκει σε δυναμικές 

παραγωγικές ηλικίες, με ομαλή ποσοστιαία διασπορά μεταξύ των επιμέρους 

κλάσεων, που διαφοροποιείται μερικώς από το πρότυπο του γερασμένου ηλικιακά 

εργατικού δυναμικού που  
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Διάρθρωση της απασχόλησης κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επίπεδο εκπαίδευσης (%) 

ΚΛΑΔΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
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Αλιεία. 15,8% 60,9% 15,0% 0,0% 1,5% 0,8% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Γεωργία, κτηνοτροφία, 

δασοκομία 

13,5% 60,1% 10,8% 2,5% 2,9% 1,3% 6,3% 0,0% 0,0% 1,3% 0,9% 0,4% 

Δημόσια διοίκηση και 

άμυνα. 

5,9% 16,4% 36,8% 3,3% 2,0% 1,3% 2,0% 0,7% 0,0% 17,1% 5,9% 8,6% 

Διαχείριση ακίνητης 

περιουσίας 

4,9% 3,7% 31,7% 2,4% 1,2% 0,0% 1,2% 0,0% 1,2% 30,5% 13,4% 9,8% 

Παροχή υπηρεσιών 16,5% 27,8% 27,8% 5,2% 0,9% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 10,4% 4,3% 3,5% 

Εκπαίδευση. 0,0% 3,8% 3,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 0,8% 0,8% 87,8% 0,8% 2,3% 

Ενδ. Χρημ/ιστωτικοί 

οργανισμοί. 

0,0% 5,6% 55,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 22,2% 0,0% 16,7% 

Ιδιωτικά νοικοκυριά 16,7% 44,4% 27,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 

Κατασκευές. 18,2% 48,1% 17,1% 3,7% 3,7% 1,1% 2,9% 0,0% 0,3% 3,2% 1,1% 0,5% 

Μεταποιητικές βιομηχανίες. 19,6% 47,1% 17,4% 2,2% 2,9% 0,0% 0,7% 0,0% 0,7% 2,9% 4,3% 2,2% 

Μεταφορές, αποθήκευση 

επικοινωνίες. 

13,3% 36,7% 21,4% 3,1% 4,1% 0,0% 1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 12,2% 5,1% 

Μη δυνάμενοι να 

καταταγούν 

11,6% 43,2% 26,3% 1,1% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 6,3% 3,2% 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια. 16,5% 36,1% 29,7% 3,2% 3,4% 0,4% 2,1% 0,0% 0,0% 2,5% 3,4% 2,7% 

Ορυχεία και λατομεία. 0,0% 62,5% 6,3% 12,5% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 0,0% 6,3% 6,3% 0,0% 

Παροχή ηλ. ρεύματος, φ. 

αερίου και νερού. 

33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Υγεία και κοινωνική 

μέριμνα. 

0,0% 13,5% 7,7% 5,8% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 1,9% 44,2% 7,7% 15,4% 

Χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο, 

15,1% 30,6% 30,6% 3,9% 4,5% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 6,5% 5,0% 2,7% 

ΣΥΝΟΛΟ 13,6% 39,5% 21,4% 2,9% 2,9% 0,6% 2,7% 0,1% 0,2% 9,7% 3,5% 2,8% 

Πηγή : ΕΣΥΕ Απογραφή 2001 
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Παρά την καταγεγραμμένη άνοδο του επιπέδου εκπαίδευσης, το 75% σχεδόν 

των απασχολούμενων στο σύνολο των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας δεν 

διαθέτει γραμματικές γνώσεις που ξεπερνούν το γνωστικό αντικείμενο της μέσης 

εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό έλλειμμα είναι ιδιαίτερα έντονο στη γεωργία και 

την κτηνοτροφία, που οι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και κάτω ξεπερνούν το 

85% του συνόλου των απασχολούμενων στον κλάδο. Ανάλογα υψηλό είναι το 

αντίστοιχο ποσοστό και στον κλάδο των ξενοδοχείων - εστιατορίων, που παρά το 

δυναμικό χαρακτήρα του κλάδου ξεπερνά το 82%. Και στις κατασκευές αλλά και 

στη μεταποίηση το επίπεδο μορφωτικής υστέρησης βρίσκεται σε ανάλογα μεγέθη 

με τα προηγούμενα ποσοστά.  

 

Η ίδια εικόνα επαναλαμβάνεται στο σύνολο των κλάδων οικονομικής 

δραστηριότητας που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Η 

κατάσταση αντιστρέφεται μόνο στους κλάδους της Δημόσιας Διοίκησης και της 

εκπαίδευσης, όπου απασχολείται προσωπικό υψηλότερης ειδίκευσης. Η τοπική 

οικονομία με άλλα λόγια χαρακτηρίζεται ως εντάσεως εργασίας, καθώς διαθέτει 

μεν εργατικό δυναμικό επαρκούς ηλικιακής διάρθρωσης, στερείται δε των 

ανάλογων, ενδεχόμενα και των απαιτούμενων δεξιοτήτων σε μεγάλο εύρος του.  

 

 

Πρωτογενής τομέας  

Στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά στο είδος και το μέγεθος των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων, με βάση τα στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας για το 

έτος 1999, με στόχο να αποτυπωθεί το καλλιεργητικό πρότυπο της περιοχής και 

τα γενικότερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του πρωτογενούς τομέα του Δήμου 

Σιθωνίας. 

 

Η μέση έκταση ανά αγροτεμάχιο το έτος 1999 σύμφωνα με τα στοιχεία του 

παρακάτω πίνακα ανέρχεται μόλις στα 4,61 στρέμματα, έκταση μικρότερη σε 

σχέση με το αντίστοιχο μέγεθος για το Νομό, που φθάνει τα 7,74 στρέμματα.  

 

Όσον αφορά τις αρδευόμενες εκτάσεις,  αποτελούν το 4,4% των συνολικών 

καλλιεργούμενων εκτάσεων του Δήμου. Το ποσοστό των αρδευόμενων εκτάσεων 

του Δήμου Σιθωνίας υπολείπεται κατά πολύ σε σχέση με αυτό του Νομού, που 

φθάνει το 16,7% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

δεν υπάρχουν συστηματικά αρδευτικά έργα στο Δήμο. Τα υπάρχοντα συστήματα 

άρδευσης δημιουργούνται από τους παραγωγούς και τροφοδοτούνται από 

γεωτρήσεις 
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Από την κατανομή του ποσοστού των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά είδος 

καλλιέργειας το 1999, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

καλλιεργειών (75,4% των εκτάσεων) αφορά δενδρώδεις καλλιέργειες -ως επί το 

πλείστον ελαιόδενδρα για την παραγωγή βρώσιμης ελιάς, σε αντίθεση με το 

σύνολο του Νομού Χαλκιδικής όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των καλλιεργειών 

αφορά ετήσιες καλλιέργειες. Τα υπόλοιπα είδη που καλλιεργούνται στο Δήμο 

είναι αμυγδαλιές, καρυδιές, εσπεριδοειδή, αχλαδιές, βερικοκιές, ροδακινιές και 

μηλιές. Πρόκειται όμως για μικρές, διάσπαρτες καλλιέργειες με περιορισμένη 

παραγωγή. 

 

Δευτερευόντως, και με μεγάλη διαφορά, ακολουθούν οι ετήσιες καλλιέργειες 

καταλαμβάνοντας το 13% των καλλιεργούμενων εκτάσεων). Το 80% εξ αυτών, 

καλλιεργούνταν με σιτάρι, ενώ το υπόλοιπο με κτηνοτροφικά φυτά. Η 

αμπελοκαλλιέργεια καταλαμβάνει 8,4% των εκτάσεων, η παραγωγή προορίζεται 

κυρίως για οινοποίηση, περιορίζεται δε στην παραγωγική μονάδα του Κτήματος 

Πόρτο Καρρά στο Δ.Δ. Νέου Μαρμαρά. Τέλος, η καλλιέργεια λαχανοκομικών 

ειδών στο Δήμο είναι πολύ περιορισμένη, στρέφεται κύρια στην επιτραπέζια 

τομάτα, ενώ τα υπόλοιπα είδη καλλιεργούνται σε περιορισμένη έκταση.  

 

Η σύνθεση των καλλιεργειών εξελίσσεται προς όφελος της δενδροκαλλιέρ -

γειας και εις βάρος των ετήσιων καλλιεργειών. Η αλλαγή συνδέεται αφενός με τη 

μείωση της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης στο σύνολο του Δήμου, ως 

αποτέλεσμα της εγκατάλειψης των λιγότερο αποδοτικών καλλιεργειών και της 

οικιστικής ανάπτυξης, αφ' ετέρου με την αλλαγή του είδους των καλλιεργειών, με 

στόχο μεγαλύτερη απόδοση. Επιπλέον με την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. 

εκτιμάται ότι το καλλιεργητικό πρότυπο θα μεταβληθεί ακόμη περισσότερο, προς 

όφελος των κτηνοτροφικών φυτών, ενδεχόμενα των ενεργειακών, των αγρανα -

παύσεων, της ελαιοκαλλιέργειας και στον βαθμό που θα συνεχίσει η πολιτική 

κινήτρων, της αμπελοκαλλιέργειας.  

 

Η βιολογική καλλιέργεια αντιπροσωπεύει σημαντικό ποσοστό στο σύνολο των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων του Δήμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχίας Χαλκιδικής , η έκτασή τους ανέρχεται σε 

13.000 στρ. περίπου, από τα οποία περισσότερα από τα μισά εντάσσονται στο 

Κτήμα Πόρτο Καρράς και αφορούν τόσο οιναμπέλους, όσο και ελιές. Οι 

υπόλοιπες εκτάσεις βρίσκονται σχεδόν στο σύνολό τους στο Δ.Δ. Μεταγκιτσίου 

(περίπου 40 βιοκαλλιεργητές με συνολική έκταση 4.500 στρ.) και αφορούν 

κυρίως ξερικές ελαιοκαλλιέργειες και πολύ λιγότερο σ ιτηρά. Η αύξηση του 
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ενδιαφέροντος που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια γι' αυτόν τον τύπο της 

καλλιέργειας μπορεί να αποτελέσει σημαντική προοπτική για τον πρωτογενή 

τομέα στο Δήμο.  

Κυρίαρχη κτηνοτροφική δραστηριότητα στο Δήμο αποτελεί η μελισσοκομία. 

Η συνολική παραγωγή αντιπροσωπεύει 24% περίπου της συνολικής παραγωγής 

του νομού. Ένα τμήμα της παραγωγής αυτής συσκευάζεται επί τόπου από τη μο -

ναδα του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Νικήτης («Σίθων»).  Σημαντικό υπο-

προϊόν της μελισσοκομικής δραστηριότητας αποτελεί και η παραγωγή κεριού που 

το 1999 ανήλθε στους 20 τόνους περίπου αντιπροσωπεύοντας το 26% της συ νο-

λικής παραγωγής του νομού . 

 Η αιγοτροφία και προβατοτροφία αποτελεί επίσης σημαντική κτηνοτροφική 

δραστηριότητα σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα (και ιδίως στη Συκιά) και 

στρέφεται κυρίως στην παραγωγή γάλακτος και κρέατος. Σύμφωνα με τα στοιχεία 

απογραφής του 1981, οι βοσκότοποι της Συκιάς καταλαμβάνουν έκταση 39,2 χιλ. 

στρέμματα και είναι οι περισσότεροι από οποιαδήποτε άλλη Κοινότητα στη 

χερσόνησο της Σιθωνίας, παράλληλα όμως έχει και την πλέον ανεπτυγμένη 

ποιμενική αιγοπροβατοτροφία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασκείται υπερβο -

λική βοσκοφόρτωση στα βοσκοτόπια της περιοχής, φαινόμενο που υποβαθμίζει 

σταδιακά την παραγωγική ικανότητα άρα και τη βοσκοικανότητα των βοσκο-

τόπων. Πρέπει επομένως να ληφθούν άμεσα μέτρα ώστε α) να μειωθεί σταδιακά ο 

αριθμός των βόσκοντων ζώων στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Συκιάς και 

β) να διατηρείται η κατάλληλη διασπορά του κτηνοτροφικού κεφαλαίου στην 

ανωτέρω περιοχή. 

 Η βοοτροφία περιορίζεται σε λίγες μονάδες με μικρή παραγωγή, ενώ οι 

υπόλοιπες μορφ8ς κτηνοτροφίας (εκτροφή χοίρων, κουνελιών και πτηνών), δεν 

φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένες στην περιοχή του  Δήμου Σιθωνίας. 

Όσον αφορά στην παραγωγή πρ:τογενών κτηνοτροφικών προϊόντων, εκτός από το 

μέλι και το κερί τα οποία αναφέρθηκαν ήδη, σημαντικότερα είναι το κατσικίσιο 

κρέας και γάλα. Η συμμετοχή αυτών των προϊόντων στη συνολική παραγωγή του 

νομού, όμως, είναι χαμηλή. Από την παραγωγή δευτερογενών κτηνοτροφικών 

προϊόντων, σημαντικότερο είναι το μαλακό τυρί. Η παραγωγή του παρουσιάζει 

μείωση, με την ίδια τάση πο6 παρουσιάζεται και σε επίπεδο νομού. 

 Η παράκτια αλιεία αποτελεί επίσης βασική ασχολία των κατοίκων του 

Δήμου., ενώ σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Υδάτινων Πόρων, Ορυκτού 

Πλούτου και Αλιείας της πρώην Νομαρχίας Χαλκιδικής, ο συνολικός αριθμός 

επαγγελματικών αδειών στο Δήμο ανέρχεται σε 340 περίπου.  
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Το σύνολο τ:ν επαγγελματικών σκαφών αντιπροσωπεύει το 30% περίπου των 

σκαφών του Νομού Χαλκιδικής.   

 

Δευτερογενής τομέας  

 Ο δευτερογενής τομέας χαρακτηρίζεται ως ο πιο αδύναμος παραγωγικός 

τομέας στο Δήμο, σύμφωνα με τα στοιχεία της απασχόλησης, και η σημασία του 

τείνει να μειώνεται. Στην μεταποίηση απασχολείται μόλις το 19% του συνολικού 

αριθμού απασχολουμένων, ενώ τα ποσοστά διαφοροποιούνται αισθητά μεταξύ 

των Δημοτικών Διαμερισμάτων.  

 Όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία, ο δευτερογενής τομέας του 

Δήμου, εστιάζεται κυρίως στην επεξεργασία αγροτικών προϊόντων στις κατα-

σκευές, καθώς και στη μεταποίηση, τη σχετική με την οικοδομική δραστη-

ριότητα. Η Διεύθυνση Βιομηχανίας Χαλκιδικής καταγράφει, στο σύνολο του 

Δήμου, 45 εν λειτουργία βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και 38  εργα-

στήρια.  

 Πρόκειται συνήθως για ελαιοτριβεία, ενώ υπάρχουν και λίγες μονάδες επε-

ξεργασίας - τυποποίησης ελαιολάδου  καθώς και περιορισμένα εργαστήρια 

επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς.  

 Βάσει των στοιχείων του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, οι επιχειρήσεις που 

συγκεντρώνονται στον κλάδο των κατασκευών αποτελούν το 12,2% του συνόλου 

των επιχειρήσεων του Δήμου. Η κατασκευαστική δραστηριότητα φαίνεται να 

εξυπηρετεί τις τοπικές ανάγκες της περιοχής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι 

επιχειρήσεις του κλάδου λειτουργούν είτε παράλληλα, είτε συμπληρωματικά με 

άλλες δραστηριότητες, όπως το λιανικό εμπόριο οικοδομικών υλικών.  

 

 Ταυτόχρονα, 19% των επιχειρήσεων κατατάσσονται σε δραστηριότητες 

που, άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την οικοδομή (επεξεργασία ξύλου, αλου -

μινίου, σιδήρου, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρου, υδραυλικοί, ηλεκτρο λόγοι 

κλπ). Οι αμιγώς μεταποιητικές μονάδες που σχετίζονται με την κατασκευή (14 

συνολικά μονάδες και εργαστήρια) περιλαμβάνουν επιχειρήσεις παραγωγής 

σκυροδέματος (4 μονάδες), παραγωγή προϊόντων ξύλου, επεξεργασία σιδήρου 

και προϊόντων αλουμινίου κλπ. Οι μεταποιητικές μονάδες που δεν ανήκουν στους 

παραπάνω κλάδους είναι ελάχιστες και περιλαμβάνουν εργαστήρια κατασκευής 

πλεκτών, παγοποιεία, ναυπηγεία και εργαστήρια επισκευής σκαφών.  

 Οι υπόλοιπες είναι κατά κύριο λόγο αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και μία 

βιοτεχνία παγωτού. Τέλος, στο Δήμο λειτουργεί μία μονάδα εξόρυξης μαρμάρου 
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στο Δ.Δ. Μεταγκιτσίου καθώς και μια μονάδα εξόρυξης αδρανών υλικών στην 

περιοχή Βραχωτό στα όρια μεταξύ Δ.Δ. Νικήτης και Αγίου Νικολάου . 

 

Τριτογενής τομέας 

 Ο τριτογενής, είναι ο πλέον παραγωγικός  τομέας στην περιοχή του Δήμου, 

βάσει των στοιχείων που προέρχονται από την επιτόπια έρευνα, των διαθέσιμων 

στατιστικών της ΕΣΥΕ και της σχετικής βιβλιογραφίας.  

 Η σημασία του τομέα είναι ιδιαίτερα μεγάλη αν ληφθεί υπόψη ότι 

απασχολεί το 53% του συνόλου των απασχολούμενων. Στο Δ.Δ. του Ν. Μαρμαρά 

το ποσοστό αυτό ξεπερνά το 70%. Το χαμηλότερο ποσοστό απασχολούμενων 

στον τριτογενή τομέα σημειώνεται στο Μεταγγίτσι, λόγω του έντονα αγροτικού 

χαρακτήρα του Δημοτικού Διαμερίσματος.  

 Αναφορικά με την κατανομή των επιχειρήσεων ως προς τον κλάδο 

οικονομικής δραστηριότητας, η πλειονότητά τους, ήτοι 283 σε σύνολο 548, ποσο -

στό που αντιστοιχεί στο 52% του συνολικού αριθμού τους, ανήκουν στον κλάδο 

«Ξενοδοχεία-Εστιατόρια».  

 Οι περισσότερες από αυτές είναι επιχειρήσεις εστίασης (ταβέρνες, 

καφενεία, εστιατόρια κλπ) και συγκεντρώνονται κύρια στις τουριστικές περι οχές 

του Ν. Μαρμαρά, στη Νικήτη, στις παράλιες περιοχές του Αγίου Νικολάου 

(Βουρβουρού), στη Σάρτη, στη Συκιά, στην Τορώνη, στο Καλαμίτσι κ.λπ  

  Στο σύνολο του κλάδου, ποσοστό που υπερβαίνει το 34% των επιχειρή-

σεων, αφορά ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια ή διαμερίσματα, τα οποία 

επίσης συγκεντρώνονται, κατά κύριο λόγο, στις περιοχές του Νέου Μαρμαρά, της 

Νικήτης, στη Σάρτη, στη Συκιά, στην Τορώνη, στο Καλαμίτσι  κ.λπ 

 Το λιανικό εμπόριο είναι ο δεύτερος σημαντικότερος κλάδος, καθώς 

εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες των κατοίκων, όσο και των επισκεπτών κατά τη 

διάρκεια της τουριστικής περιόδου. Οι επιχειρήσεις του κλάδου αντιπροσω -

πεύουν το 27,2% του συνόλου και συγκεντρώνονται κυρίως στους βασικούς 

οικονομικούς-αναπτυξιακούς «πόλους» του Δήμου, δηλαδή το Νέο Μαρμαρά και 

τη Νικήτη, τη Σάρτη και τη Συκιά. Μικρότερος αριθμός τους υπάρχει και στους 

άλλους οικισμούς μόνιμης κατοικίας, καθώς και στους σημαντικότερους 

παραλιακούς οικισμούς παραθεριστικού χαρακτήρα (Βουρβουρού, Καλαμίτσι, 

Τορώνη κ.λπ). 

 

Ο τουρισμός και οι δραστηριότητες που επηρεάζονται από αυτόν αποτελούν 

τη σημαντικότερη πηγή εισόδων στο Δήμο Σιθωνίας και την κύρια αναπτυξιακή 

προοπτική του. Βάσει πρόσφατων στοιχείων, οι μονάδες τουριστικών καταλυμά-
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των κάθε κατηγορίας στα όρια του πρώην Καποδιστραικού Δήμου Σιθωνίας 

ανέρχονται σε 530, και ο συνολικός αριθμός κλινών ανέρχεται στις 11.900. Οι ξε -

νοδοχειακές μονάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες  ενοικαι-

ζόμενων διαμερισμάτων με παροχές ξενοδοχείου, αντιπροσωπεύουν το 15,6% του 

συνόλου, αλλά το 49% των κλινών, ενώ οι πολυπληθείς μονάδες ενοι καιζομένων 

δωματίων και διαμερισμάτων (84% του συνόλου), αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 

51% των κλινών.  

 

Στον πρώην Καποδιστριακό Δήμο Τορώνης δεν υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες, λειτουργούν όμως κάποια μικρά ξενοδοχεία Β και Τ κα -

τηγορίας στη Σάρτη. Πιο συγκεκριμένα οι ξενώνες που υπάρχουν ανέρχονται σε 

22 στη Σάρτη και 57 στο Καλαμίτσι, ενώ  έχουν καταγραφεί 1612 ενοικιαζόμενα 

στη Σάρτη και 1162 στη Συκιά. Στο δήμο Τορώνης λόγω της φυσικής ομορφιάς 

και των πολλών ακτών που διαθέτει λειτουργεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός 

camping, όπως για παράδειγμα το camping στο Πλατανίτσι, στο Κουφό, το Κοι-

νοτικό camping Μύλοι της Συκιάς, του Αρμενιστή κ.λπ. 
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Α.3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Α.3.1.1.1 Ακτές 

Στην περιοχή του Δήμου εντοπίζονται πολυάριθμες  παραλίες που έχουν τις 

δυνατότητες και αξιοποιούνται ως φυσικές πλαζ.  

Με βάση την ειδική έρευνα της Ειδικής Χωροταξικής Μελέτης (Ε.Χ.Μ.) 

Παράλιων Περιοχών της Χαλκιδικής, οι πλαζ αναλύθηκαν και ιεραρχήθηκαν κατά 

σειρά αξίας με βάση κοινωνικοοικονομικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά και 

μελετήθηκε η σημασία της ελκτικότητας των ακτών λουομένων σε σχέσ η με 

άλλους παράγοντες έλξης της τουριστικής ζήτησης. Τα οκτώ κριτήρια 

βαθμολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για τις ακτές λουομένων, με βάση τα οποία 

βαθμολογήθηκε κάθε μία ξεχωριστά, παραθέτονται ως εξής:  

 ποιότητα εδάφους: Η διαβάθμιση της βαθμολογίας που αφορά στην 

ποιότητα του εδάφους, με διαβάθμιση από το 5 στο 1, ξεκινά με άριστη 

(5) την ψιλή άμμο, χοντρή άμμο ή βότσαλο καλής ποιότητας (4), 

βότσαλο μέτριας ποιότητας (3), βράχο ή χώμα καθαρό (2), και τέλος 

καταλήγει με το χειρότερο υλικό, τις πέτρες ή μπετόν (1).  

 διαύγεια νερού: Η διαβάθμιση της βαθμολογίας που αφορά στην 

διαύγεια του νερού με διαβάθμιση από το 5 έως το 1, ξεκινά με (5) 

άριστη για τις απόλυτα καθαρές πλαζ, και (1) για νερά θολά από 

μικροοργανισμούς  

 ρύπανση – όχληση: Η διαβάθμιση της βαθμολογίας που αφορά στη 

ρύπανση – όχληση,  με διαβάθμιση από το 5 στο 1, ξεκινά με άριστη 

(5) τις απόλυτα καθαρές πλαζ, και (1) τις πολύ βρώμικες με στοιχεία 

ρύπανσης στο έδαφος ή στο νερό τους (π.χ. φύκια, πίσσες, έλη, εκροή 

χειμάρρων, αγωγών, κλπ.).  

 τοπίο: το τοπίο από μια πλαζ βαθμολογείται ανάλογα με την ποιότητα 

του περιβάλλοντος “σκηνικού’’, με υποκειμενική αξιολόγηση της 

ομάδας έρευνας: άριστα (5) παίρνουν π.χ. μικρές κλειστές πλαζ με πολύ 

ενδιαφέροντα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ενώ (1) παίρνουν οι 

εντελώς αδιάφορες ως προς το τοπίο πλαζ, π.χ. επίπεδες πλαζ σε 

γειτνίαση με γεωργική πεδιάδα.   

 βλάστηση: Η διαβάθμιση της βαθμολογίας που αφορά στη βλάστηση, 

με διαβάθμιση από το 5 στο 1, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος 

του πράσινου, ξεκινά με άριστες  (5) τις πλαζ με πολύ πράσινο, πυκνό 

και ψηλά δένδρα, και με (1) τις εντελώς γυμνές πλαζ.  
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 κλίση βυθού: Η διαβάθμιση της βαθμολογίας που αφορά στην κλίση 

βυθού, με διαβάθμιση από το 5 στο 1, ξεκινά με άριστες (5) τις πλαζ με 

μέτρια κλίση, με (3) τις μέτριες που είναι οι αβαθείς πλαζ και τέλος με 

(1) τις κακές που είναι οι πολύ απότομες πλαζ.   

 κυματισμός: Η βαθμολογία κυμαίνεται ανάλογα με το πόσο 

προστατευμένη είναι η πλαζ σε σχέση με τους επικρατούντες ανέμους 

και άρα, σε μεγαλύτερα διαστήματα ήρεμη το καλοκαίρι, ή με σχετικώς 

λιγότερο κύμα.     

 θέα προς τη θάλασσα: Άριστα (5) παίρνουν οι πλαζ των οποίων το 

άμεσο περιβάλλον (όπου θα χωροθετηθούν εγκαταστάσεις εξυπηρέ -

τησης και διαμονής των παραθεριστών) διαθέτει πολύ ενδιαφέρουσα 

θέα, ανάλογα δε κλιμακώνεται η βαθμολογία των υπόλοιπων πλαζ.  

Για τη βαθμολόγηση της κάθε πλαζ το κάθε κριτήριο συμμετέχει με 

διαφορετικό βάρος με βάση το πόσο σημαντικό είναι ως παράγοντας έλξης των 

λουομένων στις πλαζ  

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

1. Ποιότητα εδάφους   10 

2. Διαύγεια νερού   10 

3. Ρύπανση-όχληση    8 

4. Τοπίο      7 

5. Βλάστηση     7    

6. Κυματισμός     7 

7. Κλίση βυθού     5 

8. Θέα προ τη θάλασσα    3 

 

Ο Δείκτης Φυσικής Έλξης (Δ.Φ.Ε.) προκύπτει από τον τύπο: 

Δ.Φ.Ε.=Σ(Β*Ε)/Σ(S*E) όπου Σ(Β*Ε) το άθροισμα του γινομένου του βαθμού Β 

κάθε πλαζ ως προς το κάθε κριτήριο επί το βάρος Ε του κριτηρίου, ενώ Σ(S*E) το 

ίδιο άθροισμα γινομένων με βάση το μέγιστο βαθμό S=5, δηλαδή Σ(S*E)=285. 

Είναι αλλιώς ο λόγος της βαθμολογίας κάθε πλαζ ανηγμένος στη μονάδα. 

Επομένως η μονάδα είναι η μέγιστη δυνατή τιμή του Δ.Φ.Ε. και εκφράζει την 

ιδεώδη πλαζ. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια οι πλαζ του Δήμου Πολυγύρου 

βαθμολογούνται με 0,76 και χαρακτηρίζονται ως μέτριες ενώ οι παραλίες της 

Νότιας Σιθωνίας έχουν βαθμό 0,87 και είναι οι καλύτερες, ενώ οι παραλίες της 

Διώρυγας στην Ποτίδαια με βαθμό 0,63 είναι οι χειρότερες.  
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Α.3.1.2 Κατάσταση περιβάλλοντος  

Α.3.1.2.1 Υδάτινοι πόροι 

Για την ύδρευση των οικισμών, τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών και 

τις όποιες ανάγκες σε νερό έχουν οι βιομηχανίες και οι βιοτεχνίες της περιοχής, 

απαιτούνται σημαντικές ποσότητες νερού.  

Από μελέτες που έχουν συνταχθεί για τους υδατικούς πόρους της ευρύτερης 

περιοχής, το υδατικό ισοζύγιο εμφανίζεται να είναι γενικά αρνητικό, κάτι που 

εντείνεται από την ανομβρία των τελευταίων ετών, την εντατική χρήση των 

υδατικών πόρων και την έλλειψη έργων υποδομής. Πάντως έχουν γίνει κάποιες 

μελέτες σκοπιμότητας για την κατασκευή φραγμάτων στον Ολύνθιο και στο 

Χαβρία. Προβλήματα έλλειψης νερού παρουσιάζονται κυρίως τους θερινούς 

μήνες στην υδροδότηση των παραλιακών οικισμών του Δήμου λόγω του μεγάλου 

αριθμού παραθεριστών και τουριστών που συρρέει στην περιοχή.  

 

Στο σύνολο του Δήμο δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού 

και συναντώνται προβλήματα μόλυνσης των επιφανειακών νερών από τα υγρά 

απόβλητα που προέρχονται από τα δίκτυα αποχέτευσης των οικισμών. Τα δίκτυα 

αυτά καταλήγουν σε ρέματα χωρίς να γίνεται επεξεργασία των λυμάτων τους 

ρυπαίνοντας με τον τρόπο αυτό τους υδάτινους αποδέκτες. Οικισμοί που 

αποχετεύονται μέσω βόθρων θέτουν επίσης κινδύνους, καθώς τα λύματα συλλέγο -

νται με βυτιοφόρα και εναποθέτονται ανεξέλεγκτα σε χώρους μακριά από τους 

οικισμούς όπου είναι πολύ πιθανό τα λύματα να καταλήγουν και να ρυπαίνουν 

τους υπόγειους υδροφορείς ή κοντινές πηγές υδροληψίας.  

 

Προβλήματα ρύπανσης δημιουργούνται επίσης από τα υγρά απόβλητα  των 

ελαιοτριβείων που περιέχουν μεγάλες ποσότητες οργανικού φορτίου και των 

οποίων η διάθεση γίνεται ως επί το πλείστον σε παρακείμενα ρέματα. Όλα τα 

παραπάνω οδηγούν στη ρύπανση ευαίσθητων αποδεκτών όπως είναι Τορωναίος 

και ο Συγγητικκόλπος. 

 

Τέλος η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων αποτελεί ορατό 

κίνδυνο για τους υπόγειους υδροφορείς.  

όντων της παραγωγικής διαδικασίας είναι προβληματική.  

Το βόρειο τμήμα του Δήμου καλύπτεται στο μεγαλύτερο ποσοστό του από 

δάση και δεν έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά  με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται  
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Α.3.1.3 Κρίσιμες περιβαλλοντικές παράμετροι για το σχεδιασμό του Δήμου  

Η περιοχή του Δήμου διαθέτει πλούσιους φυσικού πόρους και έχει προοπτικές 

μεγάλης οικονομικής ανάπτυξης. Το υψηλής αισθητικής αξίας τοπίο και τα 

οικοσυστήματα μαζί με την παραλιακή ζώνη που αποτελούν τη βάση της τουρι -

στικής ανάπτυξης, ο ορυκτός πλούτος της περιοχής και οι αγροτικές με τις συνα -

φείς μεταποιητικές δραστηριότητες αποτελούν τους άξονες της οικονομικής ανά -

πτυξης. 

Χρειάζεται όμως συγκεκριμένος σχεδιασμός διαχείρισης των φυσικών πόρων, 

ώστε να διασφαλιστεί η διαχρονική επάρκεια και να διατηρηθεί το φυσικό τοπίο. 

Με βάση λοιπόν τους παραπάνω παράγοντες και τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

της περιοχής προκύπτουν οι παρακάτω παράμετροι του περιβαλλοντικού 

σχεδιασμού του Δήμου:  

 Βελτίωση των υφιστάμενων και κατασκευή νέων σύγχρονων λιμενικών 

εγκαταστάσεων. 

 Προστασία του υδατικού δυναμικού του Δήμου και έργα υποδομής για 

την αξιοποίησή του.  

 Προστασία του υδατικού δυναμικού του Δήμου και έργα υποδομής για 

την αξιοποίησή του. 

 Ορθολογική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων (λειτουργία 

ΧΥΤΑ, κατασκευή βιολογικών καθαρισμών).  

 Διαφύλαξη της γης υψηλής παραγωγικότητας και οργάνωση της εκτός 

σχεδίου οικιστικής ανάπτυξης.  

 Δημιουργία οργανωμένων και εξοπλισμένων υποδοχέων για τα 

εργαστήρια, τις βιοτεχνίες και τις μεταποιητικές βιομηχανίες και διαχε -

ίριση των ειδικών αποβλήτων που παράγουν.  

 Προστασία των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και του δασικού περιβάλ -

λοντος γενικότερα.  

 Τήρηση περιβαλλοντικών όρων στο σχεδιασμό και κατασκευή του 

συνόλου των Τεχνικών Έργων . 
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Α.3.2 Αρχιτεκτονικό περιβάλλον του Δήμου Σιθωνίας  

Α.3.2.1 Υπάρχουσα οικιστική ανάπτυξη  

Η οικιστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου είναι περιορισμένη και  

ακολουθεί περίπου την πληθυσμιακή του αύξηση. Σημαντικός πάντως παρ άγοντας 

που έδωσε νέα ώθηση τον τελευταίο καιρό είναι ο τουρισμός και η αυξανόμενη 

ζήτηση για παραθεριστική κατοικία.  

Α.3.2.1.1 Οικιστική ανάπτυξη στους υφιστάμενους κύριους οικισμούς 

 Νικήτη  

Η Νικήτη, ως έδρα του Δήμου, συγκεντρώνει ορισμένες λειτουργίες που 

τείνουν να ενισχυθούν στην πρόσφατη περ:οδο, με την εξέλιξη της εφαρμογής του 

νέου θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Κατά συνέπεια, η Νικήτη 

είναι ο κύριος οικισμός του οικιστικού δικτύου, με απευθείας εξάρτηση από τον 

Πολύγυρο, την πρωτεύουσα του Νομού. 

Η γενικότερη γεωγραφική θέση της Νικήτης και η θέση της στο οδικό δίκτυο 

την καθιστούν «πύλη» εισόδου και για τις δυο πλευρές της χερσονήσου. Η 

οικιστική διάρθρωση και λειτουργία του οικισμού υποδηλώνει αρκετές μετα -

βολές, τόσο στο χώρο, όσο και το χρόνο. Έτσι, το παραδοσιακό τμήμα του εξα -

πλώθηκε ακτινικά στο χώρο, δημιουργώντας έναν ιδια:τερο οικιστικό πυρήνα στα 

παράλια, αλλά και γραμμικές αναπτύξεις κατά μήκος του κύριου οδικού άξονα. 

Στον ευρύτερο περιαστικό χώρο της Νικήτης και κύρια στα παράλια , 

αναπτύσσονται συγκεντρώσεις, που παρουσιάζουν άμεση λειτουργική εξάρ τη-

ση (από την Ασκαμνιά ως το Καστρί). 

 

 Άγιος Νικόλαος 

Ο Αγ. Νικόλαος βρίσκεται στο εσωτερικό του ομώνυμου δημοτικού δια μερί-

σματος. Έχει σχετικά μικρότερο πληθυσμιακό μέγεθος από τη  Νικήτη και βρί-

σκεται σε μικρή απόσταση (3 χλμ.) από αυτήν, έτσι ώστε οι δυο οικισμοί να 

αποτελούν δίπολο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη οικιστική ανάπτυξη σε όλη 

τη χερσόνησο. 

Χωροθετείται σε ανάγλυφο με πτυχώσεις και αντίθετα με τη Νικήτη διατηρεί 

συμπαγή ιστό, ακόμη και πέραν του παραδοσιακού συνεκτικού τμήματός του. 

Ορισμένες συγκεντρώσεις εμπορικών δραστηριοτήτων εμφανίζονται στον κύριο 

οδικό άξονα που παρακάμπτει τον οικισμό.  
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Άτυπες οικιστικές συγκεντρώσεις αναπτύσσονται στα παράλια, ως τον Όρμο 

Παναγιάς στα νότια, οι οποίες εξαρτώνται από τον Αγ. Νικόλαο που λειτουργεί 

ως κέντρο εξυπηρέτησης. Ευρύτερη εξάρτηση έχουν και οι υπόλοιπες συγκε ντρώ-

σεις των ανατολικών παραλίων (ακτή Σαλονικιού, Βουρβουρού) . 

 

 

 Ν.Μαρμαράς 

Ο Νέος Μαρμαράς είναι το νοτιότερο κέντρο του Δήμου και το σημαντικότερο 

στο νοτιοδυτικό τμήμα της χερσονήσου. Αναπτύσσει άμεση σχέση με τη Νικήτη 

και δευτερευόντως με τις περιοχές ανατολικά του Δήμου. Στον οικισμό, που 

προήλθε από την εγκατάσταση προσφύγων σε μια μικρή χερσόνησο, 

αναγνωρίζεται μια συμπαγής περιοχή που ταυτίζεται με την εν λόγω πρώτη 

εγκατάσταση. Από τότε, και κύρια την τελευταία εικοσαετία, επεκτάθηκε προς 

βορά με αραιότερες οικιστικές συγκεντρώσεις. Προς νότο, ο οικισμός γειτνιάζει 

με την περιοχή Γρηγορίου και το Πόρτο-Καρράς από το οποίο χωρίζεται με ένα 

ρέμα. 

Ο οικισμός παρουσιάζει δυναμική που σχετίζεται τόσο με τη δημιουργία του, 

όσο και με την ανάπτυξη του γειτνιάζοντος τουριστικού συγκροτήματος. 

Χαρακτηριστικό γεγονός για τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής είναι ότι, κα τά τη 

δεκαετία του '70, το οδικό δίκτυο του κυκλώματος της Σιθωνίας αναπτύχθηκε με 

κέντρο το Νέο Μαρμαρά (βόρεια - προς την Ελιά, και νότια - προς τον κόλπο της 

Τορώνης). 

 

 

 Μεταγγίτσι 

Το Μεταγγίτσι είναι το μικρότερο σε πληθυσμό από τα τέσσερα κέντρα του 

Δήμου και θα μπορούσε να ιεραρχηθεί, υπό προϋποθέσεις, ως «ενισχυμένο» 4ου 

επιπέδου, μόνο για το λόγο ότι διακρίνεται ως προς τη χωροθετική και 

λειτουργική θέση του από τα υπόλοιπα κέντρα 5ου επιπέδου, μια και ο Δήμος 

(πλην του Παρθενώνα) δεν διαθέτει δίκτυο χωριών με τη συμβατική έννοια.  

Ο οικισμός τοποθετείται στο κέντρο αγροτικής περιοχής, έχει λειτουργικές 

σχέσεις με όμορες περιοχές του Δήμου Πολυγύρου και του Δήμου Παναγιάς. 

Αναπτύσσει καθαρά αγροτικό προσανατολισμό, πολύ διαφορετικό από τα υπό λοι-

πα τμήματα του Δήμου. Διαθέτει μικρό ανάπτυγμα παραλιακής περιοχής και για 

το λόγο αυτό δεν υπάρχουν σημαντικοί παράλιοι οικισμοί ή συγκεντρώσεις που 

να εξαρτώνται από αυτό. Οι λίγες συγκεντρώσεις στα βόρεια παράλια (Ελαιώνας, 

Σαλονικιού) ανήκουν στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου αλλά έχουν λειτουργικές σχέσεις με 

το Μεταγγίτσι. 
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Στα παράλια του Μεταγκιτσίου και στα σύνορα με το Δήμο Παναγιάς, 

εμφανίζονται ορισμένες συγκεντρώσεις που φαίνεται να αποτελούν λειτουργική 

προέκταση του όμορου Δήμου και του οικισμού Πυργαδίκια που είναι ορατός 

στον άμεσο ορίζοντα . 

 

 

 Σάρτη 

Το χωριό της Σάρτης ιδρύθηκε μετά την μικρασιατική καταστροφή από πρό -

σφυγες που κατοικούσαν σ' ένα μικρό νησάκι την Οφιούσα (Αφισιά) που βρί -

σκονταν στη θάλασσα του Μαρμαρά.   Πρώτος σταθμός των προσφύγων ήταν  το 

Λαύριο. Γρήγορα όμως ενημερώθηκαν από το Ελληνικό Κράτος ότι στη Χαλκι -

δική υπάρχει ένα μέρος με άφθονη αλιεία και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και έτσι 

εγκαταστάθηκαν από το 1923 έως το 1925 σ' αυτό το γεωγραφικό χώρο.  

Το χωριό ονομάστηκε αρχικά Νέα Αφησιά. Το σημερινό όνομα του χωριού 

(Σάρτη) προέρχεται από το Βασιλιά Σάρτιο ή Σάρτη που ζούσε σ' αυτή την 

περιοχή και είχε κτίσει σε τούτο τον τόπο μια πολιτεία, τη Σαρτούπολη, η οποία 

βυθίστηκε.  

Το Άγιο-Παυλίτικο μετόχι της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου    «Κρυφό Σχολειο» 

βρίσκεται δυτικά της Σάρτης και δίπλα η εκκλησία της Ζωοδόχου πηγής εκεί 

κατοίκησαν οι πρώτες οικογένειες όταν ήρθαν από το Λαύριο.  

Στο Πλατανίτσι όπου βρίσκεται το κοινοτικό κάμπινκ υπήρχε άλλο ένα μετόχι 

της Ιεράς Μονής Ξηροποτάμου, επίσης στο μετόχι ανήκαν και οι νερόμυλοι που 

βρίσκονται πάνω από το Πλατανίτσι και σήμερα υπάρχου τα χαλάσματα και γύρω 

τους πλατάνια και πεύκα.  

Σήμερα η Σάρτη είναι ένα τουριστικό χωριό   συνδυάζοντας βουνό και 

θάλασσα, δεν έχει τεράστιες ξενοδοχιακές  μονάδες, αλλά έχει πανέμορφες πα-

ραλίες με πρασινογάλανα νερά και λευκές αμμουδιές     (Πορτοκάλι, Πλατανίτσι, 

Αχλάδα, Παραλία Σάρτης κ.α).  

Αξιοθέατα - Αρχαιολογικοί χώροι: 

Το μετόχι της μονής Ξηροποτάμου  

Τα έργα (γλυπτά και ζωγραφιές) του λαϊκού καλλιτέχνη μπάρμπα - Ζαφείρη 

σε καφενείο του χωριού.  

Το πολιτιστικό κέντρο (πέτρινο κτίσμα)  

Οι Καβουρότρυπες. 
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 Συκιά 

Το μεγαλύτερο χωριό και ένα από τα ωραιότερα και παλιότερα χωριά της Σι -

θωνίας.  

Ο οικισμός υπήρχε από τον 14ο αι., με το όνομα Λόγγος και ήταν έδρα στη δι-

οικητική περιφέρεια που λεγόταν "καπετανίκιο Άπρω". Αργότερα το χωριό και 

όλη η γύρω περιοχή με τα εύφορα κτήματα ήταν αγιορείτικο μετόχι. Οι Συκιώτες 

ήταν φημισμένοι πολεμιστές και ατίθασοι άθρωποι και συμμετείχαν σε όλες τις ε -

παναστάσεις, που έγιναν  στη Χαλκιδική, εναντίον των Τούρκων.  

Το σημερινό του όνομα το οφείλει σε μια μεγάλη συκιά που βρισκόταν έξω 

από το χωριό, ή κατά μία άλλη εκδοχή ότι είναι χτισμένο στη σκιά του Αγίου Ό -

ρους.  

Το χωριό κατάφερε μέχρι σήμερα να διατηρήσει αρκετά καλά την παραδο-

σιακή του αρχιτεκτονική φυσιογνωμία και οι Συκιώτες παρέμειναν ατίθα σοι αλλά 

και πολύ φιλόξενοι άνθρωποι και διατήρησαν τη δική τους διάλεκτο και του 

ξεχωριστούς χορούς. Έχει ωραία, μικρά, στενά δρομάκια με καλοδιατηρημένα 

σπίτια, με χαγιάτια και πεζούλια.  

Στο βορινό λόφο του χωριού δεσπόζει ο επιβλητικός πέτρινος ναός του Αγίου 

Αθανασίου, ο οποίος χτίστηκε το 1814, καταστράφηκε το 1854 (από τον μα κε-

δόνα οπλαρχηγό Τσάμη Καρατάσο, ο οποίος απέκλεισε μέσα στην εκκλησία τους 

Τούρκους, που διαφέντευαν μέχρι τότε τη Συκιά, και τους έκαψε) και ξανα-

χτίστηκε το 1856. Δίπλα στο ναό υπάρχει το θαυμάσιο παλιό σχολείο του χωριού 

με τους πέτρινους κίονες, κτίσμα του 1870.  

Το χωριό απέχει 2 περίπου χλμ. από τον κεντρικό δρόμο προς την ενδοχώρα. 

Στην γύρω περιοχή υπάρχουν θαυμάσιες παραλίες.  

Αξιοθέατα - αρχαιολογικοί χώροι: 

Ο ναός του Αγίου Αθανασίου  

Το παλιό σχολείο  

Τα ερείπια βυζαντινού ναού στη θέση Επισκοπή  

Οι ανεμόμυλοι στην παραλία  

Το προϊστορικό κάστρο στο ύψωμα Κούκος . 
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 Τορώνη 

Το μικρό αυτό χωρίο, με την ένδοξη   ιστορία, έδωσε το όνομα του στον 

Τορωναίο κόλπο και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία στης Ελλάδος. Το 

σημερινό χωριό είναι ένας μικρός οικισμός απλωμένος κατά μήκος της 

μαγευτικής παραλίας.  

Κατά την μυθολογία, η Τορώνη ήτανε σύζυγος του θαλάσσιου δαίμονα 

Πρωτέα, γιου του Ποσειδώνα και μητέρα δύο παιδιών του Πολύγονου και του 

Τηλέγονου, οι οποίοι προκάλεσαν τον Ηρακλή να παλέψει μαζί τους, όταν ο 

ήρωας επέστρεφε από την χώρα των Αμαζόνων. Ο Ηρακλής βέβαια τους νίκησε 

και τους σκότωσε.  

Η πόλη αποικίστηκε  από τους Χαλκιδείς στα τέλη του 8ου αιώνα   π.Χ. Το 480 

π.Χ. συνέδραμε αναγκαστικά τον Ξέρξη   στην εκστρατεία του εναντίον της Ν. 

Ελλάδας. Μετά τα Μηδικά προσχώρησε στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία. Από-

στάτησε το 424 π.Χ και προσχώρησε στο  Βρασίδα, τον Σπαρτιάτη στρατηγό, αλλά 

σε όλη την διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου   ήτανε το μήλο της έριδας 

μεταξύ Αθηναίων και Λακεδαιμόνιων,   γι΄ αυτό  ο Θουκυδίδης τη μνημονεύει 

συχνά .  

Το 348π.Χ. την κυρίευσε ο Φίλιππος ο Β΄ της Μακεδονίας. Το 168π.Χ, μετά 

την μάχη της Πύδνας και την κατάλυση του Μακεδονικού βασιλείου, την 

κατέλαβαν οι Ρωμαίοι. Η αρχαία πόλη ήτανε μια από τις μεγαλύτερες και 

πλουσιότερες πόλεις της Χαλκιδικής.  

Κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο η πόλη συρρικνώθηκε. Το 14ο  μ.Χ αιώνα 

ο γενικός χώρος της, αποτελούσε ήδη εξάρτημα μονών του Αγίου Όρους.  

Κατά την κλασική περίοδο, η πόλη είχε δύο ακροπόλεις μια στα νότια, στο 

υψηλότερο σχεδόν τμήμα της και μια άλλη στη Λήκυθο, στην μικρή οχυρω -

μένη χερσόνησο κοντά στο λιμάνι της. Η Λήκυθος οχυρώθηκε και στα ρωμαϊκά 

και στα βυζαντινά χρόνια.  

Οι οχυρώσεις της πόλεις - πύργοι ως κάποιο ύψος και τείχη - σώζονται σε 

καλή κατάσταση  ως τα τέλη του περασμένου αιώνα, οπότε το υλικό τους 

χρησιμοποιήθηκε  ως κυβόλιθοι για να επιστρωθούν οι δρόμοι   της Κωνσταντι-

νούπολης και της Θεσσαλονίκης. Σήμερα είναι ορατά   μόνο ορισμένα ίχνη από τις 

θεμελιώσεις τους.  

Αξιοθέατα- αρχαιολογικοί χώροι:  

Ο παλαιοχριστιανικός ναός του Αγίου Αθανασίου. Χτίστηκε τον 5ο αιώνα και 

είναι τρίκλητη βασιλική. Καταστράφηκε από φωτιά  τον 6ο μ.Χ. αιώνα και στα 

ίχνη του χτίστηκε άλλος ναός, ο οποίος επίσης καταστράφηκε. Σήμερα σώζεται σε 

καλή κατάσταση το μωσαϊκό του μεσαίου κλίτου  
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Α.4. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Α.4.1 Θεσμικό πλαίσιο – όροι δόμησης 

 Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 1660/19-8-2008 Απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέ-

ρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Κα πο-

διστριακού Δ.Σιθωνίας. Τα βασικά στοιχεία του Γ.Π.Σ είναι τα εξής:  

«1. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου Σιθωνίας  όπως περι-

γράφεται στο Κεφάλαιο Π.1.1 της Πρότασης και περιλαμβάνει:  

 Τον αναπτυξιακό ρόλο και δυνατότητες του Δήμου Σιθωνίαςστο ευρύτερο 

χωροταξικό και αναπτυξιακό πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας και του Νομού Χαλκιδικής, καθώς και τις βασικές 

κατευθύνσεις και αναπτυξιακούς στόχους για τα ζητήματα της προστασίας 

του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του παράκτιου χώρου και τον έλεγχο και 

προγραμματισμό της τουριστικής ανάπτυξης.  

 Το καθορισμό των μεγεθών οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του 

Δήμου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης τις τοπικές ανάγκες και 

αναπτυξιακές δυνατότητες, ώστε να αντιμετωπισθούν οι οικιστικές πιέσεις 

που δέχεται η περιοχή από την ένταση της ζήτησης για παραθεριστική 

κατοικία, τουριστικές δραστηριότητες και την διόγκωση του φαινομένου 

της εκτός σχεδίου δόμησης.  

 Την οργάνωση των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο, με χωρική διάρθρωση που 

εξασφαλίζει συμβατότητα και ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων χρήσεων γης  

 Την προστασία των αξιόλογων στοιχείων του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

 Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα του τοπίου που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένο με τον κύριο τομέα ανάπτυξης της περιοχής, τον τουρισμό. 

 Την δημιουργία προϋποθέσεων για την ένταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων 

όλων των τομέων, με ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό και τον πρωτογενή τομέα. 

 Την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού στις ευαίσθητες περιοχές και στην ορεινή 

ενδοχώρα, με σκοπό την αποφόρτιση των παραλιακών ζωνών από τις πιέσεις με 

παράλληλη ελεγχόμενη ανάπτυξη συμβατικών μορφών στις παραλιακές περιοχές. 

 Την ανάπτυξη ποιοτικών τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.  

 Το προγραμματικό μέγεθος για το μόνιμο πληθυσμό το έτος 2020 εκτιμάται 

σε 11.000 άτομα, καταγράφοντας δηλαδή αύξηση 25% σε σχέση με τον 

πληθυσμό της απογραφής 2001. Ο παραθεριστικός πληθυσμός  εκτιμάται 

ότι, το έτος 2020, θα ανέλθει σε 50.000 άτομα  περίπου, καταγράφοντας 

αύξηση της τάξης του 50% περίπου σε σχέση με τα σημερινά  δεδομένα. Η 

προβλεπόμενη δυναμικότητα  των ξενοδοχειακών μονάδων υπολογίζεται σε 

18.000 περίπου κλίνες για το 2020. 
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2. Την Οργάνωση των Χρήσεων Γης και Προστασία του Περιβάλλοντος  

του Δήμου Σιθωνίας, όπως φαίνεται στους Χάρτες Π.2.α και Π.2.β. κλίμακας 

1:25.000 της μελέτης, και περιλαμβάνει  τον καθορισμό Περιοχών Ειδικής Προ -

στασίας (Π.Ε.Π.) (αρχαιολογικών χώρων, ευαίσθητων περιοχών του παραλιακού 

μετώπου, δασικών εκτάσεων, ορεινού χώρου, τουρισμού -αναψυχής και γεωργικής 

γης) των Περιοχών Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (Π.Ε.Π.Δ.), τον κα θορι-

σμό των πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών ως Περιοχών Οικι -

στικής Ανάπτυξης, καθώς και τις παρεμβάσεις για την προστασία του περι βάλ-

λοντος, και τις ισχύουσες Πολεοδομικές – Περιβαλλοντικές γενικές διατάξεις για 

τη χωροθέτηση δραστηριοτήτων στις ζώνες και περιοχές ειδικής προστασίας.  

Η θεσμοθέτηση οικιστικών υποδοχέων καλείται να εξυπηρετήσει τη νέα 

μορφή του οικιστικού δικτύου η οποία :  

 Διατηρεί και ενισχύει τους θεσμοθετημένους οικισμούς ως κύριους πόλους 

αναφοράς οι οποίοι υποδέχονται περιοχές κύριας και δευτερεύουσας 

κατοικίας, καθώς και την απαιτούμενη κοινωνική υποδομή εξυπηρέτησης 

τόσο των μόνιμων, όσο και των εποχικών κατοίκων και επισκεπτών (Νέος 

Μαρμαράς, Νικήτη, Άγιος Νικόλαος – Ορμος Παναγιάς, Μεταγκίτσι).  

 Παράλληλα αναπτύσσει συμπληρωματικούς πόλους ή δευτερεύοντα κέντρα 

με εποχική λειτουργία τουρισμού – παραθεριστικής κατοικίας 

(Βουρβουρού και Ακτή Σαλονικιού στο Δ.Δ. Αγ. Νικολάου, Εληά και Αγ. 

Παύλος στο Δ.Δ. Νικήτης και Αγιοι Θεόδωροι στο Δ.Δ. Μεταγκιτσίου). 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο παραδοσιακός οικισμός του Παρθενώνα 

στο Δ.Δ. Νέου Μαρμαρά, ο οποίος ενώ εγκαταλήφθηκε στο παρελθόν, 

αναβιώνει ως περιοχή παραθερισμού – πολιτιστικών λειτουργιών.  

Ειδικότερα: 

 Καθορίζονται όρια για τον παραδοσιακό οικισμό του Παρθενώνα. Τα όρια 

περιλαμβάνουν το συνεκτικό τμήμα του, ενώ ταυτόχρονα θεσμοθετείται 

ειδική ζώνη προστασίας της περιαστικής περιοχής που ενδέχεται να 

υποστεί μελλοντικά πιέσεις οικιστικής επέκτασης, έτσι ώστε να προ -

στατευθεί η πολεοδομική κλίμακα του οικισμού.  

 Επαναπροσδιορίζεται η οριοθέτηση του Μεταγκιτσίου με ταυτόχρονη μεί -

ωση των ισχυουσών πυκνοτήτων στα μη συνεκτικά τμήματά του, 

λαμβάνοντας υπ’όψιν και τις υφιστάμενες χρήσεις.  

 Προτείνονται επεκτάσεις β’ ή και  α’ κατοικίας σε όλους τους υφιστά -

μενους οικισμούς (Αγιος Νικόλαος, Ορμος Παναγιάς, Νέος Μαρμαράς - 

Παράδεισος, Νικήτη, Μεταγκίτσι).  
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 Προτείνεται η δημιουργία νέων οικιστικών υποδοχέων β’ κατοικίας στους 

οικισμούς Εληά, Αγιος Παύλος, Βουρβουρού, Ακτή Σαλονικιού  και Αγιοι 

Θεόδωροι. 

Τα υφιστάμενα μεγέθη και η ανάπτυξη των οικιστικών υποδοχέων του Δήμου 

Σιθωνίας απεικονίζονται στον παρακάτω Πίνακα Π.2.2.1. : Οικιστικοί 

υποδοχείς - Υφιστάμενες και προτεινόμενες εκτάσεις  
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Πίνακας Π.2.2.1. : Οικιστικοί υποδοχείς - Υφιστάμενες και προτεινόμενες 

εκτάσεις 

      

  

Θεσμοθετημέ

νοι 

υποδοχείς*                

Εκτάσεις         

(σε στρ) 

Προτεινόμενες 

επεκτάσεις 

Υποδοχείς 

προτεινόμενοι 

για 

πολεοδόμηση*

* 

Μεταβολή                                 

% 
α' 

κατοικία

ς 

β' 

κατοικία

ς 

1 2 3 4=2+3 5=4/1 

Δ.Δ. Νικήτης 2755*   630 630 22,87 

     Νικήτη 2755   395 395 14,34 

     Αγιος 

Παύλος 
    110 110   

     Εληά     125 125   

Δ.Δ. Νέου 

Μαρμαρά 
918 392 882 1274 138,78 

     Νέος   

831 392 882 1274 150,31 

     

Μαρμαράς-   

     

Παράδεισος 

     

Παρθενώνας 
87     0 0 

Δ.Δ. Αγίου 

Νικολάου ** 
766 293 4383 4676 610,44 

     Αγιος     
717 175 511 686 95,68 

    Νικόλαος 

     Ορμος  
49 118 857 975 1989,8 

     Παναγιάς 

     Ακτή  
    285 285   

    Σαλονικιού 

     

Βουρβουρού 
    2730 2730   

Δ.Δ. 

Μεταγκιτσίο

υ 

599   725 725 121,04 

     

Μεταγκίτσι 
599   470 470 78,46 

     Αγιοι  
    255 255   

    Θεόδωροι 

ΔΗΜΟΣ 

ΣΙΘΩΝΙΑΣ 
5038 685 6620 7.305 145 

  *   Σύμφωνα με το ισχύον Γ.Π.Σ. οικισμού Νικήτης :  (ΦΕΚ ΑΑΠ 97/07)  

 **   Δεν περιλαμβάνεται ο οικισμός του Ο.Σ. Καθηγητών ΑΠΘ (Δ.Δ. Αγ.Νικολάου)    

***   Περιλαμβάνονται οι  προτεινό μενες επεκτάσεις α '  και β '  κατοικίας,  
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Α.4.2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΩΝΕΣ  

Α.4.2.1 2. 1. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΜΗΣΗΣ  (ΠΕΠΔ)  

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται εκτός οικισμών, υφιστάμενων και μελλοντικών, 

και εκτός των περιοχών προστασίας (ΠΕΠ). Στις περιοχές αυτές τίθενται 

περιορισμοί, τόσο στη δυνατότητα εγκατάστασης ορισμένων από τις χρήσεις που 

προβλέπει το υφιστάμενο καθεστώς της «εκτός σχεδίου δόμησης», σε συνδυασμό 

με το ΠΔ 1.7.77 (ΦΕΚ 290Δ) όσο και, στις δυνατότητες ανέγερσης των μεγεθών 

που προβλέπονται.  

Για τις περιοχές αυτές προτείνεται η δυνατότητα εγκατάστασης πολλών 

χρήσεων, συμβατών μεταξύ τους, αλλά και με το χαρακτήρα κάθε περιοχής. Με 

αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα μιας ευελιξίας μέσα στο πλαίσιο γενικών 

περιορισμών που τίθενται από τους στόχους προστασίας του φυσικού τοπίου και 

της υφιστάμενης οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.  

Οι ζώνες χωροθετούνται και με κριτήρια που αφορούν τα τοπικά 

χαρακτηριστικά των επί μέρους ενοτήτων των δημοτικών διαμερισμάτων και 

διακρίνονται στις παρακάτω περιοχές.  

 

 

2.1.1) ΤΑ: Περιοχές Τουρισμού Αναψυχής  

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Οι περιοχές αυτές προορίζονται για να υποδεχτούν την προβλεπόμενη εκτός οικισμών 

τουριστική δραστηριότητα και την παραθεριστική κατοικία. Ο χαρακτήρας της περιοχής 

παραμένει χαρακτήρας μικτών χρήσεων συμβατών με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων 

τουρισμού. 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4,0) 

στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής όπως ισχύουν για 

την κάθε χρήση.  
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Γενικά προβλέπονται οι χρήσεις του Άρθρου 8 (περιοχές τουρισμού – αναψυχής) 

του ΠΔ/23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/6.3.87) με ορισμένες διαφοροποιήσεις, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω:  

 Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις πλην κατασκηνώσεων 

(camping). 

 Κατοικία. 

 Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 

κατοίκων και επισκεπτών.  

 Εστιατόρια. 

 Αναψυκτήρια. 

 Κέντρα διασκέδασης μόνον εφ’ όσον κατά τη λειτουργία τηρούν τις 

σχετικές διατάξεις ηχητικής μόνωσης που ισχύουν εντός κατοικημένων 

περιοχών. 

 Χώροι συνάθροισης κοινού. 

 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές  

λειτουργίες. 

 Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας. 

 Θρησκευτικοί χώροι. 

 Γήπεδα στάθμευσης. 

 Πρατήρια βενζίνης μόνον επί του κύριου οδικού δικτύου.  

 Αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν προσαρτήματα τουριστικών 

εγκαταστάσεων αποκλειομένων των γηπέδων ποδοσφαίρου κανονικών 

διαστάσεων ή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων με κερκίδες.  

 Συνεδριακά κέντρα. 

 Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, εφόσον εξυπηρετούν τις 

ανάγκες της περιοχής.  

 Ελικοδρόμια. 

Εγκαταστάσεις που αφορούν βιομηχανικές, βιοτεχνικές και γεωργοκτηνοτροφικές 

χρήσεις και υφίστανται στην περιοχή μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους 

χωρίς να προβλέπεται η επέκτασή τους παρά μόνο για λόγους ασφάλειας και 

υγιεινής.    
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Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/24-5-

85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) του ΠΔ 6.10.78 (ΦΕΚ 538/Δ/78) και του ΠΔ της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), 

όπως ισχύουν.  

2.1.2) ΤΑα- ΠΕΡΠΟ Κατοικίας Τουρισμού - Αναψυχής  

Σκοπός  και χαρακτήρας  

Οι περιοχές αυτές βρίσκονται νοτίως του Μαρμαρά και διαθέτουν τα 

χαρακτηριστικά για τη δημιουργία οργανωμένων οικιστικών μονάδων Β’ 

κατοικίας, με το μηχανισμό ΠΕΡΠΟ του άρθρου 24 του Ν.2508/97 (ΦΕΚ 

124Α/97) εφ’ όσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες που κατέχουν κατάλληλες 

εκτάσεις σε συγκεκριμένα τμήματά της. Ταυτόχρονα η περιοχή μπορεί να 

αναπτύσσεται όπως οι περιοχές ΤΑ - Τουρισμού Αναψυχής.  

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Προβλέπονται οι ίδιες χρήσεις και δόμηση με τις περιοχές ΤΑ Τουρισμού 

Αναψυχής. 

Έως την πολεοδόμηση για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) του ΠΔ 6.10.78 

(ΦΕΚ 538/Δ/78) και ΠΔ της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν χωρίς τις 

προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.  

Περιορισμοί Δόμησης για τις περιοχές ΠΕΡΠΟ Β’ κατοικίας  

Για το σύνολο του Δήμου Σιθωνίας ορίζονται  περιοχές στο Δ.Δ.Μαρμαρά, 

στις οποίες είναι δυνατή η ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ. Για τις περιοχές αυτές ορίζονται τα 

εξής ανώτατα μεγέθη ΠΕΡΠΟ Β΄κατοικίας πέραν των οποίων η υπόλοιπη έκταση 

θα παραμείνει εκτός πολεοδόμησης:  

Περιοχή ΤΑα ΠΕΡΠ0-1. συνολικής έκτασης 1.185 στρ.  Το ανώτατο όριο 

εμβαδού που δύναται να πολεοδομηθεί ως ΠΕΡΠΟ είναι 250 στρ.  

Περιοχή ΤΑα ΠΕΡΠΟ-2. συνολικής έκτασης 415 στρ. Το ανώτατο όριο 

εμβαδού που δύναται να πολεοδομηθεί ως ΠΕΡΠΟ είναι 100 στρ.  

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης θα εγκριθούν με πολεοδομική μελέτη όπως 

ορίζεται στο άρθρο 24 του Ν.2508 με τους εξής περιορισμούς:  

 Ποσοστό Κοινοχρήστων χώρων  50%  

 Μέσος Συντελεστής Δόμησης υπολογιζόμενος στο σύνολο των 

οικοδομήσιμων χώρων  = 0,2  

Επίσης με τον μηχανισμό των ΠΕΡΠΟ μπορεί να πολεοδομηθεί τμήμα της 

περιοχής του Οικοδομικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μελών Ενώσεως 

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, στην περιοχή 

https://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php
https://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php
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Λαγόμανδρα, έκτασης 76,3 στρ. που αποτελεί χορτολιβαδική έκταση και 

εσωτερικό οδικό δίκτυο, σύμφωνα με την υπ’αριθ.πρωτ. 2081/19 -6-1981 Πράξη 

του Δασαρχείου Πολυγύρου. Η περιοχή έχει παραχωρηθεί από το Ελλην ικό 

Δημόσιο για εγκατάσταση Οικοδομικού Συνεταιρισμού. Προτείνεται η 

πολεοδόμησή της με Σ.Δ.= 0,2. και ποσοστό κοινοχρήστων χώρων 50%.  

2.1.3) ΑΠ: Περιοχές Αξιόλογων Παραλιακών Περιοχών Ήπιας 

Τουριστικής      Ανάπτυξης  

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Οι περιοχές αυτές διαθέτουν ειδικά χαρακτηριστικά περιβάλλοντος, τοπίου, 

πολυπλοκότητας ακτογραμμής. Στις περιοχές αυτές που είναι ειδικά ενταγμένες 

περιοχές στα παράλια, χερσονήσους, νησιά και περιοχές κόλπων, επιτρέπεται η 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού, αναψυχής και παραθεριστικής κατοικίας 

μεμονωμένα. 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4,0) 

στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής όπως ισχύουν για 

την κάθε χρήση.  

Γενικά προβλέπονται ορισμένες χρήσεις του Άρθρου 8 (περιοχές τουρισμού – 

αναψυχής) του ΠΔ/23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/6.3.87) με τις διαφοροποιήσεις που 

αναλυτικά εξειδικεύονται παρακάτω:  

 Ξενοδοχειακά συγκροτήματα ξενοδοχείων κλασικού τύπου του ΠΔ 43 (ΦΕΚ 43/Α) με 

το 50% του επιτρεπόμενου Σ.Δόμησης. 

 Κατοικία μέχρι 150 Μ2 χωρίς τις προσαυξήσεις χώρων στάθμευσης. 

 Εστιατόρια δυναμικότητας έως 50 ατόμων και επιφάνειας έως 200 τμ.  

 Αναψυκτήρια δυναμικότητας έως 50 ατόμων και επιφάνειας έως 100 τμ.  

 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές  

λειτουργίες. 

 Θρησκευτικοί χώροι. 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις που αποτελούν προσαρτήματα τουριστικών 

εγκαταστάσεων αποκλειομένων των γηπέδων ποδοσφαίρου κανονικών 

διαστάσεων ή λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων με κερκίδες.  

 Μικρά Συνεδριακά  κέντρα. 
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 Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, εφόσον εξυπηρετούν τις 

ανάγκες της περιοχής.  

 Απαγορεύονται οι Τουριστικοί  Λιμένες, επιτρεπομένων μόνο μικρών 

αγκυροβολίων για την επιβίβαση αποβίβαση. 

Δεν επιτρέπονται οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. 

Επιτρέπονται κτίρια που αποτελούν υποδομή της γεωργικής δραστηριότητας της 

περιοχής: 

 Γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις, έως 100τμ. 

 Κάθε άσκηση της γεωργίας, μελισσοκομίας      

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.16.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 ΠΔ της 01.07.77 

(ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν  

 

2.1.4) ΑΓ: Περιοχή Αγροτουρισμού  

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζουν τον περιβάλλοντα χώρο των οικισμών της 

ενδοχώρας, κατά κανόνα αγροτικών περιοχών που θα υποδεχθούν μικρό σχετικά 

αριθμό παραθεριστικής κατοικίας καθώς και τουριστ ικές εγκαταστάσεις. Η έννοια 

του αγροτουριστικού καταλύματος περιλαμβάνει μια σύνδεση έστω έμμεση με 

τοπική αγροτική παραγωγή, ήπιο μέγεθος και γενικά σύνδεση με το φυσικό και 

πολιτιστικό περιβάλλον.  

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4,0) 

στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής όπως ισχύουν για 

την κάθε χρήση.  

Επιτρεπόμενες χρήσεις  

 Κατοικία μέχρι 200 Μ2  

 «Μικρά» Αγροτουριστικά καταλύματα μέχρι 100 κλίνες, όπως ορίζονται 

από το Π.Δ. 43/02 (ΦΕΚ 43/Α/7.3.2002) «Κατάταξη των κύριων 

ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με συστήματα αστέρων και 

τεχνικές προδιαγραφές αυτών».  

Κτίρια που αποτελούν υποδομή της τρέχουσας αλλά και μελλοντικής 

γεωργικής δραστηριότητας της περιοχής:  

 Γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις έως 200 τμ. 

https://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php
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 Γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια χαμηλής όχλησης, μετά από τήρηση της διαδικασίας 

Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης, μόνο εφόσον οι 

εγκαταστάσεις συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή,  με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης 

Γεωργίας και του ΟΤΑ.  Τα γεωργοκτηνοτροφικά κτήρια χωροθετούνται σε 

απόσταση 500 Μ. από το Πρωτεύον και Δευτερεύον οδικό δίκτυο και 200 Μ. από το 

οικοτουριστικό οδικό δίκτυο όπως αυτά ορίζονται στα διαγράμματα «Χρήσεις Γης και 

Προστασία Περιβάλλοντος». Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης για τις 

γεωργοκτηνοτροφικές μονάδες ορίζεται σε 0,2.  

 Μεταποιητικές μονάδες χαμηλής όχλησης αγροτικών προϊόντων μόνον εφ΄ όσον 

συνδέονται με την επιτόπια παραγωγή (με την σύμφωνη γνωμοδότηση του ΟΤΑ). Ο 

μέγιστος συντελεστής δόμησης για τις μεταποιητικές μονάδες ορίζεται σε 0,2.        

 Καταστήματα γενικώς δεν επιτρέπονται, με εξαίρεση εστιατόρια μορφής 

παραδοσιακής ταβέρνας ή οικοτουρισμού και αναψυχής και πωλήσεως προϊόντων 

τοπικής παραγωγής έως 200 τμ.  

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/24-5-

85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και ΠΔ της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), 

όπως ισχύουν.  

2.1.5) Ε: Περιοχή Παραγωγικών Δραστηριοτήτων και Οχλουσών 

Επαγγελματικών Εγκαταστάσεων  

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Προτείνεται μία περιοχή που προορίζεται να συγκεντρώσει κατά το δυνατόν 

τις εγκαταστάσεις και χρήσεις που δεν είναι συμβατές με το οικιστικό περιβάλλον 

εντός των οικισμών ή τις περιοχές ελέγχου χρήσεων τουριστικού χαρακτήρα 

εκτός των οικισμών. Χωροθετείται σε περιοχή που ήδη έχουν αρχίσε ι να δέχεται 

παρόμοιες χρήσεις. Πρόκειται κυρίως για χρήσεις μεταποίησης, μεταπώλησης και 

υπηρεσιών που έχουν ανάγκη σχετικά μεγάλα μεγέθη, χώρους στάθμευσης και 

γενικά εγκαταστάσεις με σημαντική για την περιοχή όχληση, περιβαλλοντική και 

αισθητική.  

Η περιοχή μπορεί εναλλακτικά να αναπτυχθεί με πολεοδόμηση ως ΒΕΠΕ 

(Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές περιοχές)  του Ν. 2545/1997 και μέχρι την 

πολεοδόμηση, με τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης όπως ισχύει.  

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση: 

Έως την πολεοδόμηση το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 

τέσσερα (4,0) στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις 

διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής 

όπως ισχύουν για την κάθε χρήση . 
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Επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις εξ΄ αυτών που αναφέρονται στο Άρθρο 1 παρ. Β΄ του 

ΠΔ/23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/6.3.87). 

 Κατοικία εφ όσον είτε υφίσταται είτε προσαρτάται λειτουργικά στις επαγγελματικές 

εγκαταστάσεις της περιοχής. 

 Εμπορικά καταστήματα, Υπεραγορές, Πολυκαταστήματα. 

 Γραφεία, Τράπεζα, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί. 

 Διοίκηση. 

 Εστιατόρια. 

 Αναψυκτήρια. 

 Κέντρα διασκέδασης αναψυχής. 

 Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης κλπ). 

 Γήπεδα στάθμευσης (αλλά όχι κτίρια). 

 Πρατήρια βενζίνης / υγραερίου. 

 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου. 

 Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι. 

 Επαγγελματικά εργαστήρια. 

 Εμπορικές Εκθέσεις 

 Έργα και δραστηριότητες χαμηλής όχλησης και γεωργοκτηνοτροφικά κτίρια μετά από 

τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και 

Αξιολόγησης. Επίσης επιτρέπονται έργα και δραστηριότητες μέσης όχλησης, που 

σχετίζονται με την τοπική παραγωγή ή επεξεργασία τοπικών προϊόντων. 

 Εμπορικές αποθήκες όπως προβλέπονται από το Άρθρο 9 του ΦΕΚ 270/Δ/85. 

Οι εγκαταστάσεις όλων των επιτρεπομένων χρήσεων πρέπει να είναι σε στεγασμένα κτίρια 

και δεν επιτρέπεται η απόθεση εμπορευμάτων, υλικών κλπ σε υπαίθριο χώρο χωρίς να 
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προστατεύονται ώστε να μην είναι ορατά από το οδικό δίκτυο με πρόβλεψη ζώνης πρασίνου 

μόνωσης 30 Μ. από τον άξονα του κύριου οδικού δικτύου. 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/24-5-

85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) του ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και του ΠΔ της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), 

όπως ισχύουν.  

Στην περίπτωση που η περιοχή πολεοδομηθεί ως ΒΕΠΕ του Ν. 2545/1997 οι 

όροι και περιορισμοί δόμησης θα εγκριθούν με πολεοδομική μελέτη με τους εξής 

περιορισμούς:  

 Ποσοστό Κοινοχρήστων χώρων  30%  

 Μέσος Συντελεστής Δόμησης υπολογιζόμενος στο σύνολο των 

οικοδομήσιμων χώρων  = 0,60  

2.1.6) Ε1: Περιοχές Υπερτοπικών Επαγγελματικών Χρήσεων  

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Πρόκειται για περιοχές επαγγελματικών εγκαταστάσεων και εμπορικών 

λειτουργιών, λιανικού και χονδρικού εμπορίου, που λόγω των μεγεθών ή του 

είδους δεν έχουν θέση εντός των περιοχών κατοικίας ή των περιοχών εκτός 

σχεδίου που προορίζονται για τουρισμό - αναψυχή. Η περιοχή αυτή διαφέρει σε 

χαρακτήρα από την περιοχή Ε, κυρίως γιατί προσανατολίζεται σε χρήσεις που 

επιτρέπονται σε περιοχές γενικής κατοικίας και κέντρων χωρίς να αποκλείονται 

και οι κατηγορίες μεταποίησης του Π.Δ. της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ). Οι περιοχές 

Ε1 μπορούν να αποτελέσουν ΒΕΠΕ με την ίδια διαδικασία, όπως και οι περιοχές 

Ε. 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Έως την πολεοδόμηση το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 

τέσσερα (4,0) στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις 

διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής 

όπως ισχύουν για την κάθε χρήση.  

Επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις εξ΄ αυτών που αναφέρονται στο Άρθρο 1 παρ. Β΄ του 

ΠΔ/23.2.87 (ΦΕΚ 166/Δ/6.3.87). 

 Κατοικία εφ όσον είτε υφίσταται είτε προσαρτάται λειτουργικά στις επαγγελματικές 

εγκαταστάσεις της περιοχής. 

 Εμπορικά καταστήματα, Υπεραγορές Πολυκαταστήματα. 
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 Γραφεία, Τράπεζα, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί. 

 Διοίκηση. 

 Εστιατόρια. 

 Αναψυκτήρια. 

 Κέντρα διασκέδασης αναψυχής. 

 Χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα κινηματογράφοι, αίθουσες συγκέντρωσης κλπ). 

 Γήπεδα στάθμευσης (αλλά όχι κτίρια). 

 Πρατήρια βενζίνης / υγραερίου. 

 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου. 

 Εγκαταστάσεις γεωργικών, δασικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

 Αθλητικές εγκαταστάσεις. 

 Ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι. 

 Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης. 

 Εμπορικές Εκθέσεις 

 βιοτεχνικές εγκαταστάσεις  χαμηλής όχλησης  

 Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής χαμηλής και μέσης 

όχλησης μετά από τήρηση της διαδικασίας Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής 

Εκτίμησης και Αξιολόγησης.  

 Εμπορικές αποθήκες όπως προβλέπονται από το Άρθρο 9 του ΦΕΚ 270/Δ/85. 

Οι εγκαταστάσεις όλων των επιτρεπομένων χρήσεων πρέπει να είναι σε στεγασμένα κτίρια 

και δεν επιτρέπεται η απόθεση εμπορευμάτων, υλικών κλπ σε υπαίθριο χώρο χωρίς να 

προστατεύονται ώστε να μην είναι ορατά από το οδικό δίκτυο.  

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ/24-5-

85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και ΠΔ της 01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), 

όπως ισχύουν.  
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Στην περίπτωση που η περιοχή πολεοδομηθεί ως ΒΕΠΕ, οι όροι και 

περιορισμοί δόμησης θα εγκριθούν με πολεοδομική μελέτη με τους εξής 

περιορισμούς:  

 Ποσοστό Κοινοχρήστων χώρων  30%  

 Μέσος Συντελεστής Δόμησης υπολογιζόμενος στο σύνολο των 

οικοδομήσιμων χώρων  = 0,60  

2.1.7) ΕΙΔΙΚΗ 1: Περιοχή Ειδικού Καθεστώτος του ΠΔ 30.09.1976 (ΦΕΚ 

315/Δ/11.10.76) (Ιδιοκτησία γνωστή ως «Πόρτο  Καρράς») 

Η περιοχή του ειδικού καθεστώτος του Π.Δ.30.9.1976 ΦΕΚ 315Δ/ της 11 -10-

76 (Πόρτο Καρράς)  

καθορίζεται ως  περιοχή με ίδιο νομικό καθεστώς που δεν περιλαμβάνεται 

στις ρυθμίσεις της παρούσας μελέτης – απόφασης.  

2.1.8) ΕΙΔΙΚΗ 2: Περιοχή ΧΑΝΘ  

Η περιοχή αυτή αφορά την αποκλειστική χρήση μόνιμης κατασκήνωσης της 

ΧΑΝΘ για την οποία θεσπίζονται όροι που αφορούν τη διατήρηση των 

εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό και τη δυνατότητα επέκτασης, σύμφωνα με 

τη σχετική νομοθεσία που αφορά τις κατασκηνώσεις και παιδικές εξοχές. 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) του  ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και του ΠΔ της 

01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.  

 

Α.4.2.2 2.2. ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΠΕΠ)  

2.2.1. Π0: Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών 

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Πρόκειται για ορεινές περιοχές με κυρίαρχη χρήση τη δασική, είτε ως τοπίο 

είτε ως δασική εκμετάλλευση. Η απόλυτη προστασία της οικολογικής αξίας του 

χώρου που διακρίνεται για τη μεγάλη φυσική, βιολογική και αισθητική αξία του 

επιβάλλεται με κύριο στόχο την αποτελεσματική προστασία και διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος αλλά και τη χρήση του, συμβατή με τη συνετή δασική 

εκμετάλλευση και προστασία.  

Η χρήση του χώρου περιορίζεται στις βασικές λειτουργίες που αφορούν 

δασικές περιοχές και υπάγονται στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Ν. 998/79 όπως ισχύει σήμερα. Στον ίδιο 
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χώρο προβλέπονται εγκαταστάσεις εξοπλισμού που έχει σχέση με την 

πυροπροστασία.  

Ταυτόχρονα ο χώρος δέχεται λειτουργίες αναψυχής, κυρίως σχετιζόμενες με 

την πεζοπορία και την ορειβασία. Τον χώρο αυτό διασχίζουν οδικές συνδέσεις, 

αλλά και ένα δίκτυο δασικών οδών. Πλην των βασικών κλάδων του ορεινού 

δικτύου που προβλέπει το ΓΠΣ οι λοιποί δρόμοι θα πρέπει να παραμείνουν ως 

χωματόδρομοι χωρίς αυτό να αποκλείει την κατασκευή τεχνικών έργων 

συμβατών, ως προς τα χαρακτηριστικά τους, με την ορεινή οδοποιία ώστε να 

είναι βατοί όλες τις εποχές του έτους.      

 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Απαγορεύεται κάθε είδος δόμηση πλην αυτής που συναρτάται με τη δασική 

λειτουργία, αποκλειομένων των δασικών χωριών.  

Επιτρέπεται η κατασκευή νέων κτισμάτων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον μόνο 

για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας, αρχαιολογίας, επιστημονικής 

έρευνας και για λόγους προστασίας και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος 

και μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ.  

Ειδικά για την εξυπηρέτηση και ασφάλεια πεζοπόρων ή ορειβατών θα είναι 

δυνατή η εγκατάσταση ορειβατικού καταφυγίου στοιχειώδους υποδομής και 

μεγέθους που να μην υπερβαίνει τα 150 Μ 2 μετά από έγκριση του ΕΟΤ και 

σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας ΕΠΑΕ.  

Κατώτατο όριο κατάτμησης: 20.000 Μ2 

Όριο αρτιότητας: 20.000 Μ2 

Χαρακτήρας: Απόλυτη προστασία  

Επιτρέπεται η άσκηση γεωργίας και μελισσοκομίας.  

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και ΠΔ της 

01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.  
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2.2.2. Π1: Περιοχή Προστασίας Ορεινών Όγκων και Δασικών Περιοχών με 

Δυνατότητα Μεμονωμένων Τουριστικών Εγκαταστάσεων.  

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Πρόκειται για ορεινές περιοχές με κυρίαρχη χρήση τη δασική, είτε ως τοπίο 

είτε ως δασική εκμετάλλευση, εντός της οποίας υπάρχουν περιοχές που είναι 

δυνατόν να μην χαρακτηρίζονται ως δασικού χαρακτήρα. Υπό  προϋποθέσεις θα 

είναι δυνατόν να εγκρίνεται η ανάπτυξη τουριστικών εγκαταστάσεων σε ενιαίες 

εκτάσεις. 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4,0) 

στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής όπως ισχύουν για 

την κάθε χρήση.  

Στην περιοχή ισχύουν οι όροι και περιορισμοί όπως περιγράφονται στην 

περιοχή Π0. 

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται :  

 Κατοικία έως 150 τμ. 

 Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία κλασικού τύπου του ΠΔ της 07.03.2002 -

ΦΕΚ 43/Α),  έως 100 κλίνες  

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και ΠΔ της 

01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.  
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2.2.3. Π2: Περιοχές Προστασίας Σημαντικών Στοιχείων Τοπίου του 

Παραλιακού Χώρου  

Σκοπός και χαρακτήρας: 

Αξιόλογες περιοχές χλωρίδας, πανίδας, γεωλογικών σχηματισμών, τοπίου στο θαλάσσιο 

μέτωπο, περιοχές που πλην της διατήρησης θα λειτουργούν ως χώροι διακοπής της 

εξάπλωσης των χρήσεων και της δόμησης που εκτείνεται στο παραλιακό μέτωπο. 

Πρόκειται για περιοχές σχετικά μικρής έκτασης και δημόσιου κατά κανόνα ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος. 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4,0) 

στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής όπως ισχύουν για 

την κάθε χρήση.  

Στις περιοχές αυτές απαγορεύονται:  

 Η αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος (αμμοληψία, μπάζωμα, κοπή δένδρων κλπ).  

 Η ρύπανση των ακτών καθώς και των ρεμάτων που τυχόν εκβάλλουν σε αυτές.  

 Η χωροθέτηση ιχθυοκαλλιεργειών και γενικά ρυπαινουσών εγκαταστάσεων ακόμη 

και στον θαλάσσιο χώρο τους.  

Επιτρέπονται στη ζώνη σε απόσταση πέραν των 100 μ. από τη γραμμή αιγιαλού κατοικία σε 

περιορισμένα μεγέθη,  υδατοδεξαμενές, φρέατα.  

Ειδικότεροι όροι:  

 Κατοικία μονόροφη, ύψους 4,5 Μ, μέγιστης έκτασης 150 Μ 2. 

 Εγκαταστάσεις υποδομών ύδρευσης, αποχέτευσης του Δήμου έως 50 τμ.  

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και ΠΔ της 

01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webdb.domiki.gr/webdb/bin/dummy.php


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 91 

2.2.4. Π3: Περιοχές Προστασίας με Ειδικό Καθεστώς 

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Οι περιοχές αυτές αφορούν εντοπισμένες, σχετικά ευρύτερες, εκτάσεις που 

έχουν κατ’ αρχήν χαρακτηρισθεί από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΠΟ με 

συγκεκριμένη γεωγραφική αναφορά και όπου εκτιμάται ότι είναι πιθανό, μετά 

από αρχαιολογική έρευνα, να κινηθεί η διαδικασία του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 

153/Α) για κήρυξη αρχαιολογικού χώρου με Ζώνη Α και Ζώνη Β. Οι ζώνες αυτές 

δεν προτείνονται για πολεοδόμηση και μέχρι να εκτιμηθεί η κατάσταση θα πρέπει 

να μείνουν εκτός σχεδίου με ειδικούς όρους που θα παραπέμπουν σε κάποιο 

βαθμό προστασίας με αναφορά σε συνήθεις πρακτικές που αφορούν τις «Ζώνες 

Β». 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4,0) 

στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις διατάξεις της 

εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής όπως ισχύουν για 

την κάθε χρήση.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις: 

 Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα 

 Διατήρηση των υφιστάμενων ελαιώνων 

 Αντλητικές εγκαταστάσεις 

 Αγροτικές αποθήκες (μέγιστη δόμηση 50 Μ2)  

 Κατοικία (μέγιστη δόμηση 150 Μ2) 

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και ΠΔ της 

01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις. 

 

 

2.2.5. Γ1: Περιοχή Προστασίας Γης Υψηλής Παραγωγικότητας 

Σκοπός και χαρακτήρας:  

Πρόκειται για περιοχές καθορισμένες από την Διεύθυνση Γεωργίας αρμοδιότητας ΝΕΧΩΠ. 

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται μόνον οι χρήσεις που έχουν σχέση με τις γεωργικές 

δραστηριότητες. 

Όροι και περιορισμοί ως προς τις χρήσεις και τη δόμηση:  

Το κατώτερο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε τέσσερα (4,0) 

στρέμματα, εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από τις διατάξεις της 
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εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και τα διατάγματα Χαλκιδικής όπως ισχύουν για 

την κάθε χρήση.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις: 

 Γεωργικές αποθήκες μέχρι 200 Μ2  

 Αντλητικές εγκαταστάσεις, φρεάτια, υδατοδεξαμενές 

 Κτίρια κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, μετά από γμωμοδότηση της ΝΕΧΩΠ.  

 Αγροικία  μέχρι 150 Μ2  

Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85) και το ΠΔ 6.10.78 ΦΕΚ 538/Δ/78 και ΠΔ της 

01.07.77 (ΦΕΚ 290/Δ), όπως ισχύουν χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις. 

 

2.2.6. ΖΠΦΠ: Ζώνες Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος (Περιοχές 

ρυθμίσεων ΥΠΕΧΩΔΕ)  

Πρόκειται για συγκεκριμένη ζώνη απόλυτης προστασίας που υποδείχθηκε από 

την ΝΕΧΩΠ Ν.Χαλκιδικής και βρίσκεται στην περιοχή Κοβιού.  

Επιτρεπόμενες Χρήσεις  

 Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

 Επισκέψεις, περιηγήσεις  

 Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες ανάδειξης των μνημείων της 

περιοχής 

 Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα.  

Στην περιοχή αυτή δεν επιτρέπεται η δόμηση.  

Ο κορμός του οικιστικού δικτύου  του Δήμου Σιθωνίας αποτελείται από τους 

4  βασικούς οικισμούς, έδρες των αντίστοιχων Δ. Διαμερισμάτων. Το πλέον 

βιώσιμο πρότυπο οργάνωσης για την περιοχή του Δήμου με βάση τις 

καταγραφείσες τάσεις και προοπτικές, είναι η ενίσχυση των υφιστάμενων 

οικιστικών κέντρων όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί ως περιοχές Α΄και Β΄ 

κατοικίας και ο εμπλουτισμός του οικιστικού δικτύου με τη δημιουργία νέων 

υποκέντρων, εποχικού καταρχήν χαρακτήρα, για την κάλυψη των απαιτούμενων 

εξυπηρετήσεων, σε κομβικά σημεία του Δήμου. Ειδικότερα προβλέπεται η 

ενίσχυση των υφιστάμενων οικιστικών κέντρων Νικήτης, Αγίου Νικολάου -Όρμου 

Παναγιάς, Ν.Μαρμαρά-Παραδείσου, Μεταγκιτσίου και η θεσμοθέτηση των 

οικιστικών συγκεντρώσεων στις θέσεις Βουρβουρού, Ελιά, Άγιος Παύλος, Άγιοι 

Θεόδωροι, Ακτή Σαλονικιού, οι οποίες συμπληρώνουν το οικιστικό δίκτυο σε 

κομβικά σημεία του Δήμου.  

Με βάση τις παραπάνω αρχές, προτείνεται η γενική Πολεοδομική ογάνωση 

των οικισμών και λοιπών πολεοδομούμενων περιοχών του Δήμου, σε 12 

πολεοδομικές ενότητες όπως φαίνονται στους χάρτες Π.3.1. κλίμακας 1:5.000 που 

περιλαμβάνει την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου για προγραμματικό 
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πληθυσμιακό μέγεθος του έτους 2020,  47.482 κάτοτικοι  εκ των οποίων 11.200 

μονίμοι και  36.282 παραθεριστές . 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

Α/Α  Πολεοδομική Ενότητα  

Συντελεστής Δόμησης ανά τομέα  

 Πολεοδομικής Ενότητας  

Μικτή 

Πυκνότητα 

(Netto)            

άτομα/Ha  
Τομέας Π.Ε.  Σ.Δόμησης  

1  Νικήτης 1 (Άνω Νικήτη)  

ΤΟΜΕΑΣ 1.1.  1,00 

119,04 

ΤΟΜΕΑΣ 1.2.  0,60 

ΤΟΜΕΑΣ 1.3  0,40 

ΤΟΜΕΑΣ 1.4  0,40 

ΤΟΜΕΑΣ 1.5 (επέκταση Β' 

κατοικίας Νικήτης)  
0,30 

2 Νικήτης 2 (Κάτω Νικήτη)  

ΤΟΜΕΑΣ 2.1.  0,40 

83,50 

ΤΟΜΕΑΣ 2.2.  0,35 

ΤΟΜΕΑΣ 2.3.  0,60 

ΤΟΜΕΑΣ 2.4.  0,50 

ΤΟΜΕΑΣ 2.5.  0,40 

ΤΟΜΕΑΣ 2.6. (Επέκταση 

Β΄κατοικίας Νικήτης)  
0,25 

3  Αγίου Παύλου  ΤΟΜΕΑΣ 1  0,40 86,00 

4  Εληάς  ΤΟΜΕΑΣ 1  0,35 77,75 

5 Ν.Μαρμαρά -  Παραδείσου  

ΤΟΜΕΑΣ A  1,00 

101,68 

ΤΟΜΕΑΣ Β  0,60 

ΤΟΜΕΑΣ Γ  0 ,80 

ΤΟΜΕΑΣ Δ  0,80 

ΤΟΜΕΑΣ Ε  0,80 

ΤΟΜΕΑΣ Ζ  0,80 

ΤΟΜΕΑΣ  Η (Επέκταση 

Μετόχι Γρηγορίου)  
0,40 

ΤΟΜΕΑΣ Θ (Βόρειας 

Επέκτασης Ν.Μαρμαρά)  
0,35 

ΤΟΜΕΑΣ Ι 

(Νοτιανατολικής 

Επέκτασης Ν.Μαρμαρά)  

0,30 

ΤΟΜΕΑΣ Κ (Δυτικής 

Επέκτασης Ν.Μαρμαρά)  
0,30 

6 Παρθενώνα  ΤΟΜΕΑΣ I  0,80 165,84 

7 Αγίου Νικολάου  

ΤΟΜΕΑΣ Ι  0,80 

101,50 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ  0,40 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙI (Επέκτααση 

Α΄κατοικίας Αγίου 

Νικολάου)  

0,40 

ΤΟΜΕΑΣ ΙV (Β΄Κατοικίας 

Αγίου Νικολάου)  
0,25 

8  Όρμου Παναγιάς  

ΤΟΜΕΑΣ Ι  0,40 

75,83 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ (Επέκταση Α 

κατοικίας Όρμου 

Παναγιάς)  

0,40 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ (Επέκταση Β' 

κατοικίας Όρμου 

Παναγιάς)  

0,35 

9 Ακτής Σαλονικιού  ΤΟΜΕΑΣ Ι  0,25 54,38 
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10 Βουρβουρού  ΤΟΜΕΑΣ Ι  0,25 54,35 

11 Μεταγγιτσίου  

ΤΟΜΕΑΣ Ι  0,80 

97,20 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ  0,60 

ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ  0,60 

ΤΟΜΕΑΣ IV (Επέκταση 

Β΄κατοικίας Μεταγγιτσίου)  0,30 

12 Αγίων Θεοδώρων  ΤΟΜΕΑΣ Ι  0,35 75,50 

Α.4.3 3.1. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ  – ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ  

ΑΑ ..44..44   ΝΙΚΗΤΗ     

Για την περιοχή του οικισμού εκπονήθηκε μελέτη Γ.Π.Σχεδίου του Ν.1337/83 

η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 52778/15/12/2006 (ΦΕΚ 97/14 -3-2007). Τα 

συμπεράσματα της μελέτης έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν αξιοποιηθεί κατά τη 

σύνταξη της πρότασης της παρούσας μελέτης.  

Με βάση το ως άνω εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. του οικισμού Νικήτης, ο οικισμός 

καταλαμβάνει έκταση 275,5Ηα και περιλαμβάνει εκτός του προϋφιστάμενου 

οικισμού του έτους 1923 που οριοθετείται στο ανατολικό λοφώδες τμήμα της, την 

οριοθετημένη περιοχή με απόφαση Νομάρχη και περιορισμένες επεκτάσεις για 

την ορθολογικοποίηση του ορίου του. Έχει οργανωθεί σε 2 Πολεοδομικές 

Ενότητες την Π.Ε.1 και την Π.Ε.2 εκατέρωθεν της επαρχιακής οδού για μέσο 

πληθυσμιακό μέγεθος 10.315 κατοίκους. Η Π.Ε.1 που αναπτύσσεται ανατολικά 

της επαρχιακής οδού του κυκλώματος της Σιθωνίας και οργανώνεται σε 4 

υποενότητες (γειτονιές)  Η Π.Ε.2. που αναπτύσσεται δυτικά της επαρχιακής οδού, 

οργανώνεται σε 5 υποενότητες (γειτονιές).  

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση καθορίζονται χρήσεις γης σύμφωνα με το 

Π.Δ.23.2.87(ΦΕΚ 166Δ/87), γίνεται η γενική εκτίμηση της  χωρητικότητας και 

των αναγκών γης για κοινωνική και τεχνική Υποδομή και καθορίζεται Ζώνη 

Υποδοχής Συντελεστή 0,05 σε τμήμα της Π.Ε.2.  

Με την παρούσα μελέτη, η περιοχή του οικισμού μαζί με τις προβλεπόμενες 

επεκτάσεις Β΄ κατοικίας συνολικής επιφάνειας 39,5  Ηa, καταλαμβάνει έκταση 

315,0 Ha, και οργανώνεται σε 2 πολεοδομικές ενότητες με φυσικό διαχωριστικό 

όριο την Υπερτοπική Επαρχιακή οδό. Η Π.Ενότητα 1 (Άνω Νικήτη) καταλαμβάνει 

έκταση 92,50 Ha και η Π.Ενότητα 2  (Κάτω Νικήτη) καταλαμβάνει 222,5 Ha.  

Στον κεντρικό κοινό άξονα που συνδέει τις δύο πολεοδομικές ενότητες και 

αναπτύσσεται κάθετα στην Επαρχιακή οδό χωροθετείται η ζώνη Κεντρικών 

Λειτουργιών, σύμφωνα με τις καταγραφείσες τάσεις και το θεσμοθετημένο Γ.Π.Σ. 

Ο άξονας αυτός ξεκινά από το παραδοσιακό κέντρο του παλιού χωριού και 

καταλήγει στην παραλιακή ζώνη.  
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Το πρωτεύον οδικό δίκτυο που είναι ήδη διαμορφωμένο συνίσταται από την 

Κεντρική Υπερτοπική Αρτηρία και τις κάθετες συλλεκτηρίες οδούς που αναρτούν 

εκατέρωθεν τις δύο πολεοδομικές ενότητες. Πρωτεύοντα ρόλο στην οργάνωση 

του οδικού δικτύου του οικισμού  αναλαμβάνει εκτός των υφιστάμενων 

συλλεκτηρίων και η παλαιά επαρχιακή οδός, η χάραξη της οποίας, βοηθά στην 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου στο εσωτερικό των Πολεοδομικών Ενοτήτων 

περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις διασταυρώσεις του τοπικού δικτύου  με 

την Επαρχιακή Αρτηρία. Προτείνεται η δημιουργία συλλεκτηρίου δακτυλίου που 

θα περιλαμβάνει την παλαιά Επαρχιακή οδό, ζεύγος καθέτων προς τη θάλασσα 

και θα κλείνει με διαμπερή οδό που μπορεί να εξασφαλίσει ικανό πλάτος σε 

μικρή απόσταση και παράλληλα με την παραλία. Η οργάνωση αυτή θα βοηθήσει 

στην ιεράρχηση του τοπικού δικτύου και στη διατήρηση χαμηλών φόρτων στο 

λοιπό οδικό δίκτυο και κυρίως στην παραλιακή οδό η οποία θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα πεζοδρόμησης κατά τους θερινούς μήνες.  Δεδομένου ότι η  

Υπερτοπική αρτηρία που διασχίζει τον οικισμό δεν προβλέπεται να 

υποκατασταθεί με την υπό μελέτη οδική παράκαμψη της Νικήτης (στάδιο 

προμελέτης) τουλάχιστον στο χρονικό ορίζοντα της παρούσας μελέτης, 

προτείνεται η πρόβλεψη κάτω διαβάσεων στη  διασταύρωση του προτεινόμενου  

συλλεκτηρίου δακτυλίου  με την Υπερτοπική οδό. Για τον οικισμό προβλέπονται 

επεκτάσεις στο βόρειο και νότιο όριο του οικισμού οι οποίες αφορούν επεκτάσεις 

Β΄κατοικίας συνολικής έκτασης 39,50 Ha 

Ειδικότερα προτείνεται:  

1. Επέκταση Β΄κατοικίας με χρήση γης Γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ.23 -

2-87), στο βόρειο τμήμα του οικισμού έκτασης 3,98 Ha, η οποία εκτείνεται 

νότια της περιμετρικής οδού που, λόγω της θέσης της και της σχέσης της με 

τον εντός σχεδίου χώρο του οικισμού, αποτελεί ενιαία λειτουργική ενότητα με 

αυτόν.  

2. Επέκταση Β΄ κατοικίας  στο νότιο τμήμα του οικισμού έκτασης 35,52 Ha 

δυτικά της παλαιάς επαρχιακής οδού, με χρήση γης Αμιγούς κατοικίας (άρθρο 

2 του Π.Δ.23-2-87) Στην εν λόγω περιοχή περιλαμβάνεται σημαντικός 

αρχαιολογικός χώρος (Παλαιοχριστιανικός Ναός Αγίου Γεωργίου) ο οποίος, 

με την ένταξη της ευρύτερης περιοχής σε σχέδιο πόλης, θα προστατευθεί  από 

ανεξέλεγκτη εκτός σχεδίου νόμιμη ή παράνομη δόμηση, και θα αναδειχθεί 

μέσω της πρόβλεψης κοινοχρήστων χώρων πρασίνου στο ευρύτερο περιβάλλον 

του. 
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Εως την πολεοδόμηση την περιοχών αυτών οι όροι δόμησης καθορίζονται από 

την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, ισχύουν όμως οι 

περιορισμοί των επιτρεπομένων χρήσεων.  

Οι χρήσεις γης του οικισμού όπως διαμορφώνεται μετά την ενσωμάτωση 

επεκτάσεων που αναφέρθηκαν, αλλά και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 

απόφαση έγκρισης του ισχύοντος Γ.Π.Σ. οργανώνονται σε μικρότερες 

υποενότητες αμιγούς και γενικής κατοικίας των άρθρων 2 και 3 του Π. Δ./23-2-

1987(ΦΕΚ 166Δ/87) Χωροθετείται  ζώνη Τουρισμού – Αναψυχής, όπως αυτή 

ορίζεται στο  άρθρο 8 του ιδίου Π.Δ., με εξαίρεση τη χρήση «Κέντρων 

διασκέδασης αναψυχής», «εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων» και 

«εγκαταστάσεων μέσων μαζικών μεταφορών» κατά μήκος της παραλιακής ζώνης. 

Η οργάνωση των χρήσεων γης και η ιεράρχιση του οδικού δικτύου φαίνεται στον 

Χάρτη Π.3.1.1 –Χρήσεις γης οικισμού Νικήτης  

Χωροθετούνται οι κοινωφελείς χρήσεις, με  προγραμματικό μέγεθος του 

μονίμου πληθυσμού για το έτος 2020,  4.350 κατοίκους, ενώ ο οικισμός θα πρέπει 

να καλύψει εν μέρει και εξυπηρετήσεις για τον εποχικό πληθυσμό  Β΄κατοικίας 

που υπολογίζεται για το σύνολο της εντός και εκτός σχεδίου περιοχής του Δ.Δ. 

Νικήτης σε 19.700 κατοίκους .  

Δεν προτείνονται αλλαγές στις χωροθετήσεις των βασικών υφιστάμενων 

υποδομών εκπαίδευσης, διοίκησης, αθλητισμού, καθόσον κρίνονται ότι 

καλύπτουν τις προδιαγραφές και τα θεσμοθετημένα σταθερότυπα. (Πίνακας 

Π.3.1.1.1. – Έλεγχος επάρκειας κοινωνικής Υποδομής οικισμού Νικήτης). Οι 

σοβαρές ελλείψεις σε χώρους Στάθμευσης, Αθλητισμού, Πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων, Υγείας, και Πρόνοιας προβλέπεται να καλυφθούν τόσο στο μη 

πολεοδομημένο τμήμα του οριοθετημένου οικισμού όσο και στις περιοχές 

επέκτασης που προτείνονται τόσο με το εγκεκριμένο Γ.Π.Σ. όσο και  με την 

παρούσα μελέτη.  

Ειδικότερα προβλέπονται :  

 Δημοτικό Σχολείο – Νηπιαγωγείο σε γήπεδο επιφάνειας 3.300 τμ. 

(Υφιστάμενο) 

 Γυμνάσιο  σε γήπεδο επιφάνειας  3505 τμ. (Υφιστάμενο)  

 Διοίκηση  στον υφιστάμενο χώρο του Δημαρχείου έκτασης 1190 τμ. που θα 

αποτελέσει τον χώρο των λοιπών Εξυπηρετήσεων διοίκησης – πολιτισμού 

όταν η έδρα του Δήμου μεταφερθεί στην προβλεπόμενη  θέση «Άγιος 

Αθανάσιος». 

Συμπληρωματικά χωροθετούνται:  
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 Νηπιαγωγείο και Παιδικός Σταθμός στην Π.Ε.2 έκτασης 1.100 τμ. και 700 

τμ. αντίστοιχα. 

 Χώρος Κέντρου Υγείας έκτασης 2050 τμ. στην Πολεοδομική Ενότητα 1 

εντός των ορίων του υφιστάμενου οικισμού (μη πολεοδομημένο τμήμα). Ο 

χώρος προβλέπει την κάλυψη και εποχικών αναγκών  

 Χώρος Λυκείου έκτασης 2.000 τμ. στην Πολεοδομική Ενότητα 1 εντός των 

ορίων του υφιστάμενου οικισμού (μη πολεοδομημένο τμήμα)  

 Χώρος Πολιτιστικών Λειτουργιών στην Π.Ε.2 και ειδικότερα στην περιοχή 

επέκτασης στα νότια του οικισμού, σε συνδυασμό με τον υφιστάμενο  

αρχαιολογικό χώρο σε γήπεδο έκτασης 1700 τμ. (Κάλυψη και εποχικών 

αναγκών) 

 Χώροι αθλητισμού συνολικής έκτασης 10.000 τμ. για ανάπτυξη ελευθέρων 

γηπέδων (πλην γηπέδου ποδοσφαίρου), χωροθετούνται σε δύο θέσεις στις 

περιοχές επέκτασης (βορρά και νότο). Η λοιπή υποδομή σε χώρους 

αθλητισμού έκτασης 6.500 τμ. προτείνεται να καλυφθεί  σε  θέσεις 

θεσμοθετημένων κοινοχρήστων χώρων εντός του Τομέα 2.3. του οικισμού, 

όπου εμφανίζεται υπερεπάρκεια, χώρων πρασίνου. (Κάλυψη και εποχικών 

αναγκών)  

Οι συνολικά υπολογιζόμενες ανάγκες σε χώρους στάθμευσης έκτασης 26.300 

τμ. θα καλυφθούν εν μέρει από την παρόδια στάθμευση και τη στάθμευση εντός 

των ιδιωτικών χώρων. Προβλέπονται εκτατικοί χώροι στάθμευσης στις περιοχές 

επέκτασης Α’ και Β΄κατοικίας καθώς και στο οριοθετημένο τμήμα του οικισμού 

(μη πολεοδομημένο) στα βόρεια. (Τομέας 1.3.)  Επίσης χωροθετούνται χώροι 

στάθμευσης σε προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους του τομέα 2.3.  

Προτείνεται η χωροθέτηση κοινών δημοτικών νεκροταφείων σε θέση μεταξύ 

των οικισμών Νικήτης και Αγ. Νικολάου, καθώς ο υφιστάμενος χώρος είναι 

εγκλωβισμένος και δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του. Ο υφιστάμενος χώρος 

νεκροταφείου να λειτουργήσει μνημειακά ενταγμένος στο ευρύτερο παραδοσιακό 

περιβάλλον. 

Προτείνεται η οριοθέτηση του ιστορικού οικισμού ως «παραδοσιακού 

οικισμού» για την προστασία του αξιόλογου οικιστικού συνόλου πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Απαιτείται Ειδική Μελέτη Πολεοδόμησης παραδοσιακού οικισμού 

για τον καθορισμό ειδικών και γενικών όρων δόμησης με μέγιστο συντελεστή 

δόμησης 1,0. Τα υφιστάμενα παραδοσιακά κτίσματα διατηρούν το περίγραμμα 

της κάλυψης  και τον πραγματοποιημένο όγκο τους ακόμα και αν υπερβαίνει τον 

ανώτατο Σ.Δόμησης= 1,0. Οι εκδιδόμενες οικοδομικές άδειες θα εγκρίνονται από 
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την Β΄Βάθμια Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Η περιοχή αυτή σήμερα αποτελεί τον 

τομέα δόμησης 1.1.  

Τα 10 κτίσματα που έχουν υποδειχθεί από τις αρμόδιες αρχαιολογικές 

Υπηρεσίες πρέπει κατά προτεραιότητα να αποκατασταθούν και να αναδειχθούν 

εντός του παραδοσιακό αστιτκού ιστού του ιστορικού οικισμού.  

1. Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγ. Γεωργίου Νικήτης ως αρχαίο μνημείο (ΦΕΚ 

891/84) 

2. Κτίριο ιδιοκτησίας Ν. Μάινα ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 128/83).  

3. Κτίριο ιδιοκτησίας Αλέξανδρου Ουδινιώτη ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 646/84).  

4. Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 

182/81). 

5. Παλαιό Σχολείο Νικήτης ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημε ίο 

(ΦΕΚ 43/87). 

6. Οικία Ε. Παπαδοπούλου-Ρέμμερ ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 43/87).  

7. Κτίριο ιδιοκτησίας Τριαντάφυλλου Χονδρογιώργη ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 

450/83). 

8. Δύο ανεμόμυλοι με ζώνη προστασίας 50 μ. γύρω από αυτούς ως ιστορικά 

διατηρητέα μνημεία (ΦΕΚ 703/88).  

9. Οικία Μακρυγιάννη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 538/95).  

10. Οικία Ειρ. Κασσανδρινού ως έργο τέχνης (ΦΕΚ 189/87).     

11.  

Σύμφωνα με την έγκριση του ισχύοντος Γ.Π.Σ. (απόφαση 52778/2007), η 

περιοχή του οικισμού έχει οργανωθεί σε 9 υποενότητες και οι ισχύοντες Μέσο ι 

Σ.Δόμησης και η Μέση πυκνότητα (κατ/Ηα) ανά γειτονιά φαίνονται στον 

παρακάτω πίνακα :  

ΟΙΚΙΣΜΟΣ  Σ.Δόμησης 

Μικτή 

Πυκνότητα 

τομέα 

 (κατ./Ηα) 

Πολεοδομική Ενότητα 1   (Άνω Νικήτη)  

   

Τομέας 1.1                                         

(παλαιός οικισμός προ 1923) 
1,00 87 

Τομέας 1.2                                        

(Σχέδιο Πόλης)  
0,60 74 

Τομέας 1.3                                        

(εντός ορίου οικισμού - αδόμητο 

τμήμα) 

0,40 78 

Τομέας 1.4                                         

(επέκταση οικισμού) 
0,40 78 
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Πολεοδομική Ενότητα 2    (Κάτω Νικήτη)  

   

Τομέας 2.1  

(Αγία Βαρβάρα εντός Σχεδίου 

Πόλης) 

0,40 53 

Τομέας 2.2.                                         

(Αγία Βαρβάρα Επέκταση)  
0,35 73 

Τομέας 2.3.                                        

(Κέντρο εντός Σχεδίου Πόλης)  
0,60 59 

Τομέας 2.4                                       

(Άγιος Γεώργιος  - Επέκταση) 
0,50 65 

Τομέας 2.5.                                       

(Άγιος Γεώργιος  - Επέκταση) 
0,40 78 

Για τις προτεινόμενες με την παρούσα μελέτη Επεκτάσεις Β’ κατοικίας 

προτείνονται ειδικότερα:  

Επέκταση Β’ κατοικίας Π.Ε.1.   - Τομέας 1.5. (έκταση 3,98 Ηα) με  Σ.Δ. = 0,3 

και αρτιότητα 600τμ.  

Επέκταση Β’ κατοικίας Π.Ε.2.   - Τομέας 2.6. (έκταση 35,52 Ηα) με  Σ.Δ. = 

0,25 και αρτιότητα 600τμ.  

Οι μέσες πυκνότητες που εμφανίζονται στους πίνακες αυτούς φαίνεται ότι 

αφορούν μικτές πυκνότητες, στο σύνολο δηλαδή της έκτασης του οικιστικού 

υποδοχέα. Αντίθετα, οι πυκνότητες που εμφανίζονται στους πίνακες Π.3.1.1. της 

παρούσας μελέτης αφορούν καθαρές πυκνότητες,  αναφέρονται δηλαδή στην 

έκταση των οικοδομικών τετραγώνων.  

Τα όρια των επιμέρους Τομέων δόμησης – πολεοδομικών υποενοτήτων, 

καθορίζονται στον Χάρτη Π.3.1.1. Πολεοδομική Οργάνωση - Θεσμικό πλαίσιο 

δόμησης οικισμού Νικήτης  

Α.4.5 Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ 

Η οικιστική ενότητα Ν.Μαρμαρά – Παραδείσου αποτελεί σήμερα ενιαίο 

θεσμοθετημένο οικιστικό σύνολο, αποτέλεσμα σταδιακών εγκρίσεων Σχεδίων 

πόλης, ενώ η έκταση που καταλαμβάνει σήμερα είναι   83,10 Ηα και 

αντιμετωπίζεται ως μία πολεοδομική ενότητα.  

Οι χρήσεις γης που καθορίζονται για τον οικισμό και η ιεράρχιση του οδικού 

δικτύου, καταγράφονται στο Χάρτη Π.3.1.2. - Πολεοδομική Οργάνωση – Θεσμικό 

Πλαίσιο Δόμησης οικισμών Ν.Μαρμαρά – Παραδείσου. 

Για τον οικισμό προβλέπονται επεκτάσεις στο βόρειοανατολικό, νότιο και 

νοτιοανατολικό όριο του οικισμού οι οποίες αφορούν επεκτάσεις Α και Β΄ 

κατοικίας συνολικής έκτασης 127,40 Ha  

Ειδικότερα προτείνεται :  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 100 

 Επέκταση Α’ κατοικίας στο παραλιακό τμήμα νότια του οικισμού και έως 

τα όρια του ρέματος Μαρτζεβανού, έκτασης 39,20 Ha με χρήση γης 

Τουρισμού – Αναψυχής (άρθρο 8 του Π.Δ.23-2-87).  

 Επέκταση Β΄κατοικίας στο βόρειο τμήμα του οικισμού εκατέρωθεν της 

επαρχιακής οδού, έκτασης 40,60 Ha, με χρήση γης Αμιγούς κατοικίας 

(άρθρο 2 του Π.Δ.23/2/87). Τμήμα της περιοχής που βρίσκεται δυτικά της 

επαρχιακής οδού ενσωματώνεται στο διαμορφωμένο οικισμό, ενώ το τμήμα 

ανατολικά της επαρχιακής οδού θα οργανωθεί κατά κόμβους Β΄κατοικίας.  

 Επέκταση Β’ κατοικίας νοτιοανατολικά  του οικισμού σε έκταση 40,81 Ha 

με χρήση γης Αμιγούς κατοικίας (άρθρο 2 του Π.Δ.23/2/87).  

 Επέκταση του οικισμού σε τμήμα δυτικά αυτού προς τη θάλασσα και σε 

έκταση που παρεμβάλλεται μεταξύ Ν.Μαρμαρά και Παραδείσου, συνολικής 

επιφάνειας 6,80 Ha με χρήση γης Τουρισμού Αναψυχής (άρθρο 8 του 

Π.Δ.23-2-87).  

Εως την πολεοδόμηση την περιοχών  αυτών, οι όροι δόμησης καθορίζονται 

από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, ισχύουν όμως οι 

περιορισμοί των επιτρεπομένων χρήσεων.  

Το προγραμματικό μέγεθος του μονίμου πληθυσμού για το έτος 2020 

υπολογίζεται για τον οικισμό Ν.Μαρμαρά - Παραδείσου σε 3.350 κατοίκους, ενώ 

ο οικισμός θα πρέπει να καλύψει και τις εξυπηρετήσεις για τον εποχικό πληθυσμό 

Β΄κατοικίας και τουριστικών καταλυμάτων που υπολογίζεται για το σύνολο της 

εντός και εκτός σχεδίου περιοχής του Δημοτικού Διαμερίσματος Ν.Μαρμαρ ά  σε 

14.900 κατοίκους.  

Ειδικότερα προβλέπονται:  

 2 Χώροι Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης συνολικής 

επιφάνειας 14.027 τμ. (εξ αυτών έχουν αξιοποιηθεί ο χώροι Δημοτικού και  

Νηπιαγωγείου, σε έκταση 5.561 τμ)  

 Γυμνάσιο και Λύκειο σε έκταση 5.550 τμ .,  

 Χώροι Αθλητισμού επιφάνειας 22.987τμ. (υλοποιημένος χώρος γηπέδου 

5663τμ. σε έκταση που προβλέπεται για πολιτιστικές Λειτουργίες)  

 Παιδικοί Σταθμοί  επιφάνειας 5.432 τμ. Κοινόχρηστοι χώροι Πρασίνου 

επιφάνειας 47.183 τμ. (Διαμορφωμένοι χώροι : 19.671 τμ .)  
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Η θεσμοθετημένη γη για κοινωνική υποδομή παρουσιάζει επάρκεια για την 

εξυπηρέτηση  του υπολογιζόμενου μόνιμου και εποχικού πληθυσμού, όπως 

φαίνεται από τον συνημμένο Πίνακα Π.3.1.2.1 «Ελεγχος Επάρκειας Κοινωνικής 

Υποδομής οικισμών Ν.Μαρμαρά – Παραδείσου», σε όλους τους τομείς 

(Εκπαίδευσης, Πρόνοιας, Αθλητισμού). Παρουσιάζει δε πολύ βελτιωμένους 

δείκτες ανά κάτοικο σε σχέση με τα Σταθερότυπα  που προβλέπονται από  

υπ’αριθ. 10788 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ( ΦΕΚ 285Δ/5 -3-2004)  

Εντοπίζεται ανεπάρκεια  του οικισμού σε χώρους υγείας και στάθμευσης, 

υποδομές που είναι ιδιαίτερα απαραίτητες λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του 

οικισμού και της μεγάλης εποχιακής αύξησης του πληθυσμού. Κέντρο Υγείας 

χωροθετείται στον ήδη θεσμοθετημένο χώρο Παιδικού σταθμού με απαιτούμενη 

έκταση 1600 τμ. Χωροθετούνται εκτατικοί χώροι στάθμευσης συνολικής έκτασης 

23300 τμ. Οι χώροι αυτοί κατανέμονται ως εξής:  

1. Στη θέση παραπλεύρως του σημερινού γηπέδου ποδοσφαίρου 6.000 τμ.  

2. Στη θέση παραπλεύρως του τοπικού κέντρου της περιοχής επέκτασης του 

οικισμού Ν.Μαρμαρά και ειδικότερα σε χώρους που έχουν παραμείνει 

εκτός των ορίων του οικισμού (περιοχή επέκτασης) έκτασης 2.500 τμ.  

3. Στη θέση προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου παραπλεύρως του παλιού 

Δημαρχείου, έκτασης 2.500 τμ.  

4. Για την εξυπηρέτηση του προβλεπόμενου τοπικού κέντρου στα βόρεια του 

οικισμού, εντός του προβλεπόμενου χώρου Αθλητισμού στην περιοχή της 

επέκτασης του οικισμού Ν.Μαρμαρά έκτασης 2.500 τμ. και 1.500  τμ. στην 

παραπλεύρως περιοχή προτεινόμενης επέκτασης.  

5. Στις 3 προβλεπόμενες περιοχές επέκτασης Α και Β΄κατοικίας, χώροι 

συνολικής έκτασης 9.000τμ.  

Η διοίκηση χωροθετείται στη θέση του λειτουργούντος κοινοτικού 

καταστήματος. Οι λοιπές υπηρεσίες διοίκησης (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, Αστυνομικό Τμήμα) 

αναπτύσσονται διάσπαρτα στον κεντρικό τομέα του οικισμού, που αποτελεί 

περιοχή Γενικής κατοικίας. Το λιμάνι εξυπηρετεί αλιευτικά και τουριστικά 

σκάφη. Πρόσφατα διευρύνθηκε με την προσθήκη πλωτού προβλήτα.  

Με την υπ’ αριθ. Β1/Φ35/63481/1514 (ΦΕΚ 703Β/81) απόφαση, κηρύχθηκαν 

τα Ερείπια του Βυζαντινού Κάστρου στην παραλία του Ν.Μαρμαρά ώς αρχαίο 

μνημείο (Φρούριο Μπαλαμπάνη).  

Θεσμικό Πλαίσιο Δόμησης οικισμού Μαρμαρά - Παραδείσου 
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Το έτος 1986 εγκρίθηκε για τον οικισμό Ν.Μαρμαρά Γενικό Πολεοδομικό 

Σχέδιο με την υπ’αριθ. 32899/1252/25-4-1986 (ΦΕΚ444Δ/86) Απόφαση 

Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που τροποποιήθηκε με την υπ.αριθ. 88225/6451/24 -4-

1993 απόφαση του υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.  Σύμφωνα με τις παραπάνω 

αποφάσεις εγκρίθηκε Γ.Π.Σ. για πληθυσμιακό μέγεθος 3000 κατ., η επέκταση του 

οικισμού, η δημιουργία δύο πολεοδομικών ενοτήτων μέσης πυκνότητας 50 

κατ/Ha, και μέσου Σ.Δόμησης 0,9.  

Στη συνέχεια, με το Π.Δ. 2-9-88, Π.Δ. 14-4-94, και λοιπές αποφάσεις 

Νομάρχη οι όροι δόμησης της εντός σχεδίου περιοχής διαμορφώνονται σε 6 

τομείς Σ.Δόμησης και αντίστοιχων Μικτών πυκνοτήτων:  

 Τομέας Α : Σ.Δ. =1        Πυκνότητα = 37  

 Τομέας Β : Σ.Δ. =0,6     Πυκνότητα = 31  

 Τομέας Γ : Σ.Δ. =0,8     Πυκνότητα = 47  

 Τομέας Δ : Σ.Δ. =0,8     Πυκνότητα = 41  

 Τομέας Ε : Σ.Δ. =0,8     Πυκνότητα = 41  

 Τομέας Ζ : Σ.Δ. =0,8     Πυκνότητα = 37  

Για τις προτεινόμενες  επεκτάσεις προβλέπονται:  

 Τομέας Η - Α’ κατ. (νότιο τμήμα): Σ.Δ. =0,40,  αρτιότητα : 500 τμ  

 Τομέας Θ - Β’ κατ. (βόρειο τμήμα): Σ.Δ. =0,35,  αρτιότητα : 800 τμ  

 Τομέας Ι - Β’ κατ. (νοτιο/κό τμήμα): Σ.Δ. =0,3, αρτιότητα : 1000τμ  

 Τομέας Κ -Β’ κατ. (δυτικό τμήμα): Σ.Δ. =0,3,  αρτιότητα : 1000τμ  

 

Τα όρια των επιμέρους Τομέων δόμησης – πολεοδομικών υποενοτήτων 

καθορίζονται στον Χάρτη Π.3.1.2. Πολεοδομική Οργάνωση - Θεσμικό Πλαίσιο 

Δόμησης οικισμών Ν.Μαρμαρά-Παραδείσου. 

Οι ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

και αφορούν την οργάνωση των χρήσεων γης και του οδικού δικτύου των 

οικισμών, υιοθετούνται από τη μελέτη με μικρές αντιμεταθέσεις χωροθετήσεων 

κοινωφελών εξυπηρετήσεων που επιβάλλονται από ήδη αναπτυχθείσες 

κοινωφελείς χρήσεις.  

Δεν τροποποιούνται οι ισχύοντες Συντελεστές δόμησης στο εντός σχεδίου 

τμήμα του οικισμού, καθόσον σε πολύ μεγάλο ποσοστό η κατάσταση θεωρείται 

διαμορφωμένη.  

Καταργείται η θέσπιση Ζωνών Κοινωνικού Συντελεστή και Αγοράς 

Συντελεστή,  όπου προβλέπεται από  το εγκεκριμένο ΓΠΣ, διότι θα συμβάλει στην 
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ανάπτυξη πολύ μεγάλων οικιστικών πυκνοτήτων εντός του συνεκτικού ιστού, μη 

συμβατών με τον τουριστικό και παραθεριστικό χαρακτήρα του οικισμού.  

 

Α.4.6 ΆΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΌΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ  

Άγιος Νικόλαος 

Ο οικισμός Αγίου Νικολάου είναι μεσόγειος οικισμός προϋφιστάμενος του 

1923. Καταλαμβάνει έκταση συνολικού εμβαδού  717,0 στρ. περίπου.  Ο 

προβλεπόμενος μόνιμος πληθυσμός για το 2020 υπολογίζεται σε 2.300 κατοίκους 

και αντιμετωπίζεται ως μία πολεοδομική ενότητα.  

Ο οικισμός βρίσκεται νοτιοδυτικά του οδικού άξονα του επαρχιακού δικτύου 

Νικήτης – Πυργαδικίων και συνδέεται με αυτόν με ένα κεντρικό και 3 

δευτερεύοντες ισόπεδους κόμβους.  Το τοπικό οδικό δίκτυο του οικισμού που 

αναπτύσσεται ακτινωτά από το τοπικό κέντρο προς την περ ιφέρεια του οικισμού 

δεν μπορεί να αναβαθμισθεί, λόγω της πυκνής δόμησης. Η οδός που μπορεί να 

παραλάβει σημαντικό φόρτο είναι η παλαιά επαρχιακή οδός η οποία διασχίζει το 

βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού. Η συνέχειά της που κλείνει περιμετρικά 

τον οικισμό, αποτελεί και την πρωτεύουσα συλλεκτήρια οδό του οικισμού. Το 

βασικό οδικό δίκτυο εμπλουτίζεται με προτεινόμενη συλλεκτήρια οδό 

νοτιοανατολικά του κεντρικού πυρήνα του οικισμού.  

Οι προτεινόμενες χρήσεις γης του οικισμού και η ιεράρχιση του οδικού 

δικτύου καταγράφονται στον Χάρτη Π.3.1.3 – Πολεοδομική Οργάνωση – Θεσμικό 

Πλαίσιο Δόμησης οικισμών Αγίου Νικολάου – Όρμου Παναγιάς.  

Προτείνεται η επέκταση του οικισμού Α’ κατοικίας με χρήση Γενικής 

κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ.23-2-87) σε τμήμα νότια του οικισμού  έκτασης 17,5 

Ηα. Επίσης προτείνεται επέκτση Β΄κατοικίας σε δύο ζώνες, στους λόφους 

ανατολικά του οικισμού εκατέρωθεν της οδού εισόδου σε αυτόν με χρήση 

Αμιγούς κατοικίας (άρθρο 3 του Π.Δ.23-2-87).  Η συνολική έκταση της 

προτεινόμενης επέκτασης Β’ κατοικίας είναι 51,1 Ha.  

Το προγραμματικό μέγεθος του μονίμου πληθυσμού για το έτος 2020 για τον 

οικισμό Αγίου Νικολάου – Όρμου Παναγιάς υπολογίζεται σε 2500 κατ. ενώ ο 

οικισμοί θα πρέπει να καλύψουν και τις εξυπηρετήσεις για τον εποχιακό 

πληθυσμό Β΄κατοικίας που  υπολογίζεται για το σύνολο του Δ.Διαμερίσματος 

Αγίου Νικολάου  σε 20.007 άτομα. Η Επάρκεια κοινωνικής υποδομής 

παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.3.1.3.1. Ελεγχος Επάρκειας Κοινωνικής Υποδομής 

οικισμών Αγ.Νικολάου – Όρμου Παναγιάς. Η κοινωνική υποδομή του οικισμού 
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για τους μόνιμους κατοίκους εμφανίζεται επαρκής και προτείνεται η θεσμοθέτησή 

της στις υλοποιημένες θέσεις. Ειδικότερα:  

 Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο σε επιφάνεια γηπέδου 7.500,0 τμ. στο 

νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού.  

 Γυμνάσιο – Λύκειο σε επιφάνεια  γηπέδου 8.150  τμ. στο βόρειοανατολικό 

τμήμα του οικισμού  

 Χώρος Αθλητισμού (γήπεδο ποδοσφαίρου) έκτασης 12.900 τμ. εκτός των 

ορίων του οικισμού και νότια αυτού.  

 Κέντρο Υγείας σε οικόπεδο επιφάνειας 3400 τμ.  

 ΚΑΠΗ λειτουργεί σε οικόπεδο 140 τμ.  

 Στον οικισμό καταγράφονται στον τομέα της διοίκησης οι εξής 

εξυπηρετήσεις: Κοινοτικό κατάστημα και ΕΛΤΑ στο τοπικό κέντρο και 

Αστυνομικό Τμήμα στην είσοδο του οικισμού.  

 Τα νεκροταφεία του οικισμού χωροθετούνται εκτός ορίου του οικισμού σε 

ρεματιά βορειοδυτικά αυτού και καταλαμβάνουν έκταση 1.970 τμ.  

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, και στάθμευσης θα πρέπει να χωροθετηθούν 

τόσο στο εντός ορίου τμήμα του οικισμού όσο και στις περιοχές επεκτάσεων.  

 

Όρμος Παναγίας 

Ο Όρμος Παναγιάς αποτελεί μικρό συνοικισμό που είναι το λιμάνι του Αγίου 

Νικολάου. Οριοθετήθηκε με την οικ. 55255/88 (ΦΕΚ 127Δ/88) και καταλαμβάνει 

έκταση 4,9 Ha. Διασχίζεται από το οδικό κύκλωμα της Σιθωνίας και βρίσκεται 

πολύ κοντά στη διασταύρωση του οδικού κυκλώματος Σιθωνίας, με το οδικό 

δίκτυο προς Άγιο Νικόλαο – Πυργαδίκια.  Η κύρια λειτουργία του οικισμού είναι 

το λιμάνι. Λόγω της κομβικής θέσης του στο οδικό κύκλωμα έχει και πολλούς 

ημερήσιους επισκέπτες για εστίαση και αναψυχή. Δεν υπάρχει στο οικισμό 

κανενός είδους κοινωνικός εξοπλισμός πλην της εκκλησίας.  

Προτείνεται επέκταση των ορίων του οικισμού, σε έκταση 11,8 Ha. με χρήση 

Γενικής κατοικίας (άρθρο 3 του ΠΔ 23/2/87). Το μέγεθος του οικισμού και η 

μικρή απόσταση από τον οικισμό του Αγίου Νικολάου δεν δικαιολογεί αυτάρκεια 

σε εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής πλην νηπιαγωγείου παιδικού σταθμού, 

και αθλητισμού (ελεύθερα γήπεδα). Οι προτεινόμενες χρήσεις γης του οικισμού 

και η ιεράρχιση του οδικού δικτύου καταγράφονται στον Χάρτη Π.3.1.3  

Πολεοδομική Οργάνωση – Θεσμικό Πλαίσιο Δόμησης οικισμών Αγίου Νικολάου 

– Όρμου Παναγιάς.  

Επίσης προτείνεται επέκταση περιοχής Β’ κατοικίας, με χρήση Αμιγούς 

κατοικίας (άρθρο 2 του ΠΔ 23/2/87) σε επαφή με το οικισμό και κατά μήκος της 

παραλιακής ζώνης έως την έκταση, που με πρόσφατη Απόφαση κήρυξης, δεσμεύει 
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η 16η Εφορεία Κλασικών Αρχαιοτήτων. Η περιοχή αυτή καταλαμβάνει έκταση 

85,7 Ha, παρουσιάζει μεγάλη κατάτμηση (μέσο μέγεθος ιδιοκτησίας 1,0 –1,5 στρ.) 

και μεγάλο αριθμό αυθαιρέτων κατασκευών.  Στο παραλιακό τμήμα και για βάθος 

ενός οικοπέδου, καθορίζεται χρήση γης, Τουρισμού – Αναψυχής, όπως αυτή 

ορίζεται στο  άρθρο 8 του ιδίου του Π.Δ. 23.2.87, με εξαίρεση τη χρήση 

«Κέντρων διασκέδασης αναψυχής», «εγκαταστάσεων εμπορικών εκθέσεων» και 

«εγκαταστάσεων μέσων μαζικών μεταφορών».Η πολεοδόμηση της περιοχής έχει 

στόχο την εξυγίανση της και την απορρόφηση ζήτησης για οικιστική ανάπτυξη 

πλησίον της παραλιακής ζώνης. Ανάλογη μορφή έχει και λοιπή έκταση 

δυτικότερα, η οποία όμως δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή επέκτασης λόγω της 

δέσμευσής της ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.  

 

Θεσμικό Πλαίσιο δόμησης Οικισμών Αγίου Νικολάου – Όρμου Παναγιάς 

Ο οικισμός Αγίου Νικολάου οριοθετήθηκε με τις υπ’ άριθ.οικ.58779/88 (ΦΕΚ 

592Δ/88) και οικ.57582/89 (ΦΕΚ 688Δ/89) αποφάσεις Νομάρχη Χαλκιδικής, ως 

οικισμός κάτω των 2000 κατοίκων, με τις οποίες  ορίζονται δύο τομείς δόμησης, 

που διαφέρουν στα όρια αρτιότητας. (500τμ και 1000τμ). Ο Όρμος Παναγιάς 

οριοθετήθηκε με την οικ. 55255/88 (ΦΕΚ 127Δ/88) ανάλογα και όριο αρτιότητας 

1000 τμ.  

Οι τομείς των όρων δόμησης φαίνονται στο Χάρτη Π.3.1.3. - Πολεοδομικη 

Οργάνωση - Θεσμικό Πλαίσιο Δόμησης οικισμών Αγίου Νικολάου – Όρμου 

Παναγιάς. 

 Τομέας Ι, οικισμού Αγίου Νικολάου  : Σ.Δ. =0,8   Μ.Πυκνότητα = 49 

ατομα/Ha 

 Τομέας ΙΙ, οικισμού Αγίου Νικολάου  : Σ.Δ. =0,4    Μ.Πυκνότητα = 24 

ατομα/Ha 

 Τομέας Ι - οικισμού Όρμου Παναγιάς    : Σ.Δ. =0,4    Μ.Πυκνότητα = 22 

ατομα/Ha 

Για τις προτεινόμενες  επεκτάσεις προβλέπονται:  

 Τομέας ΙΙΙ - επέκτασης Α’ κατοικίας οικισμού Αγίου Νικολάου  : Σ.Δ.=0,4    

αρτιότητα  600 τμ.  

 Τομέας ΙV - επέκτασης Β’ κατοικίας οικισμού Αγίου Νικολάου  :   

Σ.Δ.=0,25    αρτιότητα 800τμ.  
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 Τομέας ΙΙ - επέκτασης Α΄κατοικίας οικισμού Όρμου Παναγιάς : Σ.Δ.=0,40 

αρτιότητα  600 τμ.  

 Τομέας ΙΙΙ - επέκτασης Β’ κατοικίας οικισμού Όρμου Παναγιάς  : Σ.Δ. 

=0,35,  αρτιότητα 600τμ.  

Α.4.7 ΜΕΤΑΓΚΙΤΣΙ  

Ο οικισμός Μεταγκιτσίου είναι μεσόγειος οικισμός προϋφιστάμενος του 1923. 

Οριοθετήθηκε με την υπ’ άριθ.οικ.59009/87 (ΦΕΚ 923Δ/87) απόφαση Νομάρχη 

Χαλκιδικής. Καταλαμβάνει λοφώδη έκταση συνολικού εμβαδού  605,0 στρ. 

περίπου.   

Μορφολογικά διατηρεί τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού οικισμού σε 

μεγάλο βαθμό αν και λόγω της έλλειψης προστασίας του, έχει ήδη αρχίσει η 

αλλοίωση των χαρακτηριστικών του. Η κυριαρχούσα χρήση στον οικισμό είναι 

αυτή της αγροτικής κατοικίας με το κυρίως κτίσμα και τους βοηθητικούς χώρους 

που απαιτούνται για τη στέγαση ζώων και μηχανημάτων. Το κέντρο του οικισμού 

είναι υποτυπώδες, και συμβολίζεται με την πλατεία, ενώ οι λοιπές εξυπηρετήσεις 

συχνού καθημερινού λιανικού εμπορίου κ.λ.π. αναπτύσσονται διάσπαρτα στον 

οικισμό. Όλες οι Υπηρεσίες διοίκησης παρέχονται από  το κοινοτικό κατάστημα 

του Δημοτικού Διαμερίσματος. Για όλες τις λοιπές εξυπηρετήσεις διοίκησης, 

εμπορίου, η περιοχή είναι εξαρτημένη από τους γύρω δυναμικότερους οικισμούς 

του Δήμου και των ομόρων Δήμων.  

Παρά το γεγονός ότι η οριοθέτηση του οικισμού με απόφαση Νομάρχη ορίζει 

εντός ορίου περιοχή έκτασης 605 στρ., οι τάσεις που καταγράφονται,  ανάπτυξης 

σημαντικής δόμησης, προς την ανατολική και νοτιοανατολική εκτός σχεδίου ζώνη 

του, με παράλληλη μηδενική αξιοποίηση του εντός ορίου βόρειου και 

βορειοδυτικού τμήματος του οικισμού, υπαγορεύει αναθεώρηση των ορίων του.  

Προτείνεται η Επέκταση του οικισμού για Β΄κατοικία σε έκταση 47 Ηa  με 

Συντελεστή δόμησης 0,3 και αρτιότητα 1000 τμ. με ταυτόχρονη μείωση των 

ισχυόντων Συντελεστών δόμησης σε 2 τμήματα του οικισμού. Οργανώνεται 

οικισμός με συνεκτικό πυρήνα έκτασης 30,15 Ηa  και συντελεστή δόμησης 0,8 

και πέριξ αυτού προς βορά περιοχή για συγκέντρωση οχλουσών χρήσεων 

(Γεωργικές αποθήκες κ.λ.π.)  έκτασης 14,5 Ηα,και  προς νοτιοανατολικά περιοχή 

εντός ορίου έκτασης 15,2 Ha, με συντελεστή δόμησης 0,6 που θα αποτελέσει 

ενιαία οικιστική ενότητα με την προτεινόμενη προς την ίδια κατεύθυνση 

επέκταση του οικισμού για Β΄κατοικία. Οι χρήσεις γης του οικισμού και η 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου φαίνονται στο Χάρτη Π.3.1.4. Πολεοδομική 

Οργάνωση – Θεσμικό Πλαίσιο Δόμησης οικισμού Μεταγγιτσίου.  
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Υπολογίζεται ότι :  

 Τομέας Ι, οικισμού Μεταγγιτσίου ( κεντρο - έκτασης 30,15 Ηα) : Σ.Δ. =0,8                           

Μ.Πυκνότητα = 35 ατομα/Ha  

 Τομέας ΙΙ, οικισμού Μεταγγιτσίου (βορειοδυτικά -έκτασης 14,5 Ηα) : Σ.Δ. 

=0,6                          Μ.Πυκνότητα = 20 ατομα/Ha  

 Τομέας ΙΙΙ , οικισμού Μεταγγιτσίου (νοτιοανατολικά -έκτασης 15,2 Ηα) : 

Σ.Δ. =0,6                          Μ.Πυκνότητα = 20 ατομα/Ha  

 Τομέας IV - Επέκτασης Β΄κατοικίας (νοτιοανατολικά -έκτασης 47 Ηα) : 

Σ.Δ. =0,3                          Μ.Πυκνότητα = 12 ατομα/Ha  

Οι προτεινόμενοι τομείς όρων δόμησης φαίνονται στον Χάρτη Π.3.2.4. 

Θεσμικό Πλαίσιο δόμησης οικισμού Μεταγγιτσίου.  

Η ως άνω οργάνωση διαχωρίζει τον οικιστικό πυρήνα του οικισμού που 

παρουσιάζει έντονα χαρακτηριστικά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, (αστικός 

ιστός και κτιριακό απόθεμα) και επιβάλλει στην περίμετρό του μειωμένους 

Σ.Δόμησης και μεγαλύτερες αρτιότητες οικοπέδων, σύμφωνα με την επικρατούσα 

τάση. Έτσι καλύπτεται η ανάγκη αξιοποίησης των καταλληλότερων οικιστικά 

περιοχών χωρίς την υποβάθμιση του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού.  

Το βασικό οδικό δίκτυο συνίσταται από τις οδούς που ενώνουν τον οικισμό με 

την ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι  εντός του οικισμού καλύπτουν  και την τοπική 

κυκλοφορία. Ο οικισμός διασχίζεται από την επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου - 

Γοματίου η οποία αποτελεί και τον βασικό οδικό άξονά του. Σημαντικοί 

συνδετήριοι του οικισμού με την ευρύτερη ενδοχώρα και την παραλιακή ζώνη, 

είναι οι οδοί καλής βατότητας Μεταμόρφωσης – Μεταγκιτσίου και  Μεταγκιτσίου 

- Αγίου Νικολάου, οι οποίοι αναπτύσσονται ακτινωτά στον οικισμό. Η διαμπερής 

κυκλοφορία δημιουργεί προβλήματα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεδομένου 

ότι το διαμορφωμένο τοπικό δίκτυο δρόμων δεν είναι δυνατόν να απομονώσει την 

τοπική από την υπερτοπική κυκλοφορία, προτείνεται η χάραξη οδού παράκαμψης 

του οικισμού. Ήδη έχει δρομολογηθεί η κατασκευή «Οδού παράκαμψης 

Μεταγκιτσίου» σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η σύνδεση της οδού 

Μεταμόρφωσης - Μεταγκιτσίου και Αγίου Νικολάου – Γοματίου παρακάμπτοντας 

το συνεκτικό ιστό του οικισμού.  

Η κομβική θέση του οικισμού που αποτελέι σταυροδρόμι για την σύνδεση του 

Δήμου με την βόρεια Χαλκιδική θα ενισχυθεί με την νέα οδική χάραξη Κλειδί – 

Νικήτη που θα συνδέει την Σιθωνία με το οδικό δίκτυο Πολυγύρου – Ιερισού. 
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Το προγραμματικό μέγεθος του μονίμου πληθυσμού για το έτος 2020 

υπολογίζεται για τον οικισμό Μεταγκιτσίου 800 κάτοικοι,  ενώ ο οικισμός θα 

πρέπει να καλύψει και τις εξυπηρετήσεις για τον εποχικό πληθυσμό Β΄κατ οικίας 

που υπολογίζεται, για το σύνολο του Δ.Διαμερίσματος Μεταγκιτσίου σε 1200 

άτομα. Η Επάρκεια κοινωνικής υποδομής παρουσιάζεται στον Πίνακα Π.3.1.4.1. 

Ελεγχος Επάρκειας Κοινωνικής Υποδομής οικισμού Μεταγγιτσίου.  

Ειδικότερα, η κοινωνική υποδομή του οικισμού είναι επαρκής και συνίσταται 

σε: 

 Δημοτικό Σχολείο σε επιφάνεια γηπέδου  3.365,0  τμ.  

 Παιδικό Σταθμό και Αγροτικό Ιατρείο που στεγάζονται  στο κοινοτικό 

κατάστημα.  

 Χώρο Αθλητισμού (γήπεδο ποδοσφαίρου) έκτασης 14.850,0  τμ. εκτός των 

ορίων του οικισμού. 

 Υπάρχει μία εκκλησία σε γήπεδο έκτασης 3.523,0 τμ.  

 Τα κοιμητήρια βρίσκονται εκτός οικισμού, στα βόρεια, και σε απόσταση 

400 μ. περίπου 

Εντοπίζεται η ανάγκη δημιουργίας κοινοχρήστων χώρων και χώρων 

στάθμευσης κυρίως για την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών οι οποίοι 

συγκεντρώνονται στον οικισμό για αναψυχή και εστίαση. Οι χώροι αυτοί δεν 

μπορούν να εξασφαλισθούν στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού και θα πρέπει να 

ανευρεθούν στην περίμετρό του.  

Επί της οδού προς Βράσταμα προβλέπεται περιοχή για εγκατάσταση  

επαγγελματικών χρήσεων, έκτασης 10,5 Ηα. Η θέση αυτή βρίσκεται στη συμβολή 

της οδού προς Βράσταμα και της υπό μελέτη προβλεπόμενης οδού Κελί –Νικήτη 

που συνδέει τον οδικό άξονα Πολυγύρου –Ιερισσού με τη Χερσόνησο της 

Σιθωνίας νοτίως του οικισμού της Νικήτης.   

Α.4.8 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΠΘ  

Η περιοχή του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των Καθηγητών Α.Π.Θ. 

καλύπτεται με εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο ( Β.Δ. 15/6/1968 – ΦΕΚ 123Δ/68 

και Π.Δ. 29/11/75 – ΦΕΚ 18Δ/76) το οποίο έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον ως προς 

το οδικό δίκτυο. Οι κοινόχρηστοι  χώροι αποτελούν δασικές εκτάσεις οι οποίες 

διατηρούν τη μορφή τους. Η συνολική έκταση του οικισμού είναι 527 στρ. και οι 
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οικοδομήσιμοι χώροι του ανέρχονται σε ποσοστό 68%. Δεν προβλέπεται καμιά 

τροποποίηση στους θεσμοθετημένους όρους δόμησης.  

Α.4.9 ΜΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Α.4.9.1 Οικισμός Παρθενώνα  

Ο οικισμός του Παρθενώνα είναι παραδοσιακός, μεσόγειος, προϋφιστάμενος 

του 1923. Ο οικισμός εγκαταλήφθηκε την δεκαετία του 1980. Σήμερα ο οικισμός 

του Παρθενώνα αναβιώνει ως τουριστικός  τόπος καθώς το οικιστικό του απόθεμα, 

δεν αλλοιώθηκε από τις λειτουργικές παρεμβάσεις που υπέστησαν οι ενεργοί 

οικισμοί και προσφέρεται για αποκατάσταση.  

Η έκταση του οικισμού, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι 87 στρ. και την 

ίδια έκταση καταλάμβανε και παλαιότερα. Ο οικισμός Παρθενώνας του Δ.Δ. 

Ν.Μαρμαρά χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακός με το Π.Δ.19 -10-78 (ΦΕΚ 594Δ 

/78) με το οποίο καθορίζονται και οι όροι και περιορισμοί δόμησής του. Δεν έχει 

ποτέ οριοθετηθεί.  

Προτείνεται οριοθέτηση του οικισμού όπως αυτός περιγράφεται από τα 

υφιστάμενα κτίσματα σε έκταση 8,7 Ha. Απαιτείται ειδική αρχιτεκτονική μελέτη 

ανάπλασης. Οι γενικοί όροι δόμησης που προβλέπονται από το Π.Δ.19 -10-78 

είναι κατ αρχήν ικανοποιητικοί :  

Μέγιστος Συντελεστής δόμησης  0,8     

Επιτρέπονται οι αποκαταστάσεις παραδοσιακών κτισμάτων ακόμα και αν 

αντίκεινται στις διατάξεις περί ανώτατου συντελεστή δόμησης, κάλυψης και 

ύψους.  

Προτείνεται η θεσμοθέτηση περιοριστικών όρων στην εκτός σχεδίου δόμηση, 

σε ζώνη μέσου πλάτους 300 μ. περιμετρικά του οικισμού ώστε να εξασφαλισθεί 

και αναδειχθεί το αμιγές παραδοσιακό σύνολο.  

Α.4.9.2 Οικιστικές περιοχές Β΄κατοικίας - Τουρισμού - Αναψυχής 

Προτείνεται η δημιουργία τοπικών Κέντρων Τουριστικού – Παραθεριστικού 

χαρακτήρα μικρής κλίμακας (10,0 έως 25,0 Ηα) σε κομβικές θέσεις, ανάμεσα 

στους θεσμοθετημένους οικισμούς, ώστε να πυκνώσει το οικιστικό δίκτυο και οι 

πόλοι τουριστικών εξυπηρετήσεων. Η πρόβλεψη πολεοδομημένης γης για 

ανάπτυξη εξυπηρετήσεων τουρισμού και αναψυχής έχει στόχο την απορρόφηση 
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ποσοστού ανάλογης δόμησης  που σήμερα αναπτύσσεται διάσπαρτα και κυρίως 

κατά μήκος των οδικών αξόνων.  

Προτείνονται οι εξής αδόμητες περιοχές για πολεοδόμηση Β΄κατοικίας με 

Χρήση Τουρισμού-Αναψυχής, ως ορίζεται στην παραγραφο 23 των Γενικών 

διατάξεων: 

 Περιοχή Αγίου Παύλου (μεσόγειος οικισμός) :έκταση 11,0 Ha, Σ.Δόμησης 

= 0,4,   Πυκνότητα = 21 ατ./Ηα    και Αρτιότητα 600,0 τμ.  

 Περιοχή Αγίων Θεοδώρων : έκταση 25,5 Ha,  Σ.Δόμησης 0,4,  Πυκνότητα 

= 27 α/Ηα και Αρτιότητα 800 τμ.  

 Ακτή Σαλονικιού : έκταση 28,5 Ηα,  Σ.Δόμησης 0,25, Πυκνότητα 20 άτ/Ηα 

και               Αρτιότητα 800 τμ.  

Προτείνεται η πολεοδόμηση μικρής έκτασης στην περιοχής Ελιάς με χρήση 

γης Τοπικού κέντρου  (άρθρο 4 του Π.Δ.23/2/87)  

 Περιοχή Ελιάς : έκταση 12,13 Ha,  Σ.Δόμησης = 0,35, Πυκνότητα = 23 

ατ./Ηα και    αρτιότητα 800,0 τμ. 

Πυκνοδομημένη περιοχή για την οποία επιβάλλονται πολεοδομικές ρυθμίσεις 

είναι η περιοχή της Βουρβουρούς. Ο οικισμός της Βουρβουρούς, ο οποίος 

αναπτύσσεται γύρω από τον ομώνυμο κόλπο και οριοθετείται από το οδικό δίκτυο 

του κυκλώματος της Σιθωνίας  και τον θεσμοθετημένο οικισμό του «Οικοδομικού 

Συνεταιρισμού Καθηγητών» καταλαμβάνει έκταση 273,0 Ha. Παρουσιάζει πυκνή 

δόμηση με ιδιαίτερη ένταση στην παραλιακή ζώνη εκατέρωθεν της παλαιάς 

επαρχιακής οδού. Δεν παρουσιάζει αυθαίρετη δόμηση, πλην μεμονωμέν ων 

περιπτώσεων, αλλά είναι περιοχή που αναπτύχθηκε κυρίως με τις κατά 

παρέκκλιση διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμησης, για την αρτιότητα των 

οικοπέδων. Το μήκος της παραλιακής ζώνης που παρουσιάζει συνεχή δόμηση, 

είναι 4.200 μ. περίπου, και το μέσο βάθος της ζώνης από την θάλασσα είναι 550μ. 

Η μορφή αυτή επαναλαμβάνεται γραμμικά από ανατολικά προς δυτικά  χωρίς  να 

διαφαίνεται πουθενά η ύπαρξη  τοπικού ή κοινωνικού κέντρου. Η περιοχή 

διασχίζεται κατά την κατεύθυνση βορά – νότου, από πέντε ρέματα που τη 

χωρίζουν σε οικιστικές υποενότητες. Τα οικοσυστήματα των ρεμάτων δεν έχουν 

αλλοιωθεί στο μεγαλύτερο μέρος τους, με εξαίρεση την παραλιακή ζώνη 2 εξ 

αυτών. Η παραλία έχει πολύ μικρό πλάτος και δεν εξασφαλίζεται η διαμπερής 

κίνηση κατά μήκος της ούτε για πεζούς. Η δυναμικότητα των τουριστικών 

εγκαταστάσεων της περιοχής υπολογίζεται σε 1200 κλίνες, ενώ η πληθώρα 

ενοικιαζομένων κατοικιών αυξάνει κατά πολύ, τον εποχικό πληθυσμό.  Οι λόγοι 

που επιβάλλουν την πολεοδομική ρύθμιση της περιοχής είναι το μέγεθος του 

οικιστικού συνόλου, το μέγεθος του εποχικού πληθυσμού (3630 κάτοικοι), η 

μεγάλη πυκνότητα δόμησης, η υποβάθμιση και ιδιωτικοποίηση της παραλιακής 
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ζώνης, και η ανυπαρξία κοινωνικής υποδομής που επιβάλλεται για ανάλογες 

οικιστικές συγκεντρώσεις.  

Προβλέπεται η πολεοδόμηση της περιοχής με ανάπτυξη Β΄κατοικίας κατά 

κόμβους, με Σ.Δόμησης 0,25 και αρτιότητα οικοπέδων τουλάχιστον 800,0 τμ. 

(Μέση πυκνότητα 16 κατ/Ha) με χρήση Τουρισμού Αναψυχής του άρθρου 8 του 

Π.Δ. 23/2/87. Κατά την πολεοδόμηση της περιοχής Βουρβουρούς και λόγω του 

ευαίσθητου χαρακτήρα της, επιβάλλεται η εξειδίκευση των ως άνω 

επιτρεπόμενων χρήσεων, μέσω της  δημιουργίας ζωνών με περιορισμούς στις 

χρήσεις του άρθρου 8, ώστε να αποφευχθεί η διάχυση των κεντρικότερων 

λειτουργιών (κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια, πρατήρια βενζίνης, εμπορικά 

καταστήματα κ.λ.π.) σε όλη την έκταση της προς πολεοδόμηση ζώνης και να 

οριοθετηθούν επί μέρους ενότητες με ηπιότερες χρήσεις παραθεριστικής 

κατοικίας (όπως στη ζώνη γειτνίασης με τον οικισμό Καθηγητών, στην περιοχή 

του ακρωτηρίου κλπ), με στόχο τη δημιουργία ποιοτικά αναβαθμισμένων 

περιοχών β΄ κατοικίας.Εως την πολεοδόμηση της περιοχής, οι όροι δόμησης 

καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση, 

ισχύουν όμως οι περιορισμοί των επιτρεπομένων χρήσεων, που αναφέρονται στην 

παράγραφο 22 του κεφαλαίου των Γενικών Διατάξεων.  

Η χωρητικότητα και τα προγραμματικά μεγέθη για κάθε οικιστικό υποδοχέα 

παρουσιάζονται στους πίνακες του Παραρτήματος.  

Π.3.1.1.2α  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Νικήτης 

Π.3.1.1.2β  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμών Αγίου Παύλου, 

Εληάς 

Π.3.1.2.2α  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Ν.Μαρμαρά-

Παρθενώνα 

Π.3.1.2.2β  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Παρθενώνα  

Π.3.1.3.2α  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Αγίου Νικολάου  

Π.3.1.3.2β  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Όρμου Παναγιάς  

Π.3.1.3.2γ  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Ακτής Σαλονικιού  

Π.3.1.3.2δ  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Βουρβουρού  

Π.3.1.4.2α  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Μεταγκιτσίου  

Π.3.1.4.2β  Τομείς όρων δόμησης – χωρητικότητες οικισμού Αγίων Θεοδώρων  

 

4. Γενικές Διατάξεις  

1.α. Περιοχές προστασίας  

-Ο δασικός ή μη χαρακτήρας των εκτάσεων (τόσο στις προς πολεοδόμηση περιοχές, 

όσο και στον εξωαστικό χώρο) θα εξετάζεται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες 
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Δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τη διαδικασία του αρ. 14 του Ν. 998/79, μέχρι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης των δασικών χαρτών (σύμφωνα με το Ν. 

2664/98). Τυχόν υφιστάμενοι, εντός των προβλεπομένων προς πολεοδόμηση 

περιοχών, δασικοί θύλακες, μένουν εκτός σχεδίου και προστατεύονται από τη δασική 

νομοθεσία. 

-Ο καθορισμός των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και των ζωνών προστασίας τους 

ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και 

κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας Απόφασης (με την προϋπόθεση ότι οι 

προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και ρυθμίσεις είναι δυσμενέστερες της παρούσας)  

-Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων κ αι των 

ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, 

δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών 

προστασίας της φύσης (αρ.  18 Ν.1650/86), ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις, 

όπως εκάστοτε ισχύουν.  

 

1.β. Ρυθμίσεις για δίκτυα και τεχνικές υποδομές  

-Επιτρέπεται  η χωροθέτηση Εγκαταστάσεων  Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ), 

ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, νεκροταφείων, μετά από έγκριση της  περιβαλλοντικής αδειοδότησής 

τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις ζώνες αγροτοτουρισμού (ΑΓ), 

Παραγωγικών Δραστηριοτήτων(Ε), Υπερτοπικών Επαγγελματικών χρήσεων (Ε1), 

στις Περιοχές Προστασίας (Π1)και στην Περιοχή Προστασίας Γης Υψυλής 

Παραγωγικότητας.  

-Η κατασκευή δικτύων και εγκαταστάσεων Τεχνικής Υποδομής, Κοινής Ωφέλειας 

(ενέργειας, φυσικού αερίου, τηλεπικοινωνιών ΕΡΤ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ύδρευσης, 

αποχέτευσης, φυσικού αερίου, επεξεργασίας λυμάτων, απορριμμάτων, αποβλήτων 

κλπ) και εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής ήπιων μορφών ενέργειας, 

(ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, εγκαταστάσεις αιολικής, φωτοβολταϊκής, 

βιοκαυσίμων κλπ) μετεωρολογικών, γεωδυναμικών και συναφών σταθμών και 

εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων, εφόσον δε προβλέπονται με το παρόν ή είναι 

αδύνατο να κατασκευαστούν στις ενδεικνυόμενες θέσεις, επιτρέπονται σε όλες τις 

περιοχές ύστερα από περιβαλλοντική αδειοδότησή  τους, σύμφωνα με την ΚΥΑ  

69269/538/90 (Β 678) και την λοιπή κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.  

-Γραμμές μεταφοράς ενέργειας 150KV και 400KV. Σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές 

απαγορεύεται κάθε δόμηση σε ζώνη 25 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής 

και των πυλώνων με την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από 

τυχόν εγκριθέντες περιβαλλοντικούς όρους και την κείμενη νομοθεσία.  

-Σε όλες τις περιοχές εκτός των Αρχαιολογικών Χώρων και των ζωνών  ΖΠΦΠ 

Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, επιτρέπεται η εγκατάσταση αντλητικών 

εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΠΔ 24 -5-85 

(ΦΕΚ 270Δ/85) και την κείμενη νομοθεσία. Στις περιοχές των ΠΕΡΠΟ και του 

Τουρισμού-Αναψυχής, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξαμενών σε 

υποστηλώματα. 

 

2. Στα γήπεδα που έχουν πρόσωπο στις ακτές  τόσο στο χερσαίο χώρο, όσο και 

στα νησιά η δόμηση επιτρέπεται μόνον αφού καθορισθεί η γραμμή αιγιαλού και 

παραλίας.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 113 

3. Στις εκτός σχεδίου η ελάχιστη απόσταση  Ε κτισμάτων από τη γραμμή του 

αιγιαλού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα πενήντα (50,00 μ) μέτρα. Σε 

περίπτωση γηπέδων με υψομετρική στάθμη του φυσικού εδάφους, στη θέση του 

γηπέδου στην οποία θα τοποθετηθεί το κτίριο, μικρότερη των δέκα (10,00) 

μέτρων από την στάθμη της θάλασσας, η ελάχιστη απόσταση Ε κτισμάτων από τη 

γραμμή του αιγιαλού δίδεται από την σχέση Ε = 50 + (10 - Υ) Χ 5, όπου Ε η 

ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης του κτιρίου και Υ η υψομετρική διαφορά στο 

σημείο Ε. Οι περιορισμοί αυτοί δεν έχουν εφαρμογή στα έργα του δημοσίου και 

λιμενικών ταμείων και τουριστικών λιμένων, τα οποία λόγω των αναγκών που 

εξυπηρετούν πρέπει να εγκαθίστανται σε παραλιακούς χώρους.  

4. Απαγορεύεται η δημιουργία νέων παραλιακών οδικών αξόνων (με εξαίρεση 

τις προτεινόμενες περιοχές προς πολεοδόμηση) για την διασύνδεση των 

παράκτιων περιοχών, σε απόσταση μικρότερη των 300,00 μ. από την ακτή. Η 

εξυπηρέτηση της παράκτιας ζώνης πρέπει να γίνεται με οδούς τοπικής σημασίας 

κάθετες προς αυτήν. Από τις διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εξαιρούνται ο ι 

οδοί που απαιτούνται για την παράκαμψη παραλιακών οικισμών. Οι δρόμοι που 

ανήκουν στο οικοτουριστικό δίκτυο θα πρέπει να διατηρούνται ως χωματόδρομοι 

με χαρακτηριστικά δασικών δρόμων και τα αναγκαία τεχνικά έργα υποδομής. 

Επιτρέπεται η κατασκευή πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, οδών ήπιας ή 

περιορισμένης κυκλοφορίας οχημάτων. Των διατάξεων αυτών εξαιρούνται 

υφιστάμενοι οδοί που μπορούν να συντηρούνται και να αναβαθμίζονται και 

τμήματα οδών κάθετων προς την ακτή, που οδηγούν σε χώρους στάθμευσης.  

5. Απαγορεύεται η καταστροφή των χαρακτηριστικών βραχωδών εξάρσεων, 

είτε αυτές είναι συμπαγείς είτε συντίθενται από μεμονωμένους ογκόλιθους σε 

δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους.  

6. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων των κτιρίων ορίζεται σε δύο (2) 

εκτός αν ορίζεται ειδικότερα αλλιώς, πλην των γεωργικών αποθηκών οι οποίες 

είναι μονόροφες.  

Η στάθμη της οροφής του υπογείου από το φυσικό έδαφος δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 0,8 μ. και η πρόσβαση δεν γίνεται από τον εξωτερικό χώρο απ' 

ευθείας. Σε αντίθετη περίπτωση η επιφάνεια, που καταλαμβάνει το υπόγειο, 

συνυπολογίζεται στη δομήσιμη επιφάνεια.  

7. Δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευσης οικοδομικών 

υλικών σε ζώνη βάθους 200,00 μ. από τη γραμμή αιγιαλού.  

8. Απαγορεύεται η τοποθέτηση επιγραφών (μεμονωμένα) και  διαφημίσεων 

εντός των γηπέδων ή στα όρια αυτών. Επιτρέπονται επιγραφές μόνον επί των 

όψεων των κτιρίων μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. Υπάρχουσες επιγραφές, που δεν 
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πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, απομακρύνονται με τη δημοσίευση του 

παρόντος.  

9. Περιορισμοί για κατασκευές και κτίρια σε όλες τις περιοχές  

 

-Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων (παρά μόνο προσωρινά σε 

εργοτάξια ή για λόγους έκτακτης ανάγκης) και τροχοβιλών εκτός από οργανωμένους 

χώρους camping.  

-Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis) 

-Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συνεχών εξωστών περιμετρικά των κτιρίων.  

-Ειδικότεροι μορφολογικοί περιορισμοί που έχουν θεσμοθετηθεί  κατά περιοχές ή 

οικισμούς εξακολουθούν να ισχύουν εκ παραλλήλου. Εφ’ όσον αναφέρονται στο ίδιο 

αντικείμενο ισχύει η αυστηρότερη διάταξη. Με διατάγματα πολεοδόμησης μπορούν 

να θεσμοθετηθούν αυστηρότεροι περιορισμοί.  

 

10. Γήπεδα τα οποία εμπίπτουν σε πλείονες της μίας ζώνες χρήσεων γης 

λογίζονται ως ενιαία, όσον αφορά την αρτιότητα. Η τοποθέτηση της χρ ήσεως 

όμως γίνεται μόνο στο τμήμα, στο οποίο επιτρέπεται η χρήση αυτή.  

11. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων αφαλάτωσης, βιολογικού καθαρισμού 

οικισμών και ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις οικείες κατά περίπτωση διατάξεις και μετά 

από περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

12. Τουριστικές μονάδες νομίμως υφιστάμενες, οι οποίες ευρίσκονται σε 

περιοχές όπου με το παρόν δεν επιτρέπεται η τουριστική χρήση, δύναται να 

εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται επί των γηπέδων που ευρίσκονται χωρίς 

αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας σε κλίνες και χωρίς υπέρβαση του 

ισχύοντος για τη χρήση αυτή συντελεστή δόμησης.  

13. Αποστάσεις από ρέματα –ζώνες προστασίας ρεμάτων  

Για την ανέγερση κτηρίων οιασδήποτε χρήσης, επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση 20,0 

μ. από τον άξονα των ρεμάτων σε όλες τις εξωαστικές περιοχές του ΟΤΑ μέχρι την 

οριοθέτηση τους κατά την κείμενη νομοθεσία. Μετά την οριοθέτηση τους ισχύουν οι 

ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η με την 

παραπάνω απόσταση των 20 μ., ή με την οριοθέτηση των ρεμάτων προκύπτου σα 

ζώνη, θεωρείται περιοχή απόλυτης προστασίας, στην οποία απαγορεύεται κάθε 

δόμηση, με εξαίρεση έργα προστατευτικής και περιβαλλοντικής διευθέτησης, τα 

απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής οργανισμών κοινής ωφέλειας, τις κατασκευές 

που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν.1577/85 (ΓΟΚ) και δημόσια έργα που 

διέρχονται κάθετα στον άξονα των ρεμάτων. Απαγορεύεται η ρίψη στα ρέματα  

σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.  

-Τα ρέματα που διέρχονται από τις προς πολεοδόμηση περιοχές, πρέπει να οριοθετηθούν πριν 

την πολεοδόμηση των περιοχών και κατά κανόνα να παραμείνουν ως ανοικτές διατομές. 

Εξαιρούνται τα ρέματα ή τμήματα ρεμάτων που έχουν διαμορφωθεί ήδη σε κλειστούς αγωγούς. 

-Δεν επιτρέπεται η δόμηση, οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις εδάφους, που εμποδίζουν την 

ελεύθερη απορροή του νερού. Τα έργα υποδομής μελετώνται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη 

πλημμυρική παροχή 50ετίας. Επιβάλλεται η προστασία των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής 

διαμόρφωσής τους, όπως και η παραδοσιακή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους. 

Απαγορεύεται η οδική τους χρήση και η επιχωμάτωση ή και η σκυροδέτησή τους. Η 
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αποκατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ή αλλοιωμένων ρεμάτων και των περιοχών τους γίνεται 

με τη σύμφωνη άδεια της ΕΠΑΕ και ΟΤΑ.  

14. Ο καθορισμός χώρων για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας γίνεται 

με βάση τις διατάξεις του Αρθ-26  του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/83).  

15. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ/01-07-77  (ΦΕΚ-

290/Δ/77), εφόσον δεν αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος. 

16. Ρυθμίσεις για την κατάτμηση και αρτιότητα των γηπέδων  

 

-Εφόσον ισχύουν για κατηγορίες αγροκτημάτων ή ιδιοκτητών μεγαλύτερα όρια ή 

απαγορεύσεις κατάτμησης, από τα προβλεπόμενα στην παρούσα,  αυτές 

εξακολουθούν να ισχύουν . 

-Γήπεδα που κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης ήταν άρτια και 

οικοδομήσιμα, εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων της παρούσης  

 

17. Αιολικά Πάρκα δεν προβλέπονται εντός των ορίων του Δήμου Σιθωνίας.  

18. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλιακής ενέργειας επιτρέπονται στις περιοχές 

Ε1. Επίσης, δύνανται να χωροθετηθούν σε περιοχές ΑΓ, εφ’ όσον απέχουν 1,0 

χλμ από τουριστικές περιοχές ΤΑ, ΠΕΠ ή παραδοσιακό οικισμό.  

19. Επιτρέπονται μη οχλούσες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στοιχείων (όχι προς 

εμπορική εκμετάλλευση) μετά από περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με την 

εκάστοτε ισχύουσα για την χρήση νομοθεσία και την σύμφωνη γνώμη των 

συναρμοδίων φορέων πχ  Αρχαιολογικές Υπηρεσίες κλπ.  

 

20. Εγκαταστάσεις γηπέδου γκολφ χωροθετούνται στις περιοχές ΑΓ, Π1, εφ’  

όσον πληρούν τις προϋποθέσεις της δασικής νομοθεσίας και όρους που 

εξασφαλίζουν την υδροδότηση με πόρους που δεν επιβαρύνουν το συνολικό 

δυναμικό και τις υποδομές του Δήμου. Οι όροι καθορίζονται λεπτομερώς από τη 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΠΠΕ, ΜΠΕ). 

21. Για την υλοποίηση των προβλέψεων του Γ.Π.Σ. θα πρέπει να 

εξασφαλίζεται η έκδοση τελεσίδικης Πράξης Δασικού Χαρακτηρισμού.  

22. Όπου στην παρούσα αναφέρεται ως επιτρεπόμενη χρήση, η Χρήση 

Τουρισμός Αναψυχή (του άρθρου 8 του ΠΔ 23 -2-87) χωρίς άλλη εξειδίκευση, 

νοείται το σύνολο των παρακάτω κατηγοριών χρήσεων:   

 Ξενώνες, Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις  

 Κατοικία  

 Εμπορικά Καταστήματα 

 Εστιατόρια  

 Αναψυκτήρια  

 Χώροι συνάθροισης κοινού  

domiki://5/2274
domiki://5/7079
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 Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές  

λειτουργίες. 

 Κτίρια κοινωνικής Πρόνοιας  

 Θρησκευτικοί χώροι. 

 Γήπεδα στάθμευσης  

 Αθλητικές εγκαταστάσεις  

 Εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών, εφόσον εξυπηρετούν τις 

ανάγκες της περιοχής.  

 Μικρά Συνεδριακά  κέντρα. 

 Γεωργικές αποθήκες, υδατοδεξαμενές, φρέατα, αντλητικές εγκαταστάσεις, έως 100τμ. 

 

23. Περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς  

 

-Οι Περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς (όπως εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την 

εθνική άμυνα, χώροι λιμένων κλπ) εξαιρούνται των προτεινομένων στα προηγούμενα 

άρθρα ρυθμίσεων, οι χρήσεις και  η δόμησή τους επιτρέπονται σύμφωνα  με το ίδιο 

νομικό καθεστώς τους, ή τις ειδικές για κάθε χώρο διατάξεις της νομοθεσίας, όπως 

εκάστοτε ισχύουν, υπό την προϋπόθεση  ότι οι προβλεπόμενοι όροι, περιορισμοί και 

ρυθμίσεις είναι αυστηρότεροι  της παρούσας. Επίσης εξαιρούνται των ρυθμίσεων της 

παρούσας έργα εθνικής σημασίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, 

νόμο, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω έκτακτης ανάγκης (σεισμών, 

κατολισθήσεων,  πλημμύρων, θεομηνιών κλπ  

-Οι περιοχές που έχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια (Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, 

ιδιωτικές πολεοδομήσεις, τοπικά ρυμοτομικά κλπ) και οι οποίες τυχόν δεν 

απεικονίζονται λόγω κλίμακας κλπ., στα πλαίσια του παρόντος ΓΠΣ, διατηρούν τις 

θεσμοθετημένες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησής τους.  

 

24. Προηγούμενα Διατάγματα  

 

Από την ημέρα κύρωσης της παρούσης, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις του Δ/τος 

της Χαλκιδικής (Π.Δ. της 1.7/1-9-77 ΦΕΚ 290Δ΄, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε) που αφορούν τη χωροθέτηση  και τους όρους και περιορισμούς 

δόμησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, καθώς και των 

επαγγελματικών εργαστηρίων εντός της περιοχής του ΟΤΑ Σιθωνίας, εφόσον 

καθορίζουν  όρους και περιορισμούς δόμησης δυσμενέστερους της παρούσας. 

Παραμένουν επίσης σε ισχύ α) οι θεσμοθετημένοι από το Δ/γμα της Χαλκιδικής, 

περιορισμοί των ελαχίστων αποστάσεων των βιομηχανικών και βιοτεχνικών  

εγκαταστάσεων και των επαγγελματικών εργαστηρίων, από τους οικισμούς και τις 

ακτές και β) οι διατάξεις που αφορούν τους όρους και περιορισμούς δόμησης για τη 

χρήση της κατοικίας και του Τουρισμού (Π.Δ. της 30.6/23 -7-91 ΦΕΚ 474 Δ΄).  
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25. Ρυθμίσεις για υφιστάμενα κτίσματα και άδειες:  

Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα βιοτεχνίας-βιομηχανίας σε περιοχές όπου δεν 

επιτρέπεται η χρήση, μπορούν να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να 

επεκτείνονται εντός των ορίων του γηπέδου επί του οποίου έχουν ανεγερθεί 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3325/05(ΦΕΚ 68 Α΄/05)  και της λοιπής εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας αν δεν προβλέπεται αλλιώς στους ειδικούς όρο υς δόμησης 

της επιμέρους ζώνης. Για τις μονάδες που βρίσκονται σε Περιοχές Ειδικής 

Προστασίας ΠΕΠ δεν επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός όταν αυτός συνεπάγεται και 

αύξηση του κτιριακού όγκου, ή επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων ή 

ανέγερση νέων. 

Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των νομίμως υφισταμένων 

τουριστικών εγκαταστάσεων, έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται για την 

περιοχή, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, με δυνατότητα αύξησης 

του κτιριακού τους όγκου εφόσον αυτή δεν συνεπάγετα ι αύξηση της 

δυναμικότητας τους. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π 

.Δ. της 20.1.1998 (Δ' 61).  

Νομίμως υφιστάμενα λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους δεν 

επιτρέπεται από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δύναται να διατ ηρήσουν 

την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί . Για τα κτίρια 

αυτά επιτρέπεται η ανανέωση άδειας λειτουργίας τους, οι επισκευές για λόγους 

χρήσεως και υγιεινής, και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων τους, μετά την 

επιβολή περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας τους.  

Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση των νομίμως υφισταμένων 

εγκαταστάσεων οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), η Εταιρειών 

Δημοσίου Ενδιαφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις 

των από 6.10.1978 (Δ/538) και από 24.5.1985 (Δ /270) Π.Δ/των, όπως ισχύουν.  

Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της 

παρούσας σε περιοχές όπου δεν επιτρέπεται η αναφερόμενη στην άδεια χρήση, 

εκτελούνται όπως εκδόθηκαν και μέσα στα όρια του χρόνου ισχύος των. Μετά το 

πέρας του χρόνου ισχύος τους, δεν αναθεωρούνται ως προς τον χρόνο ισχύος πλην 

της περίπτωσης ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

αναθεώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας. Ομοίως υλοποιούνται 

έργα ή δραστηριότητες για τα οποία έχουν εγκριθεί περιβαλλοντικοί όροι, έστω 

και αν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα.  

Στις εντός και εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου, οικοδομικές άδειες που 

έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υπ οβληθεί στην 

αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την 

έκδοση οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισης 
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του ΓΠΣ, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων 

στοιχείων σε συνδυασμό με  τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α'), όπως 

ισχύουν. 

Ομοίως στο ΦΕΚ-83/ΑΑΠ/29-2-08 είναι δημοσιευμένο το ΓΠΣ του πρώην 

Καποδιστραικού Δήμου Τορώνης. Τα βασικά στοιχεία αυτού αναφέρονται 

ακολούθως: 

«Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου Τορώνης όπως φαίνεται 

στο Χάρτη Π.1 κλίμακας 1:50.000 περιλαμβάνει:  

Τον αναπτυξιακό ρόλο και δυνατότητες του Δήμου Τορώνης στο ευρύτερο χω -

ροταξικό και αναπτυξιακό πλαίσιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και 

του Νομού Χαλκιδικής, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις και αναπτυξιακούς 

στόχους για τα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη του 

παράκτιου χώρου και τον έλεγχο και προγραμματισμό της τουριστικής ανάπτυξης.  

Την περιγραφή του μοντέλου χωρικής ολοκλήρωσης του Δήμου Τορώνης, 

όπου υπάρχουν ευαίσθητα φυσικά οικοσυστήματα (δασικές εκτάσεις, παραθαλάσ-

σια οικοσυστήματα) και σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές. Το μοντέλο 

περιλαμβάνει την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου, 

κυρίως όσον αφορά στην ανάπτυξη του αρχαιολογικού και φυσιολατρικού 

τουρισμού, σε συνδυασμό με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.  

Σε επίπεδο χρήσεων γης προτείνεται ένα απλοποιημένο αλλά καλά ιεραρχη-

μένο πλαίσιο χρήσεων γης για τις αγροτικές περιοχές, τα δάση, τα οικοσυ -

στήματα. 

Η ενίσχυση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών των οικισμών αποτελεί 

βασική παράμετρο του σχεδιασμού.  

Β. α) Την πολεοδομική  οργάνωση του Δήμου για πληθυσμιακό μέγεθος 6.102 

κατοίκους, (με την έγκριση των προς  πολεοδόμηση περιοχών και τη δημιουργία 

δεκατεσσάρων  (14) πολεοδομικών ενοτήτων, όπως φαίνονται στον χάρτη  Π.3.1 

κλίμακας 1:5000 κάθε οικισμού, στον πίνακα της Ενότητας 1 του Παραρτήματος 

Πινάκων, που επισυνάπτεται  της παρούσης, και συνοπτικά στον πίνακα που 

ακολουθεί,  ως εξής: 
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β) Τον καθορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνεται στους  χάρτες Π.3.1 

κλίμακας 1:5000 κάθε οικισμού και ειδικότερα:  Τον καθορισμό γενικής κατοικίας 

σε όλες τις πολεοδομικές  ενότητες Α' κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το 

άρθρο 3 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166Δ'/6.3.1987), και τον καθορισμό  αμιγούς 

και γενικής κατοικίας στις πολεοδομικές ενότητες  Β' κατοικίας. 

γ) Τον καθορισμό πολεοδομικού τοπικού κέντρου στις  πολεοδομικές ενότητες 

1, 2, 3, 4 και 5, όπως προσδιορίζεται  στο άρθρο 4 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 

166Δ'/6.3.1987).  

δ) Τον καθορισμό χώρων αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, 

πολιτιστικών λειτουργιών, ελεύθερων  κοινόχρηστων χώρων και αστικού πρασί-

νου. Στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου καθ-

ορίζονται οι επιτρεπόμενες από το άρθρο 9 του π.δ.  23.2.1987 (ΦΕΚ 

166Δ'/6.3.1987) χρήσεις, εκτός των αθλητικών  και πολιτιστικών εγκαταστάσεων, 

οι οποίες χωροθετούνται  σε ειδικούς για τη χρήση αυτή χώρους.  

ε) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενοτήτων σε 

κατοίκους, των αναγκών σε γη για  κοινωνική υποδομή και κοινόχρηστους 

 
Πολεοδομική Ενότητα Μέσος Σ 

Δόμησης 

υντελεστής ; 

ανά Τομέα 

Μεικτή 

Πυκνότητα 

(άτομα/Ηα) Τομέας Μ.Σ.Δ. 

1 Συκιά (Α' κατοικία) I 0,8 26,14 

II 0,6 

III 0,5 

2 Συκιά (Β' κατοικία) IV 0,3 33,43 

3 Σάρτη (Α' κατοικία) I 0,8 31,24 

II 0,5 

4 Σάρτη (Β1 κατοικία) III 0,3 33,43 

5 Τορώνη (Α' κατοικία) I 0,5 10,00 

II 0,5 

6 Τορώνπ (Β' κατοικία) - 1 III 0,3 33,43 

7 Τορώνη (Β1 κατοικία) - 2 III 0,3 33,43 

8 Κουφός (Α' κατοικία) -1 1 0,5 7,05 

9 Κουφός (Α' κατοικία) -2 1 0,5 7,05 

II 0,5 

10 Κουφός (Β' κατοικία) -1 III 0,3 33,43 

11 Κουφός (Β* κατοικία) -2 III 0,3 33,43 

12 Καλαμίτσι (Α1 κατοικία) 1 0,5 5,60 

II 0,5 

III 0,5 

13 Καλαμίτσι (Β' κατοικία) -1 IV 0,3 33,43 

14 Καλαμίτσι (Β' κατοικία) -2 IV 0,3 33,43 
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χώρους, όπως φαίνονται στους πίνακες της Ενότητας 2 του Παραρτήματος  

Πινάκων που επισυνάπτεται της παρούσης.  

Γ. Την οργάνωση των χρήσεων γης και προστασίας του  περιβάλλοντος, όπως 

αυτές απεικονίζονται στον χάρτη  Π.2 κλίμακας 1:25.000:  

Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ), 

Περιοχές ΠΕΡΠΟ,  

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Υψηλής 

Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ),  

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ), 

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός 

Χώρος (ΠΕΠΔ ΟΧ),  

Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός, Αναψυχή (ΠΕΠΔ 

Τ-Α), 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δασών (ΠΕΠ ΔΠ),  

Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων  (ΠΕΠ ΑΧ), 

Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ  ΦΠ) 

Στις περιοχές αυτές καθορίζονται οι παρακάτω επιτρεπόμενες χρήσεις γης και 

όροι και περιορισμοί δόμησης:  

α) Περιοχές Οικιστικής Ανάπτυξης (ΠΟΑ)  

Είναι οι περιοχές που στα πλαίσια του ΓΠΣ είναι ήδη θεσμοθετημένες, ή 

προορίζονται για πολεοδόμηση σύμφωνα  με τα διάφορα νομικά καθεστώτα 

ένταξης που ισχύουν  κατά οικισμό-περιοχή, ανάλογα με το πληθυσμιακό του  

μέγεθος, και τον προορισμό του. Διακρίνονται σε:  

1.- Περιοχές προς πολεοδόμηση για χρήση κατοικίας  

1.1-Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ 1  

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας κατοικίας και λοιπών 

αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν: 

τις εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης (προ του '23) και  εντός της οριοθέτησης 

του παλαιότερου ΓΠΣ (ΓΠΣ Συκιάς,  1999) περιοχές του οικισμού της Συκιάς.  

-Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ 2  

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας  κατοικίας και λοιπών 

αστικών χρήσεων των οικισμών της  Σάρτης, Τορώνης, Κουφού και Καλαμιτσίου 

και περιλαμβάνουν: 

τις με απόφαση Νομάρχη οριοθετημένες περιοχές των  παραπάνω οικισμών, 

βάση της νομοθεσίας των οικισμών  κάτω από 2.000 κατοίκους.  

-Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΑΚ 3  

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές κύριας  κατοικίας και λοιπών 

αστικών χρήσεων και περιλαμβάνουν 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 121 

τις προτεινόμενες προς επέκταση περιοχές στον οικισμό της Συκιάς από το 

παρόν Γενικό Πολεοδομικό  Σχέδιο Δήμου Τορώνης 

τις προτεινόμενες προς επέκταση περιοχές στους οικισμούς της Σάρτης, 

Τορώνης, Κουφού και Καλαμιτσίου  

-Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΒΚ 1  

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και 

περιλαμβάνουν:  

Τις εκτός σχεδίου -διαμορφωμένες και μη- περιοχές παραθεριστικής κατοικίας 

που απαιτούν πολεοδομική εξυγίανση και προτείνονται από το παρόν Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο προς πολεοδόμηση.  

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Για τις περιοχές ΠΟΑ ΑΚ 2  

Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις μη  πολεοδομημένες 

εκτάσεις των περιοχών του οικισμού, που  οριοθετήθηκαν με απόφαση Νομάρχη, 

σύμφωνα με το π.δ.  24.4.1985 (ΦΕΚ 181 Δ'/3.5.1985), επιτρέπονται οι χρήσεις 

της γενικής κατοικίας, όπως ορίζονται από το π.δ. 3.3.1987 (ΦΕΚ  

166Δ'/6.3.1987). 

Για τις περιοχές ΠΟΑ ΑΚ 3 και ΠΟΑ ΒΚ 1  

-Επιτρεπόμενες χρήσεις  

Στις μη πολεοδομημένες εκτάσεις των περιοχών αυτών  επιτρέπεται η 

πολεοδόμηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της  νομοθεσίας για την πολεοδόμηση, 

όπως εκάστοτε ισχύει,  και το νομικό καθεστώς ένταξης του οικισμού, με τις χρή-

σεις, τους όρους και τους περιορισμούς, που θα ορίζει το  εγκεκριμένο Γενικό 

Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Τορώνης.  

Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης στις  μη πολεοδομημένες 

εκτάσεις των περιοχών αυτών επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως ορίζονται από το 

παρόν ΓΠΣ στο παρακάτω εδάφιο των περιοχών με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ  

εξαιρουμένων των χρήσεων με αριθμό 1, 2, 3, 5, 6, και 16.  

-Περιορισμοί δόμησης  

Μέχρι την πολεοδόμηση το κατώτατο όριο εμβαδού  κάτω από το οποίο δεν 

επιτρέπεται η κατάτμηση στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα (4,0) στρ., εφόσον 

δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε  ισχύουσας 

νομοθεσίας. 

Μέχρι την πολεοδόμηση το κατώτατο όριο αρτιότητας  στην περιοχή ορίζεται 

σύμφωνα με την νομοθεσία για την  εκτός σχεδίου δόμηση, όπως ισχύει.  

Ισχύουν οι παρεκκλίσεις για την αρτιότητα της εκτός  σχεδίου δόμησης. 

Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την  εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση, 
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όπως εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του  

παρόντος. 

Στις περιοχές επέκτασης και μέχρι την έγκριση της  πολεοδομικής μελέτης δεν 

επιτρέπεται τα κτίρια να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών 

επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών του οικισμού. 

-Περιοχές με κωδικό ΠΟΑ ΒΚ 2  

Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται ως περιοχές παραθεριστικής κατοικίας και 

περιλαμβάνουν:  

Τις περιοχές με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο των παραθεριστικών 

οικοδομικών συνεταιρισμών α) Αξιωματικών  και Ανθυπασπιστών Ελληνικής 

Χωροφυλακής Συν. Π.Ε., β)  Διπλωματούχων Μηχανικών και Υπομηχανικών Ν. 

Κοζάνης Συν. Π.Ε. και γ) Τραπεζικών Υπαλλήλων Β. Ελλάδος Συν.  Π.Ε., στη 

θέση Κριαρίτσι.  

β) Περιοχές ΠΕΡΠΟ  

Στη συγκεκριμένη εξωαστική ζώνη, επιτρέπονται οικιστικές αναπτύξεις, που 

οργανώνονται μέσω του μηχανισμού  των ΠΕΡΠΟ. 

-Επιτρεπόμενες χρήσεις  

Είναι δυνατή η οικιστική ανάπτυξη τμημάτων της οριζόμενης περιοχής 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2508/1997  (ΦΕΚ124Α'/13.6.1997) ως ΠΕΡΠΟ για 

χρήσεις εκ παραλλήλου  Β' κατοικίας, τουρισμού και αναψυχής. 

Μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της  ΠΕΡΠΟ, καθώς και στα 

υπόλοιπα τμήματα της περιοχής,  που δεν θα αναπτυχθούν τελικά ως ΠΕΡΠΟ, 

επιτρέπονται οι χρήσεις, όπως ορίζονται από το εγκεκριμένο ΓΠΣ στο  παρακάτω 

εδάφιο των περιοχών με κωδικό ΠΕΠΔ ΛΓΓ εξαιρουμένων των επιτρεπόμενων 

χρήσεων με αριθμό 1,  2, 3, 5, 6, και 16. 

Στις ΠΕΡΠΟ Β' κατοικίας επιτρέπονται χρήσεις αμιγούς  και γενικής 

παραθεριστικής κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 2 και 3 του 23.2.1987 Π.Δ. 

(ΦΕΚ 166Δ'/6.3.1987).  

- Περιορισμοί Δόμησης 

Όροι και περιορισμοί δόμησης σύμφωνα με την πολεοδομική μελέτη, που θα 

εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 24  του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α'/13.6.1997) με 

τους παρακάτω  περιορισμούς: 

Μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,10 υπολογιζόμενος  εφ' ολοκλήρων των 

εκτάσεων, που θα αναπτυχθούν με ΠΕΡΠΟ, εκτός των ΠΕΡΠΟ στις περιοχές 

Βαλτί και Κριαρίτσι,  που ορίζεται συντελεστής δόμησης 0,15.  

Ποσοστό κοινόχρηστων - κοινωφελών χώρων κατ' ελάχιστον πενήντα (50%)  

Το συνολικό μέγεθος της επιφάνειας, που θα αναπτυχθεί συνολικά στην 

περιοχή ΠΕΡΠΟ1 είναι το σύνολο  της οριζόμενης έκτασης. Στις υπόλοιπες 
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περιοχές ΠΕΡΠΟ ορίζεται ανά περιοχή ποσοστό επί του οποίου θα αναπτυχθεί 

ΠΕΡΠΟ: 

Περιοχή Βαλτί: ποσοστό 60%  

Περιοχή Αη Γιάννης: ποσοστό 30%  

Περιοχή Μαραθιά: ποσοστό 20%  

Περιοχή Τορώνης: ποσοστό 30%  

Περιοχή Τριστινίκα: ποσοστό 20%  

Για την περιοχή ΠΕΡΠΟ1 προσδιορίζεται πληθυσμιακό  μέγεθος 800 

κατοίκων. Για τις υπόλοιπες περιοχές με στα - θερότυπο 45 τ.μ. κατοικίας/κάτοικο 

προτείνεται συνολικός  πληθυσμός 1.200 κατοίκων.  

Η ελάχιστη οριζόμενη έκταση περιοχής, που θα αναπτυχθεί με ΠΕΡΠΟ, 

ορίζεται στα 50 στρέμματα.  

γ) Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη Υψηλής 

Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ)  

Καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη 

Υψηλής Παραγωγικότητας (ΠΕΠΔ ΓΥΠ)  ως περιοχές γεωργικής γης υψηλής 

παραγωγικότητας.  

-Επιτρεπόμενες χρήσεις:  

Κατοικία 

Γεωργικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φαρμάκων, 

λιπασμάτων γεωργικών, αλιευτικών  εφοδίων και γεωργικών προϊόντων, δεξαμενές 

και θερμοκήπια. 

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης σχετικών  με τον γεωργικό τομέα 

της περιοχής. (άρθρο 1 του π.δ.  24.5.1985 (ΦΕΚ 250Δ') 

Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης σχετικών  με τον γεωργικό τομέα 

της περιοχής. (άρθρο 4 του π.δ.  24.5.1985 (ΦΕΚ 250Δ') 

Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής-διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, 

κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις  υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις 

αναψυχής). (μόνο για τις υφιστάμενες)  

Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου. (μόνο για τα  υφιστάμενα) 7. 

Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής  

-Περιορισμοί δόμησης  

Το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν  επιτρέπεται η κατάτμηση 

στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα (4,0) στρ., εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα 

όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

Το κατώτατο όριο αρτιότητας στην περιοχή ορίζεται  σύμφωνα με την 

νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση,  όπως ισχύει. Ισχύουν οι παρεκκλίσεις 

για την αρτιότητα  της εκτός σχεδίου δόμησης.  
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Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την  εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση, 

όπως εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές ειδικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του 

παρόντος. 

δ) Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Γεωργική Γη (ΠΕΠΔ ΛΓΓ)  

Καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης  - Γεωργική Γη 

(ΠΕΠΔ ΛΓΓ) ως περιοχές λοιπής γεωργικής γης  κατά την διάκριση του 

Περιφερειακού Πλαισίου. Ο χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι κύρια 

αγροτικός χωρίς ιδιαίτερη παραγωγικότητα, αλλά και συχνά μικτός με αγροτικές  

και παραγωγικές δραστηριότητες.  

-Επιτρεπόμενες χρήσεις:  

Κτίρια και υποδομές κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών  εγκαταστάσεων, 

εκτός των περιοχών ΛΓΓ1 και ΛΓΓ2  

Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής εκτός της περιοχής 

ΛΓΓ1 

Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις αγροτικής παραγωγής, στις περιοχές 

ΛΓΓ3 

Κατοικία 

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής  όχλησης, εκτός της 

ΠΕΠΔ ΛΓΓ1 

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής  όχλησης, συναφείς με 

την παραγωγή του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, εκτός της περιοχής ΛΓΓ1  

Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής-διασκέδασης (εστιατόρια, αναψυκτήρια, 

κέντρα διασκέδασης, εγκαταστάσεις  υπαίθριας αναψυχής, λοιπές εγκαταστάσεις 

αναψυχής) 

Πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου  

Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις, ήτοι:  

Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα  (50) κλινών 

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές  εξοχές 

Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής 

Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής  

Καταστήματα (συμπεριλαμβανομένων υπεραγορών  και πολυκαταστημάτων) 

στην περιοχή ΛΓΓ1  

Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων  

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης για την  εξυπηρέτηση του 

πληθυσμού 

Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης συναφή  με την παραγωγή του 

πρωτογενούς τομέα της περιοχής,  εκτός της περιοχής ΛΓΓ1  
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Κτίρια-εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου, αποθήκευσης χαμηλής όχλησης 

και διαμετακόμισης, εκτός της  ΛΓΓ1 

Στην περιοχή του έλους «Πάργα» στην Τριστινίκα, ισχύουν  οι όροι και 

περιορισμοί της ζώνης ΠΕΠ ΦΠ. 

-Περιορισμοί δόμησης  

Το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν  επιτρέπεται η κατάτμηση 

στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα (4,0) στρ., εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα 

όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το κατώτατο όριο αρτιότητας στην περιοχή ορίζεται  σύμφωνα με την 

νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση,  όπως ισχύει. Ισχύουν οι παρεκκλίσεις 

για την αρτιότητα  της εκτός σχεδίου δόμησης.  

Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση, 

όπως εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του  

παρόντος. 

ε) Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός Χώρος (ΠΕΠΔ ΟΧ)  

Καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Ορεινός Χώρος 

(ΠΕΠΔ ΟΧ) ως περιοχές ημιορεινές  που συνορεύουν με δασικές εκτάσεις και 

τοπία φυσικού κάλλους. Ο 

χαρακτήρας των περιοχών αυτών είναι κύρια  αγροτικός, χωρίς ιδιαίτερη 

αγροτική παραγωγικότητα,  αλλά με τοπία μεγάλης αισθητικής αξίας.  

-Επιτρεπόμενες χρήσεις:  

Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής, συνολικού 

εμβαδού 100 τετρ. μετρ. και ενός (1)  ορόφου 

Κατοικία 

Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας έως πενήντα  (50) κλίνες 

Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής  

-Περιορισμοί δόμησης  

Το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν  επιτρέπεται η κατάτμηση 

στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα (4,0) στρ., εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα 

όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το κατώτατο όριο αρτιότητας στην περιοχή ορίζεται σύμφωνα με την 

νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση  όπως ισχύει. 

Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την  εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση, 

όπως εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του  

παρόντος. 
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στ) Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός, Αναψυχή 

(ΠΕΠΔ Τ-Α) 

Καθορίζονται Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης - Τουρισμός, 

Αναψυχή (ΠΕΠΔ Τ-Α) ως περιοχές με δυνατότητα ανάπτυξης χρήσεων τουρισμού 

και αναψυχής. 

-Επιτρεπόμενες χρήσεις:  

Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις, ήτοι:  

Ξενοδοχεία-Τουριστικά καταλύματα κάθε είδους,  

-Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, κέντρα 

αθλητικού τουρισμού, λουτροθεραπείας κ.α.). 

-Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης,  

-Λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις  

Κτίρια και εγκαταστάσεις αναψυχής (εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα 

διασκέδασης, εγκαταστάσεις υπαίθριας  αναψυχής αθλητισμού, λοιπές 

εγκαταστάσεις αναψυχής).  

Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με βοηθητικά  κτίσματα. 

Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουόμενων  

Κατοικία 

Ειδικά κτίρια και εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής  

-Περιορισμοί δόμησης  

Το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση 

στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα  (4) στρ., εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα 

όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το κατώτατο όριο αρτιότητας στην περιοχή ορίζεται  σύμφωνα με την γενική 

νομοθεσία για την εκτός σχεδίου  δόμηση, όπως ισχύει, καθώς και την ειδική για 

τις παραπάνω χρήσεις, όπως σε κάθε περίπτωση ισχύει.  

Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την  εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση, 

όπως εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του 

παρόντος. 

Στις περιοχές αυτές είναι δυνατός ο καθορισμός Περιοχών Ολοκληρωμένης 

Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ),  όπως ορίζονται στο αρ.29 του νόμου 

2545/97/ΦΕΚ 254/  Α/15.12.97. 

ζ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δασών (ΠΕΠ ΔΠ)  

Καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας Δασών (ΠΕΠ  ΔΠ) με στόχο την 

προστασία των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα (δάση και δασικές εκτάσεις), όπως 

αυτές εκάστοτε ορίζονται από την δασική νομοθεσία, περιλαμβάνοντας  τυχόν και 

απλά αγροτεμάχια.  
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Επιτρεπόμενες χρήσεις:  

Στις εκτάσεις δασικού ή αναδασωτέου χαρακτήρα που  βρίσκονται εντός των 

περιοχών αυτών επιτρέπονται μετά  από έγκριση της δασικής αρχής:  

 

Εγκαταστάσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με την  έννοια εκτροφείων 

αγρίων ζώων - κυνηγετικών περιοχών  υπό ειδικούς όρους που θα αφορούν την 

φέρουσα ικανότητα της ευρύτερης ζώνης εγκατάστασης.  

Χρήσεις, δραστηριότητες και εγκαταστάσεις ήπιας  αναψυχής - παρατηρητήρια 

θέας. 

Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής πλην ΕΕΛ,  ΧΥΤΑ και σταθμών 

μεταφόρτωσης απορριμμάτων.  

Στα αγροτεμάχια μη δασικού χαρακτήρα, επιτρέπονται  οι παρακάτω χρήσεις:  

Κατοικία 

Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής 

Κτίρια και υποδομές για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε περιοχές που 

ανήκουν διοικητικά στο Δ.Δ. Συκιάς  και δεν εμπίπτουν στις αναδασωτέες ζώνες  

και τις ζώνες που ορίζονται ως περιοχές Natura και προστασίας φυσικού  

περιβάλλοντος. 

Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις, ήτοι:  

Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα  (50) κλινών, για την 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού.  

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις και παιδικές  εξοχές 

Οι παραπάνω χρήσεις των αγροτεμαχίων μη δασικού  χαρακτήρα, δεν ισχύουν 

στις περιοχές ΠΕΠ ΔΠα1 και ΠΕΠ  ΔΠβ, στις οποίες ισχύουν τα παρακάτω:  

ΠΕΠ ΔΠα1 

Πρόκειται περί εκτάσεων ιδιοκτησίας των συνεταιρισμών  α) Αστικού και 

Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δασολόγων «Το Δάσος» - Συν.Π.Ε. 

και β) Αστικού και  Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Τεχνολόγων  

Δασοπονίας - Συν.Π.Ε. συνολικού μεγέθους 1.378 στρεμ., για  τα οποία (σύμφωνα 

με το υπ' αριθμ. 2874/9-8-2006 έγγραφο του Δασαρχείου Πολυγύρου) δηλώνεται 

ότι δεν μπορεί να  αποφανθεί για την τελεσιδικία ή όχι της υπ' αριθμ. 22/2001  

απόφασης Β'βαθμίου ΕΕΔΑ Εφετείου Θεσσαλονίκης. Οι  εκτάσεις αυτές έχουν 

αποτυπωθεί επί του Χάρτη Π.2 σύμφωνα με τα εξαρτημένα από το εθνικό 

τριγωνομετρικό δίκτυο τοπογραφικά διαγράμματα που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος του παραπάνω εγγράφου του Δασαρχείου  Πολυγύρου. Εως την λύση της 

δικαστικής διαμάχης μεταξύ  του Δήμου Τορώνης και των δύο συνεταιρισμών, 

ισχύουν οι επιτρεπόμενες χρήσεις της κατηγορίας εκτάσεων δασικού  ή 

αναδασωτέου χαρακτήρα της ΠΕΠ ΔΠ όπως προηγουμένως περιγράφηκαν.  
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ΠΕΠ ΔΠβ 

Πρόκειται περί εκτάσεων συνολικού μεγέθους περίπου  3.000 στρεμ. εκ των 

οποίων τα 1.300 στρεμ. είναι αγροτεμάχια που προέκυψαν από νόμιμες 

εκχερσώσεις (με απόφαση Δασαρχείου) και τα υπόλοιπα 1.700 στρεμ. αποτελούν 

δασικές εκτάσεις. Το σύνολο της περιοχής αυτής πωλήθηκε  το 1960 από την Ι. Μ. 

Ξηροποτάμου σε 84 ακτήμονες της  Κοινότητας Σάρτης.  

Επιτρεπόμενες χρήσεις στις εκτάσεις μη δασικού χαρακτήρα: 

Κατοικία 

Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και βοηθητικά  κτίσματα 

Τουριστικά καταλύματα και εγκαταστάσεις, ήτοι:  

Τουριστικά καταλύματα δυναμικότητας μέχρι πενήντα  (50) κλινών, για την 

ανάπτυξη του αγροτουρισμού.  

Όροι και περιορισμοί δόμησης των μη δασικών αγροτεμαχίων: 

Το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν  επιτρέπεται η κατάτμηση 

των μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα (4) στρ., 

εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα όρια από άλλες διατάξεις της  εκάστοτε 

ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το κατώτατο όριο αρτιότητας των μη δασικού χαρακτήρα εκτάσεων στην 

περιοχή ορίζεται σύμφωνα με την  νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση όπως 

ισχύει. 

Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την  εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση όπως 

εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του  παρόντος . 

Όροι και περιορισμοί δόμησης των δασικών αγροτεμαχίων: 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας (ν. 998/1979 όπως 

εκάστοτε ισχύει), όροι και περιορισμοί δόμησης για τις επιτρεπόμενες χρήσεις σε 

εκτάσεις δασικού χαρακτήρα σύμφωνα με τις διατάξεις της  νομοθεσίας για την 

εκτός σχεδίου δόμηση όπως εκάστοτε  ισχύει, τις τοπικές διατάξεις και τις γενικές 

διατάξεις του παρόντος 

η) Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων  (ΠΕΠ ΑΧ) 

Καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας Αρχαιολογικών Χώρων (ΠΕΠ 

ΑΧ) με στόχο την προστασία των  αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς. Οι περιοχές αυτές διακρίνονται σε κηρυγμένους και υπό κήρυξη 

αρχαιολογικούς χώρους.  

-Επιτρεπόμενες χρήσεις:  

'Εως την κήρυξη, την οριοθέτηση και τον καθορισμό Ζώνης Προστασίας Α ή 

Β, επιτρέπονται, με την επιφύλαξη  τυχόν δεσμεύσεων που προκύπτουν από τον ν. 

3028/2002/ ΦΕΚ/153/28.6.2002 και της λοιπής νομοθεσίας για την προστασία 
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των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς  όπως εκάστοτε ισχύει, και 

των ενδεχόμενων ζωνών ειδικότερων όρων, οι ακόλουθες χρήσεις:  

Υφισταμένες αγροτικές δραστηριότητες χωρίς επέκταση της γεωργικής γης, 

ανόρυξη φρεατίων, βαθειά άροση. Δεν επιτρέπονται άλλα κτίσματα εκτός από 

αγροτικές αποθήκες οριζόντιου τύπου.  

Κατοικία, 

Αρχαιολογικές εργασίες, εργασίες προστασίας, αναστήλωσης, συντήρησης και 

αποκατάστασης μνημείων, διατηρητέων κτισμάτων  

Πολιτιστικές δραστηριότητες, δημόσιοι χώροι συνάθροισης κοινού και 

κτίσματα-υποδομές ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και εξυπηρέτησης του 

κοινού. 

Απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις αποθήκευ - σης-εμπορίας 

οικοδομικών υλικών  

-Περιορισμοί δόμησης:  

Το κατώτατο όριο εμβαδού κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η κατάτμηση 

στην περιοχή ορίζεται σε τέσσερα  (4) στρ., εφόσον δεν ορίζονται μεγαλύτερα 

όρια από άλλες διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.  

Το κατώτατο όριο αρτιότητας στην περιοχή ορίζεται  σύμφωνα με την 

νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση  όπως ισχύει. Ισχύουν οι παρεκκλίσεις 

για την αρτιότητα  της εκτός σχεδίου δόμησης.  

Όροι και περιορισμοί δόμησης των επιτρεπομένων χρήσεων σύμφωνα με τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για την  εκτός σχεδίου δόμηση και την κάθε χρήση όπως 

εκάστοτε ισχύει, τις τοπικές ειδικές διατάξεις, και τις γενικές διατάξεις του 

παρόντος. 

Για την ανέγερση οιουδήποτε κτηρίου απαιτείται έγκριση της Αρχαιολογικής 

Υπηρεσίας 

Στους ήδη κυρηγμένους Αρχαιολογικούς χώρους εφαρμόζονται οι αντίστοιχες 

διατάξεις του Αρχαιολογικού Νόμου  3028/2002/ΦΕΚ/153/28.6.2002  

θ) Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικών Οικοτόπων  (ΠΕΠ ΦΠ) 

Καθορίζονται Περιοχές Ειδικής Προστασίας Φυσικών Οικοτόπων (ΠΕΠ ΦΠ) 

ως περιοχές προστασίας φυσικών οικο- τόπων, όπως ορίζονται από τις 

περιβαλλοντικές ρυθμίσεις της ΖΟΕ των παράκτιων περιοχών του Νομού 

Χαλκιδικής (ΥΠΕΧΩΔΕ). 

-Επιτρέπομενες χρήσεις:  

Ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

Επισκέψεις-περιηγήσεις 

Αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες αποκατάστασης  και ανάδειξης των 

μνημείων της περιοχής  
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Αγροτικές δραστηριότητες πρωτογενούς τομέα  

-Περιορισμοί δόμησης:  

Στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η κατάτμηση και  η δόμηση των γηπέδων.  

Οι παραπάνω επιτρεπόμενες χρήσεις και περιορισμοί  δόμησης δεν έχουν ισχύ 

στις δημοτικές εκτάσεις των περιοχών Πλατανίτσι και Αρμενιστής. Στις περιοχές 

αυτές επιτρέπεται η λειτουργία των υφιστάμενων τουριστικών  εγκαταστάσεων. 

Επιτρέπεται επίσης η επισκευή, εκσυγχρονισμός και επέκταση των κτιριακών 

τους εγκαταστάσεων  για τις ανάγκες ολοκλήρωσης της υφιστάμενης χρήσης.  

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα των γενικών  αστικών υποδομών, την 

λήψη μέτρων πρόληψης και ελαχιστοποίησης των συνεπειών από φυσικές 

καταστροφές (ασφάλεια και προστασία οικισμών) κάθε Πολεοδομικής  Ενότητας 

καθώς και τις προτάσεις για τα απαραίτητα  έργα και μελέτες δικτύων τεχνικής 

υποδομής (μεταφορικό, ενεργειακό, τηλεπικοινωνιακό, υδρευτικό, αποχετευτικό)  

όπως φαίνονται στον χάρτη Π.3.3 κλίμακας 1:5000 κάθε  πολεοδομικής ενότητας 

και στον Πίνακα Π.4 «Πρόγραμμα  ενεργοποίησης του ΓΠΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ». 

Το Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του Γ.Π.Σ., θα περιλαμβάνει:  

Α) Μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξης Εφαρμογής στις 

περιοχές των προτεινόμενων επεκτάσεων  και στις περιοχές που στερούνται 

εγκεκριμένου σχεδίου  των οικισμών του Δήμου Τορώνης.  

Β) Μελέτες υδρογεωλογικές, οριοθέτησης ρεμάτων και  γεωτεχνικές για όλους 

τους παραπάνω οικισμούς.  

Γ) Μελέτες δικτύων υποδομών: μελέτες κατασκευής δικτύου ύδρευσης στις 

περιοχές των επεκτάσεων, μελέτες  ολοκλήρωσης του αποχετευτικού δικτύου 

στους οικισμούς και δημιουργίας νέου δικτύου στις επεκτάσεις, σύνδεση των  

δικτύων με τις μονάδες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων,  όπου αυτές υπάρχουν. 

Η κάλυψη κατά 100% των οικισμών  σε υποδομές αποχετευτικού δικτύου καθώς 

και η λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων αποτελούν  σημαντικά 

έργα που απαιτούνται για την βελτίωση των  συνθηκών διαβίωσης και την 

προστασία του περιβάλλοντος  στον Δήμο Τορώνης.  

- Επιπλέον, κρίνονται απαραίτητα τα παρακάτω έργα  στις περιοχές των 

επεκτάσεων, όπως περιγράφονται στους  πίνακες που ακολουθούν. Πρόκειται για 

αναγκαία έργα αστικών υποδομών και κοινωφελούς εξοπλισμού ανά οικισμό, 

όπως αναφέρθηκαν και στις επιμέρους προτάσεις του  κεφαλαίου Π.3, και τα 

οποία θα συμβάλουν στην βελτίωση  της τεχνικής και κοινωνικής υποδομής, της 

λειτουργικότητας και των συνθηκών διαβίωσης και ανάπτυξης στους  οικισμούς 

του Δήμου Τορώνης. Τα έργα ομαδοποιούνται σε  τρεις κατηγορίες (Περιβάλλον, 

Τεχνική Υποδομή και Κοινωνική Υποδομή) και στους πίνακες περιγράφεται ο 

εκτιμώμενος βαθμός προτεραιότητας (Α: άμεση προτεραιότητα,  Β: δεύτερη 
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προτεραιότητα, Γ: τρίτη προτεραιότητα), το προ - εκτιμώμενο κόστος και τα 

πιθανά χρηματοδοτικά εργαλεία  - πηγές χρηματοδότησης. Το προεκτιμώμενο 

κόστος είναι ενδεικτικό καθώς δεν είναι δυνατή στην παρούσα φάση η  αναλυτική 

περιγραφή εργασιών κάθε  έργου. 

Ως έτος έναρξης του προγράμματος θεωρείται το 2007  και έτος ολοκλήρωσης 

το 2020. Εντός του 2007 αναμένεται  να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες 

εγκρίσεις του ΓΠΣ, ενώ μέχρι το 2013 θεωρείται ότι πρέπει να ολοκληρωθούν και 

οι μελέτες κτηματογράφησης, πολεοδόμησης και  πράξης εφαρμογής, ώστε να 

ακολουθήσει η κατασκευή των  τεχνικών δικτύων και των κοινωφελών υποδομών.  

Βασικοί φορείς εφαρμογής των έργων του παρόντος  ΓΠΣ θα είναι ο Δήμος 

Τορώνης και η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής. Σε αντίθετη περίπτωση, 

προτείνεται να  τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 6 του ν. 2508/1997 «Όργανα  

εφαρμογής των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ», με την επιφύλαξη του  άρθρου 2 Ε. Την 

ιεράρχηση του οδικού δικτύου όπως φαίνεται  στους χάρτες Π.3.1 κλίμακας 

1:5000 και στον χάρτη Π.2  κλίμακας 1:25000 

ΣΤ. Γενικές Διατάξεις  

Στις περιοχές του Δήμου Τορώνης εκτός των οικισμών  και των περιοχών τους 

προς πολεοδόμηση, ισχύουν οι εξής  γενικοί όροι και περιορισμοί:  

- Περιοχές προστασίας  

Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών  χώρων, μνημείων και 

των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού 

κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων  και 

περιοχών προστασίας της φύσης (αρ. 18 ν. 1650/1986),  ρυθμίζεται από τις 

κείμενες διατάξεις, όπως εκάστοτε  ισχύουν. 

- Περιοχές με ίδιον νομικό καθεστώς  

Οι περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς εξαιρούνται των  προτεινομένων στα 

προηγούμενα άρθρα ρυθμίσεων, οι  χρήσεις και η δόμηση τους επιτρέπονται 

σύμφωνα με το ίδιο νομικό καθεστώς τους, ή τις ειδικές για κάθε χώρο  διατάξεις 

της νομοθεσίας όπως εκάστοτε ισχύουν, υπό  την προϋπόθεση ότι οι προβλε-

πόμενοι όροι, περιορισμοί  και ρυθμίσεις είναι αυστηρότεροι του παρόντος. 

Επίσης εξαιρούνται των ρυθμίσεων του παρόντος έργα εθνικής  σημασίας, μετά 

από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, νόμο, καθώς επίσης έργα και επεμ-

βάσεις λόγω έκτακτης  ανάγκης (σεισμών, κατολισθήσεων, πλημμυρών, θεομηνιών  

κλπ). 
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Ισχύς περιβαλλοντικής νομοθεσίας  

Όσες από τις επιτρεπόμενες χρήσεις και εγκαταστάσεις  υπάγονται για την 

χωροθέτηση τους, την έκδοση οικοδομικής άδειας και την λειτουργία τους σε 

διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και την έγκριση ειδικών φορέων,  

αυτές εφαρμόζονται όπως εκάστοτε ισχύουν.  

- Ρυθμίσεις για οχλούσες χρήσεις  

Γεωργοκτηνοτροφικές, γεωργοπτηνοτροφικές, υδατοκαλλιεργητικές εγκατα-

στάσεις, σφαγεία, βιομηχανικές-βιο- τεχνικές εγκαταστάσεις, νεκροταφεία και 

λοιπές οχλούσες εγκαταστάσεις, δεν επιτρέπονται σε αποστάσεις μικρότερες των 

οριζομένων από την ισχύουσα νομοθεσία από  ασύμβατες προς αυτές χρήσεις. Από 

τις αποστάσεις από οικισμούς εξαιρούνται τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Στις  

ζώνες Τ-Α απαγορεύονται οι υπαίθριες εγκαταστάσεις  αποθήκευσης - εμπορίας 

οικοδομικών υλικών.  

5.- Ρυθμίσεις για τα δίκτυα και τις τεχνικές υποδομές:  

Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ επιτρέπεται η κατασκευή δι-

κτύων ύδρευσης, συλλογής, μεταφοράς λυμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομο -

θεσία όπως ισχύει. Στις ζώνες που εξαιρούνται, τα δίκτυα επιτρέπονται  ύστερα 

από προέγκριση χωροθέτησης τους σύμφωνα με  την ΚΥΑ 69269/538/90 (Β 678) 

και την λοιπή κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.  

- Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ επιτρέπεται η εγκατάσταση 

αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, υδατοδεξαμενών, σύμφωνα με το άρθρο 3 

του π.δ. 24.5.1985/ΦΕΚ/270/Δ/1985 και την κείμενη νομοθεσία όπως εκάστοτε 

ισχύει. Στις περιοχές με στοιχείο Τ, δεν επιτρέπεται η κατασκευή υδατοδεξα-

μενών σε υποστηλώματα.  

-Εναέρια δίκτυα διανομής ενέργειας χαμηλής και μέσης τάσης και τηλεπικοι-

νωνιών, επιτρέπονται σε όλες τις  περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ και ΦΠ. Στις ζώνες 

που εξαιρούνται, τα εναέρια δίκτυα επιτρέπονται ύστερα από προέγκριση 

χωροθέτησης τους σύμφωνα με την ΚΥΑ 69269/538/90  (Β 678) και την λοιπή 

κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει. Δίκτυα  διανομής ενέργειας υψηλής τάσης και 

πυλώνες επιτρέπονται μόνον ύστερα από προέγκριση χωροθέτησης τους  σύμφωνα 

με την ΚΥΑ 69269/538/90 (Β 678) και την λοιπή  κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.  

-Όπου σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές διέρχεται  γραμμή μεταφοράς 

150KV και 400KV της ΔΕΗ απαγορεύεται κάθε δόμηση σε ζώνη 25 μέτρων 

εκατέρωθεν του άξονα κάθε γραμμής και των πυλώνων με την προϋπόθεση ότι 

δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση από τυχόν εγκριθέντες  περιβαλλοντικούς 

όρους και την κείμενη νομοθεσία.  

-Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, Τ -Α, είναι δυνατή η 

χωροθέτηση εγκαταστάσεων ενέργειας (υποσταθμοί και ηλεκτρο-μηχανολογικές 
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εγκαταστάσεις), και  τηλεπικοινωνιών Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ)  

ή των εταιρειών δημοσίου συμφέροντος που τους έχουν  διαδεχθεί. Οι εγκαταστα-

σεις αυτές επιτρέπονται σύμφωνα  με το άρθρο 7 π.δ. 24/31.5.1985/ΦΕΚ-

/270/Δ/1985, άρθρο 1 π.δ.  18/30.8.1988 και την λοιπή νομοθεσία όπως ισχύει.  

-Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, ΔΠ, ΦΠ, Τ -Α, και ζωνών τουριστικού 

ενδιαφέροντος είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων αποθήκευσης 

καυσίμων, ΧΥΤΑ,  σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων και νεκροταφείων μετά 

από προέγκριση χωροθέτησης τους σύμφωνα με την  ΚΥΑ 69269/538/90 (Β 678) 

και την λοιπή κείμενη νομοθεσία  όπως ισχύει. 

-Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις  και τα δίκτυα μεταφοράς 

φυσικού αερίου σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 6 

παρ. 3 του ν. 2052/1992/ΦΕΚ/Α/1994 όπως ισχύει.  

Εγκαταστάσεις και κτίσματα υφισταμένων νεκροταφείων μπορούν να 

συντηρούνται σε όποια ζώνη και εάν  βρίσκονται. 

Για την ίδρυση νέου ή την επέκταση υπάρχοντος κοιμητηρίου απαιτείται η 

τήρηση της διαδικασίας Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο.  σύμφωνα με τις διατάξεις των ΚΥΑ 

Η.Π.15393/2332/2002  (ΦΕΚ1022/Β/5.8.2002) και Η.Π.11014/7Ο3/Φ104/2003 

(ΦΕΚ 332/20.3.2003), όπως κάθε φορά ισχύει.  

Για την έγκριση ή επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου  πλησίον κοιμητηρίου 

απαιτείται η τήρηση - των διαδικασιών της Αριθμ/ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ. 

107017/28.8.2006 (ΦΕΚ/1225/Β/5.9.2006) ΚΥΑ, λαμβάνοντας σε κάθε περί -

πτωση υπόψη και τα αναφερόμενα αναλυτικά στην υπ'  αριθμ. οικ. 

129756/8.6.2007/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ Εγκύκλιο του  Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ 

- Ρυθμίσεις για χώρους, κτίρια στάθμευσης  

Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, Τ-Α, ΦΠ, επιτρέπονται οι χρήσεις: 

κτίρια, γήπεδα στάθμευσης, εγκαταστάσεις  μέσων μαζικής μεταφοράς τηρουμέ-

νων των οικείων διατάξεων. Απλά γήπεδα στάθμευσης χωρίς κτιριακές εγκατα -

στασεις επιτρέπονται και στις ως άνω ζώνες.  

- Ρυθμίσεις για εγκαταστάσεις έρευνας και παραγωγής  ήπιων πηγών 

ενέργειας 

Σε όλες τις περιοχές εκτός ζωνών ΑΧ, Τ-Α, ΦΠ. επιτρέπονται εγκαταστάσεις 

έρευνας και παραγωγής ήπιων πηγών ενέργειας, (ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα, 

εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής, φωτοβολταικής ενέργειας, ενέργειας από 

βιοκαύσιμα και λοιπές ανάλογες εγκαταστάσεις)  μετεωρολογικών, γεωδυναμικών 

και συναφών σταθμών και  εγκαταστάσεων λήψης δεδομένων. Στις ανωτέρω 

εξαιρούμενες περιοχές επιτρέπονται μικρές οικιακές εγκαταστάσεις φωτοβολ-

ταΐκής ενέργειας όχι προς εμπορική εκμετάλλευση. Όροι και περιορισμοί 

δόμησης των εγκαταστάσεων  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία όπως ισχύει.  
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- Ρυθμίσεις για εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού  

Σε όσες περιοχές αναφέρεται ότι επιτρέπεται η ανέγερση  

ειδικών κτιρίων και κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινωνικού  εξοπλισμού 

(διοίκησης, εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού, κ.α.) αυτή γίνεται μετά 

από απόφαση Νομάρχη  που εκδίδεται μετά από γνώμη του ΟΤΑ μετά από 

γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος  του 

νομού, και σύμφωνα: α) με τις διατάξεις της εκτός  σχεδίου δόμησης όπως 

εκάστοτε ισχύει για κάθε είδος  κτιρίου ή εγκατάστασης ή/και β) με Τοπικά 

Ρυμοτομικά Σχέδια και ειδικούς όρους δόμησης κατά την εκάστοτε  ισχύουσα 

διαδικασία. 

-Αποστάσεις από ρέματα  

Επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση για την ανέγερση κτηρίων οιασδήποτε 

χρήσης 25,0 μ. από τον άξονα των ρεμάτων  σε όλες τις περιοχές του ΟΤΑ μέχρι 

την οριοθέτηση τους  κατά την κείμενη νομοθεσία. Μετά την οριοθέτηση τους  

ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπονται από  την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η με την παραπάνω απόσταση  των 25 μ., ή με την οριοθέτηση των ρεμάτων 

προκύπτουσα ζώνη θεωρείται περιοχή απόλυτης προστασίας, στην  οποία κάθε 

δόμηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,  με εξαίρεση έργα προστατευτικής 

και περιβαλλοντικής  διευθέτησης, τα απολύτως απαραίτητα έργα υποδομής  

οργανισμών κοινής ωφέλειας, οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 

του ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) και δημόσια  έργα κάθετα στον άξονα των ρεμάτων. 

Απαγορεύεται η  ρίψη στα ρέματα σκουπιδιών και μπαζών, αποβλήτων των  

γεωργικών καλλιεργειών, των κτηνοτροφικών μονάδων και  των βιοτεχνικών 

μονάδων. 

Αποστάσεις από οδικούς άξονες  

Επιβάλλεται ελάχιστη απόσταση για την ανέγερση κτηρίων οιασδήποτε 

χρήσης σε περιοχές εκτός εγκεκριμένου  σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών όπως 

προβλέπεται από  την κείμενη νομοθεσία.  

Κτίρια διαφορετικών χρήσεων  

Σε περίπτωση που στο ίδιο γήπεδο αναγείρονται κτήρια  διαφορετικών 

χρήσεων η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν μπορεί να υπερβεί την μεγίστη 

επιφάνεια που ορίζεται για την χρήση με την μεγαλύτερη εκμετάλλευση.  

Προστασία μονοπατιών  

Προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών τα οποία συνδέουν διάφορους 

οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους.  Επιβάλλεται η αποκατάσταση της 

συνέχειας του δικτύου  όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατά -

σταση των μονοπατιών. Σε περίπτωση κατά την οποία  νέοι οδικοί άξονες τέμνουν 
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παλαιά μονοπάτια επιβάλλεται  η σύνδεση τους με το νέο οδικό δίκτυο και η 

εξασφάλιση της ομαλής πεζοπόρου διακίνησης στο μονοπάτι.  

Περιορισμοί για τις Πινακίδες  

Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών η διαφημιστικών  πινακίδων α) σε 

θέσεις ορατές από το εθνικό ή επαρχιακό δίκτυο β) επί της οροφής των κτιρίων. 

Επιτρέπεται η  τοποθέτηση τυποποιημένων πληροφοριακών πινακίδων  εκτός 

εθνικού δικτύου, με πρωτοβουλία του ΟΤΑ. Για την  εγκατάσταση φωτεινών και 

διαφημιστικών πινακίδων απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΕΠΑΕ.  

Περιορισμοί για τις κατασκευές και τα κτίρια: 

Για τις κατασκευές σε όλες τις περιοχές ισχύουν:  

- Η επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων  αντιπροσωπευτικών της 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής  είναι δυνατή, και χορηγείται οικοδομική άδεια, 

έστω και αν οι απαιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. 

- Οι οικοδομικές άδειες που αφορούν κτίρια όλων  των χρήσεων υπόκεινται 

σε έλεγχο και γνωμοδότηση της  αρμόδιας ΕΠΑΕ. 

- Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων παρά μόνο προσωρινά 

σε εργοτάξια ή για λόγους  έκτακτης ανάγκης.  

- Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων κατοικίας επί  υποστυλωμάτων 

(PILOTIS). 

- Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης σε όλα τα κτίσματα κατοικίας. Δυνατή η 

εξαίρεση με αιτιολογημένη  απόφαση ΕΠΑΕ. 

- Δεν επιτρέπεται η κατασκευή συνεχών εξωστών  περιμετρικά των κτηρίων.  

- Ειδικότεροι μορφολογικοί περιορισμοί που έχουν  θεσμοθετηθεί κατά 

περιοχές ή οικισμούς εξακολουθούν να  ισχύουν εκ παραλλήλου. Εφ' όσον 

αναφέρονται στο ίδιο  αντικείμενο ισχύει η αυστηρότερη διάταξη. Με διατάγματα  

πολεοδόμησης μπορούν να θεσμοθετηθούν αυστηρότεροι περιορισμοί. 

15.Ρυθμίσεις για υφιστάμενα κτίσματα και άδειες:  

-Νομίμως υφιστάμενα κτίσματα βιοτεχνίας-βιομηχα- νίας μπορούν να 

λειτουργούν και εκσυγχρονίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ/τος 84/1984 

(Α' 33) και του από  31.3.1987 π. δ/τος (Δ/303). Για τις μονάδες που βρίσκονται  

σε περιοχές με στοιχείο Τ-Α, ΦΠ, ΑΧ, και ζωνών τουριστικού ενδιαφέροντος 

(όπως Τ-Α, ΚΤΧ και ανάλογοι), δεν  επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός όταν αυτός 

συνεπάγεται και αύξηση του κτιριακού όγκου, ή επέκταση των κτιριακών  

εγκαταστάσεων, ή ανέγερση νέων.  

- Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των  νομίμως υφισταμένων 

τουριστικών εγκαταστάσεων, έστω  και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται για την 

περιοχή, από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος, με δυνατότητα αύξησης 

του κτιριακού τους όγκου εφόσον αυτή δεν  συνεπάγεται αύξηση της 
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δυναμικότητας τους. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 

π.δ/τος της 20.1.1998 (Δ' 61).  

15.3- Νομίμως υφιστάμενα λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις που η χρήση τους 

δεν επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δύναται να 

διατηρήσουν την υφιστάμενη χρήση στο γήπεδο επί του οποίου έχουν ανεγερθεί . 

Για τα κτίρια αυτά επιτρέπεται η ανανέωση άδειας  λειτουργίας τους, οι επισκευές 

για λόγους χρήσεως και  υγιεινής, και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων τους,  

μετά την επιβολή περιβαλλοντικών όρων.  

15.4.- Επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση  των νομίμως 

υφισταμένων εγκαταστάσεων Οργανισμών  Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), η 

Εταιρειών Δημοσίου  Ενδιαφέροντος που τους έχουν διαδεχθεί, σύμφωνα με  τις 

διατάξεις των από 6.10.1978 (Δ'/538) και από 24.5.1985  (Δ'/270) π.δ/των, όπως 

ισχύει». 
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Α.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ 

Α.5.1 Αξιολόγηση αναπτυξιακών δυνατοτήτων και προοπτικών  

 

Ο Δήμος Σιθωνίας ανήκει στο Νομό Χαλκιδικής (Περιφερεαικά Ενότητα 

Χαλκιδικής) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.). Λόγω της γεω -

γραφικής του θέσης διαθέτει ετερόκλητα χαρακτηριστικά, καθώς συνδυάζει 

παραθαλάσσιες περιοχές με έντονη τουριστική και παραθεριστική κίνη ση, πεδινές 

περιοχές με αγροτικές και μεταποιητικές δραστηριότητες, περιοχές μεταλλευ -

τικών δραστηριοτήτων και ημιορεινές και ορεινές περιοχές με οικισμούς που 

παρουσιάζουν αναπτυξιακά προβλήματα. Αντίστοιχα χαρακτηριστικά εμφανίζει 

όλος ο Νομός Χαλκιδικής  με αποτέλεσμα η ευρύτερη περιοχή να έχει ανάγκη από 

πολυσύνθετο σχεδιασμό. Επιπλέον η γειτνίαση της περιοχής με το Μητροπολιτικό 

Κέντρο της Θεσσαλονίκης αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει καταλυτικά την 

ανάπτυξη της. Αυτό είναι το γενικό χωρικό πλαίσιο που περιβάλει το Δήμο και 

καθορίζει τις αναπτυξιακές του προοπτικές.  

 

  Σε ότι αφορά την οικιστική διάρθρωση, το οικιστικό δίκτυο του Νομού 

Χαλκιδικής έχει μία α-πολική δομή. Παράλληλα με βάση δημογραφικές και 

κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους ο Δ.Σιθωνίας κατατάσσεται σε μια πρώτη 

ομάδα κέντρων ανάπτυξης με ζώνη επιρροής το Νομό Χαλκιδικής. Από κει και 

πέρα υπάρχουν οικισμοί που λειτουργούν ως κέντρα τοπικής ανάπτυξης και άλλοι 

που αποτελούν σημειακούς πόλους ανάπτυξης ή ανήκουν σε περιοχές 

διακεκριμένων δραστηριοτήτων. Στόχος του Περιφερειακού Πλαισίου είναι η 

δημιουργία ένα ισόρροπου οικιστικού δικτύου το οποίο θα μπορέσει να απεξαρ -

τηθεί από τη μεγάλη επιρροή της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά στις οικονομικές 

δραστηριότητες στην περιοχή το Περιφερειακό Πλαίσιο δίνει βαρύτητα στην 

προστασία της αγροτικής γης, στην ενίσχυση των συναφών μεταποιητικών και 

μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και στην οργανωμένη ανάπτυξη του τουρισμού. 

Αναγκαία κρίνεται και η βελτίωση των τεχνικών υποδομών με έμφαση στα έργα 

περιβαλλοντικής προστασίας. Γενικότερο και μακροπρόθεσμο στόχο του 

Περιφερειακού Πλαισίου αποτελεί τελικά η βελτίωση της θέσης και των προ -

οπτικών της κάθε περιοχής και της Π.Κ.Μ. γενικότερα σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

Ακολουθεί παράθεση στοιχείων που αφορούν τις αναπτυξιακές δυνατότητες 

και προοπτικές εστιάζοντας στην περιοχή μελέτης:  
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Ο πληθυσμός του Δήμου παρουσιάζει συνεχόμενη αύξηση πληθυσμού την 

τελευταία τριακονταετία. Σε επίπεδο οικισμών παρουσιάζονται διαφορές στη δη -

μογραφική εξέλιξη, με τους παραλιακούς και πεδινούς οικισμούς να εμφανίζουν 

αύξηση και τους ημιορεινούς να παρουσιάζονται πληθυσμιακά αποδυναμωμένοι. 

Το Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. προβλέπει πάντως αυξητική πληθυσμιακή εξέλιξη για το Νομό 

και είναι βέβαιο ότι από αυτήν θα επωφεληθεί και ο Δήμος.  

 

Το παραγωγικό μοντέλο του Δήμου χαρακτηρίζεται από πολυμορφία. Και οι 

τρεις παραγωγικοί τομείς είναι αναπτυγμένοι. Η κατανομή της οικονομικής 

δραστηριότητας παρουσιάζει αντίστοιχα ποσοστά και στο Νομό Χαλκιδικής. Το 

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. προτείνει δράσεις που έχουν στόχο την εν ίσχυση και των τριών 

παραγωγικών τομέων. Στον αγροτικό τομέα προτείνει τη διαφύλαξη των 

υφιστάμενων αγροτικών εκτάσεων. Όσον αφορά τον τουρισμό στόχος είναι η 

μετεξέλιξη του Δήμου σε κέντρο που θα υποστηρίζει διοικητικά και οργανωτικά 

τη λειτουργία αναβαθμισμένων υπηρεσιών τουρισμού και αναψυχής. Σημαντικό 

ρόλο θα παίξει ο οργανωμένος σχεδιασμός της τουριστικής δραστηριότητας με 

κύριους άξονες την περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού στην παραλιακή ζώνη 

μέσα σε ένα πλαίσιο λογικής διαχείρισης των υφιστάμενων χώρων και του 

φυσικού περιβάλλοντος, και η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στις ημιορεινές 

περιοχές που θα τις ευνοήσει σε όλα τα επίπεδα.  

 

Στην περιοχή του Δήμου είτε προγραμματίζονται είτε βρίσκονται υπό 

κατασκευή αρκετά έργα υποδομής. Αυτά αφορούν τόσο τεχνικές υποδομές (λιμεν-

ικές εγκαταστάσεις, οδοποιία, έργα ύδρευσης – αποχέτευσης) όσο και κοινωνικές 

(βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων, αποκατάσταση 

διατηρητέων μνημείων, βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων υγείας και πρόνοιας, 

αναπλάσεις ελεύθερων χώρων). 

 

 Τα έργα αυτά εντάσσονται στο Τοπικό Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου και 

χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων  

καθώς και ευρωπαϊκά Προγράμματα. Τα έργα αναμένεται να βελτιώσουν τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες και τις συνθήκες διαβίωσης σε όλους τους οικισμούς. Θα 

πρέπει ωστόσο να υπάρξει ένας ευρύτερος προγραμματισμός με έμφαση σε 

κρίσιμους και καταλυτικούς τομείς. Αυτοί είναι κυρίως η διαφύλαξη των φυσικών 

πόρων σε περιοχές που δέχονται οικιστική πίεση (παραλιακή ζώνη ), η προστασία 

και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος στο ορεινό τμήμα και η καλύτερη και 

πιο γρήγορη σύνδεση τόσο με τη Θεσσαλονίκη όσο και με τις άλλες περιοχές της 

Π.Κ.Μ. 
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Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου 

είναι το πλούσιο και ποικιλόμορφο φυσικό του περιβάλλον, οι δυνατότητες που 

έχει να αναπτυχθεί και στους τρεις παραγωγικούς τομείς, ο ρόλος του Δήμου ως 

κέντρου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχή και η γειτνίαση με τη Θεσ σαλονίκη.  

 

 Ο σχεδιασμός για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων οφείλει να λάβει υ-

πόψη του τις κρίσιμες περιβαλλοντικές παραμέτρους, τη ρύθμιση των χρήσε ων 

γης στην παραλιακή κυρίως ζώνη (συγκρούσεις γεωργικών και τουριστικών 

χρήσεων), τη σύνδεση με τα βασικά δίκτυα μεταφορών, επικοινωνιών και ενέρ-

γειας και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και η εξασφάλιση ικανο-

ποιητικών συνθηκών διαβίωσης.  

 

Α.5.2 Αξιολόγηση δεδομένων χωροταξικού-περιβαλλοντικού χαρακτήρα  

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι παράμετροι που προσδιορίζουν το χωρο -

ταξικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα του Δήμου. Εξετάζεται λοιπόν το φυσικό 

περιβάλλον, οι χρήσεις γης, οι διαμορφωμένες συνθήκες οικιστικής ανάπτυξης 

και οι υποδομές τους.  

 

Φυσικό περιβάλλον: Το φυσικό ανάγλυφο της περιοχής του Δήμου παρου-

σιάζει έντονες  διακυμάνσεις. Το νότιο τμήμα βρέχεται από θάλασσα και συνεχί-

ζει με πεδινές εκτάσεις όπου κυριαρχεί η γεωργική γη  και οι τουριστικές ζώνες . 

Το υψόμετρο ανεβαίνει προς τα βόρεια όπου υπάρχουν δάση, θαμνότοποι και βο -

σκότοποι. Ο Δήμος διαθέτει πλούσιο φυσικό περιβάλλον και ενδιαφέροντα οικο-

συστήματα. Η περιοχή είναι φτωχή σε υδάτινους πόρους. Στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το φυσικό περιβάλλον είναι η υπερεκμετάλλευση των υδάτινων 

πόρων στην παραλιακή ζώνη, η ρύπανση των επιφανειακών υδάτων από τα αστικά 

λύματα, η επιβάρυνση του εδάφους και των υδάτων από απορρίμματα, φυτοφάρ -

μακα και λύματα που προέρχονται από μεταποιητικές δραστηριότητες και οι κίν-

δυνοι που αντιμετωπίζουν οι δασικές εκτάσεις από πυρκαγιές, εκχερσώσεις και 

λαθροϋλοτομία. 

 

Ανθρωπογενές περιβάλλον: Η περιοχή είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αρχαιο -

λογικούς χώρους και μνημεία, ενώ έχει να επιδείξει πλούσια ιστορία. Αρχαι -

ολογικοί χώροι των προϊστορικών και των ιστορικών χρόνων εντοπίζονται σε όλα 

τα Δημοτικά Διαμερίσματα και το ίδιο συμβαίνει με τα βυζαντινά μν ημεία. Οι 

ημιορεινοί και ορεινοί οικισμοί του Δήμου παρουσιάζουν μεγάλο αρχιτεκτονικό 
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ενδιαφέρον, αφού εντοπίζονται πλήθος αξιόλογων και διατηρητέων κτισμάτων . 

Προκειμένου να αρχίσουν να προσφέρουν ανταποδοτικά οφέλη στην τοπική 

κοινωνία πρέπει να αποκατασταθούν και να ενταχθούν στις καθημερινές 

δραστηριότητες. Επιπλέον, πρέπει να γίνουν τμήμα ενός ευρύτερου δικτύου που 

θα περιλαμβάνει όλα τα αξιόλογα έργα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.  

 

Χρήσεις γης: Από τις κυρίαρχες χρήσεις της περιοχής είναι η γεωργική γη και 

όπως αναφέρθηκε θα πρέπει αυτή να προστατευθεί από τη διείσδυση ασύμβατων 

χρήσεων και κυρίως του τουρισμού. Ταυτόχρονα, λαμβάνοντας υπόψη τα περι-

βαλλοντικά ζητήματα που θίχτηκαν παραπάνω αλλά και τις γενικότερες εξελίξεις 

και τους στόχους στον αγροτικό χώρο, σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές οφεί-

λουν να λάβουν χώρα ως προς το είδος και τον τρόπο καλλιέργειας. Η κτηνο -

τροφία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και θα 

πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκσυγχρο-

νισθούν τόσο οι εγκαταστάσεις όσο και οι μέθοδοι, να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 

στους τρόπους διάθεσης των λυμάτων τους και να απομακρυνθούν από τις 

κατοικημένες περιοχές. Περαιτέρω προοπτικές, αν γίνουν οι κατάλληλες κινήσεις, 

δείχνει να έχει ο τομέας της μελισσοκομίας, η οποία έχει μεγάλη παράδοση στην  

περιοχή. Τα δάση καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου και οι εκμεταλ -

λεύσεις που σχετίζονται με αυτά είναι ήπιες (ελεγχόμενη υλοτομία). Ωστόσο 

μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και στην προώθηση του αγροτουρισμού με 

την ανάδειξη του φυσικού τους τοπίου και τη δημιουργία υποδομών για 

φυσιολατρικές δραστηριότητες (περιηγητικές διαδρομές, μονοπάτια).  

Οι παραγωγικές δραστηριότητες της περιοχής συμπεριλαμβάνουν κυρίως 

μεταποιητικές μονάδες που συνδέονται κυρίως με την αγροτική παραγωγή της 

περιοχής (ελαιοτριβεία). Κρίθηκε σκόπιμο να απομακρυνθούν οι μεταποιητικές 

μονάδες από τις κατοικημένες περιοχές και να θεσμοθετηθεί ειδικός χώρος που 

θα έχει τις κατάλληλες υποδομές για την υποδοχή τους. Εξίσου σημαντική είναι η 

ρύθμιση της λειτουργίας των λατομείων της περιοχής με τρόπο που να επιβαρύνει 

όσο το δυνατό λιγότερο τις γύρω περιοχές.  

Όσον αφορά στο τριτογενή τομέα, ιδιαίτερα αναπτυγμένος είναι ο τομέας του 

τουρισμού και ειδικά στο παραλιακό τμήμα του Δήμου. Ωστόσο χρειάζεται 

παράλληλα και σωστός προγραμματισμός ώστε να μην κορεστεί το παραλιακό 

τμήμα. Στο τομέα των υπηρεσιών, οι κύριες διοικητικές, εμπορικές, πολιτιστικές 

και αθλητικές χρήσεις συγκεντρώνονται στη Νικήτη, τον Ν.Μαρμαρά, τη Συκιά 

και τη Σάρτη.  
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Υποδομές: Λόγω της γεωγραφικής του θέσης ο Δήμος είναι απομακρυσμένος 

από τους κύριους άξονες του Εθνικού οδικού δικτύου. Ο Πολύγυρος εξυπηρετεί 

οδικά τη σύνδεση του κεντρικού τμήματος της Χαλκιδικής με τις νότια τουρι -

στικά αναπτυγμένες περιοχές του Δήμου και το Πολεοδομικό Συγκρότημα της 

Θεσσαλονίκης. Το μεταφορικό δίκτυο καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του 

Δήμου, καθώς η περιοχή συνδέεται εύκολα και γρήγορα με τους όμορους Δήμους, 

αλλά και οι οικισμοί της περιοχής συνδέονται ικανοποιητικά μεταξύ τους. Οι 

δρόμοι αυτοί είναι ασφαλτοστρωμένοι, αλλά υπάρχει και μεγάλος αριθμός 

αγροτικών και δασικών δρόμων οι οποίοι είναι χωματόδρομοι. Ανάγκη για βελ τι-

ώσεις αντιμετωπίζει το τμήμα του δικτύου που καλύπτει τις ορεινές πε ριοχές, α-

φού με τον τρόπο αυτό η περιοχή θα γίνει πιο προσιτή στους επισκέπτες. 

Επιβάλλεται επίσης η βελτίωση των συγκοινωνιακών υποδομών της περ ιοχής, και 

η κατασκευή σε κάποια  σημείο των ακτών σύγχρονων λιμενικών υποδομών .  

Έργα υποδομής είναι απαραίτητα να πραγματοποιηθούν στον αρδευτικό τομέα 

για να αυξηθούν οι αρδευόμενες εκτάσεις, αλλά και να γίνει πιο ορθολογική 

χρήση των υδάτινων πόρων. Έργα πνοής για την ευρύτερη περιοχή θα απότελέ-

σουν τα φράγματα στον Ολύνθιο (κυρίως) και το Χαβρία.  

Εξίσου σημαντική και επιτακτική ανάγκη είναι η κατασκευή βιολογικών 

καθαρισμών στους οικισμούς.  

Αναγκαία θεωρείται επίσης η σύνδεση της περιοχής με το δίκτυο φυσικού α -

ερίου, ενώ οι τηλεπικοινωνιακές ανάγκες και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 

καλύπτονται επαρκώς από τα υφιστάμενα δίκτυα. 
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Α.6. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

Α.6.1 Γενικά 

 

Μέσα στα πλαίσια της ανάλυσης που προηγήθηκε επιχειρείται στο κεφάλαιο 

αυτό μια πρώτη προσέγγιση  δραστηριοτήτων σχεδιασμού, συνδυάζοντας όλες τις 

γενικές κατευθύνσεις και τα δεδομένα των προγραμμάτων, των  μελετών και των 

τομεακών πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί και συνταχθεί από τον Δήμο Σιθωνίας. 

Στόχο της πρότασης αυτής αποτελεί η θέσπιση ενός πρότυπου προγραμματισμού, 

σχεδιασμού και διαχείρισης του χώρου, εξειδικευμένου στο γεωγραφικό χώρο, 

προσαρμοσμένου στο χαρακτήρα και το ρόλο της περιοχής και συμβατού με τους 

φυσικούς πόρους που διαθέτει.  

 

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής καθορίζονται από τους φυσικούς 

πόρους που διαθέτει και από τις οικονομικές δραστηριότητες και των τριών 

παραγωγικών τομέων.  Τον καθοριστικότερο ρόλο παίζει ο τριτογενής τομέας που 

κατά κύριο λόγο σχετίζεται με τις τουριστικές δραστηριότητες .  

 

Στο μέλλον επιδιώκεται να αυξήσει τη δυναμική του και να διατηρήσει ως 

βασική εξειδίκευσή του την παροχή τέτοιου είδους υπηρεσιών. Σήμε ρα, απασχο-

λεί τους περισσότερους εργαζόμενους και αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, 

καθώς και οι υπηρεσίες, το εμπόριο αλλά και ο εναλλακτικός τουρισμός θα 

ενισχυθούν και θα απορροφήσουν σημαντικό ποσοστό απασχολούμενων.  

 

Η μεταβολή αυτή θα συμβεί κυρίως σε βάρος του πρωτογενούς τομέα. Τόσο 

αυτός, όσο και ο δευτερογενής, παρά τη μικρή συμμετοχή τους στην απασχόληση, 

διατηρούνται σε αρκετά υψηλό επίπεδο κυρίως λόγω των γεωργικών εκτάσεων 

της περιοχής, αλλά και των μεταποιητικών μονάδων. Για τη διατήρησή του ς και 

την τόνωση της αποδοτικότητάς τους απαιτούνται όχι μόνο έργα υποδομών και 

οικονομικά κίνητρα αλλά και δομικές αλλαγές του συστήματος λειτουργίας τους.  

  

Έτσι, χρειάζεται πολύπλευρη ενημέρωση και παροχή τεχνογνωσίας με σκοπό 

την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, τον εκσυγχρονισμό των μέσων και των 

μεθόδων και τη βελτίωση της επιχειρηματικής οργάνωσης της παραγωγής, της 

επεξεργασίας, της μεταποίησης και της διακίνησης των γεωργικών προϊόντων.  
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Α.6.2 Σύνοψη-αξιολόγηση αποτελεσμάτων ανάλυσης  

Η ανάλυση που προηγήθηκε: 

 Αξιολόγησε τους φυσικούς πόρους της περιοχής μελέτης, τα εδάφη, τη 

γεωργική γη, τα δάση, τα οικοσυστήματα, τους αρχαιολογικούς χώ ρους, 

καθώς και τις ακατάλληλες για οικιστική και παραγωγική δρα -

στηριότητα περιοχές και επεσήμανε τις περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού 

κάλους καθώς και τις κατάλληλες θέσεις οικιστικής ανάπτυξης.  

 Έδωσε πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής, το ανθρωπογενές 

περιβάλλον και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.  

 Ανέλυσε τη φυσιογνωμία των οικισμών, την κοινωνική υποδομή τους 

και την επάρκεια σε αυτή και το οικιστικό απόθεμά τους.  

 Ανέλυσε λεπτομερώς το είδος και το βαθμό πληρότητας της τεχνικής 

υποδομής. 

 

Α.6.3 Παράμετροι σχεδιασμού  

Οι προτεινόμενοι παράμετροι σχεδιασμού που θα εφαρμοσθούν κατά τη ν 

παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Δήμου καθώς και κατά τον εντοπισμό των 

κρίσιμων ζητημάτων αναφέρονται συνοπτικά  ακολούθως.  

Α.6.3.1 Οικοσυστήματα 

Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης αποτελεί τον πιο σημαντικό 

φυσικό πόρο της περιοχής μελέτης. Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν είναι η 

ρύπανση των υδάτων και του χερσαίου περιβάλλοντος από τα αστικά και τα 

βιομηχανικά λύματα και από τη λειτουργία των μεταλλείων και η μείωση των 

υδατικών αποθεμάτων. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί θεμε -

λιώδη οδηγό σε κάθε ενέργεια σχεδιασμού και προγραμματισμού.  

Α.6.3.2 Δάση 

Τα δάση, τα οποία καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος του Δήμου, αποτελούν 

συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου, καθώς πάνω τους μπορεί να βασιστεί η 

ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού στην περιοχή. Με τη βελτίωση του οδικού 

δικτύου, τη δημιουργία περιηγητικών διαδρομών και κατάλληλα διαμορφωμένων 

χώρων αναψυχής τα δάση μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό πόλο έλξης 

επισκεπτών. 
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Α.6.3.3 Γεωργικές και οικιστικές χρήσεις  

Η γεωργική γη αποτελεί σημαντικό συστατικό στοιχείο του Δήμου, καθώς 

πάνω της στηρίζεται όχι μόνο ο πρωτογενής τομέας, αλλά και πολλές μεταποι -

ητικές δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα και για το λόγο αυτό θα πρέπει 

να διαφυλαχτεί σε μεγάλο βαθμό. Ανάλογης αντιμετώπισης πρέπει να τύχει και η 

κτηνοτροφία στο Δήμο με παράλληλο εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και 

επιλογή περιοχών που θα λειτουργήσουν ως υποδοχείς τέτοιων δραστηριοτήτων.  

Ο περιορισμός της αστικής διάχυσης και η συγκέντρωση της δόμησης γύρω 

από τα υφιστάμενα οικιστικά σύνολα συνιστούν μια άλλη παράμετρο για το σχε -

διασμό της οικιστικής ανάπτυξης. Η επέκταση των οικισμών και η ένταξη νέων 

περιοχών στον πολεοδομικό σχεδιασμό θα έχει ως γνώμονα το χαρακτήρα και τις 

προοπτικές ανάπτυξης της κάθε περιοχής. Η διαχείριση του φυσικού και αν θρω-

πογενούς περιβάλλοντος των οικισμών μέσα από ένα βιώσιμο πρότυπο ανάπτυξης 

θα βελτιώσει την αστική ποιότητα ζωής και θα τη διατηρήσει σε υψηλά ποιοτικά 

επίπεδα. 

Α.6.3.4 Τουρισμός-παραθερισμός 

Οι τουριστικές δραστηριότητες αποτελούν μία από τις πιο κρίσιμες παρα με-

τρους του σχεδιασμού. Από τη μία αποτελούν σημαντικό παράγοντα οικονομικής 

ανάπτυξης της περιοχής και από την άλλη δημιουργούν έντονες οικιστικές πιέσεις 

στο νότιο τμήμα του Δήμου. Επιπλέον απαιτείται να ληφθεί υπόψη η έντονη 

ζήτηση για παραθεριστική κατοικία.  Ο σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με  τέτοιο 

τρόπο, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα άναρχης δόμησης που θα οδηγήσουν 

στον κορεσμό της περιοχής και να δημιουργηθούν κίνητρα για περαιτέρω του -

ριστική ανάπτυξη.  

Α.6.3.5 Αρχαιολογικοί χώροι  

Οι αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου αποτελούν βασικό στοιχείο της φυσι ο-

γνωμίας του Δήμου και μπορούν να γίνουν σημαντικό στοιχείο της τουριστικής 

ανάπτυξης της περιοχής. Για να γίνει δυνατή η ανάδειξη και η προστασία τους 

είναι απαραίτητο να θεσπιστούν ειδικοί όροι δόμησης στις περιοχές που 

γειτνιάζουν με αυτούς σε συνεργασία με τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων. Οι 

αρχαιολογικοί χώροι στο αγρόκτημα του Δήμου βρίσκονται κατά κύριο λόγο 

εκτός των περιοχών που προορίζονται για οικιστική ανάπτυξη. Στην περίπτωση 
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που θα ενταχθούν σε πολεοδομικό σχεδιασμό θα καθοριστεί το θεσμικό  

περιεχόμενο των ζωνών προστασίας τους. Λόγω της θέσης τους δημιουργείται ένα 

ευνοϊκό πλαίσιο για την επιτυχή ένταξη των περιοχών αυτών σε δίκτυο 

αρχαιολογικών χώρων.  

Α.6.3.6 Τεχνικές υποδομές  

Απαραίτητη θεωρείται η βελτίωση του οδικού δικτύου τόσο ως προς την 

ποιότητα όσο και ως προς το πλήθος των δρόμων. Επιβάλλεται να βελτιωθεί η 

ποιότητα του οδικού δικτύου κυρίως στις ορεινές περιοχές, αλλά και εντός των 

οικισμών. Πολύ χρήσιμες για την κυκλοφορία μπορούν να αποδειχτούν η 

παράκαμψη της Νικήτης και η κατασκευή ανισόπεδων κόμβων 

Στις ελλείψεις του Δήμου συγκαταλέγεται και η απουσία ενός ολοκληρωμένου 

και σύγχρονου δικτύου λιμενικών εγκταστάσεων που θα εξυπηρετεί το παραλιακό 

τμήμα, αν και τα τελευταία έτη η εξέλιξη που έχει σημειωθεί στον τομέα αυτόν 

κρίνεται ικανοποιητική.  

Σημαντική τέλος ώθηση στην περιοχή μπορεί να δώσει η κατασκευή δρόμου 

που θα συνδέει το Δήμο με την Εγνατία οδό, ενώ στο απώτερο μέλλον η 

δημιουργία προαστιακού σιδηροδρόμου που θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την 

χερσόνησο της Κασσάνδρας θα σημαίνει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης για την 

περιοχή. 
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Α.6.4  Δραστηριότητες 

 

Ακολούθως, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

του Δήμου Σιθωνίας με τα αντίστοιχα θέματα τοπικής ανάπτυξης:  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής 

 

Υπο-ενότητα: Φυσικοί Πόροι  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Υδατικοί Πόροι 

Δραστηριότητες:  

Αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση των υφιστάμενων υδα-

τικών πόρων. 

Βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης για περιορισμό των απωλειών. 

Συντήρηση δεξαμενών (ύδρευσης, άρδευσης)  

Εξεύρεση νέων υδατικών πόρων (π.χ εκτέλεση νέων υδρογεωτρήσεων). 

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό της αλόγιστης χρήσης 

υδατικών πόρων.  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ενέργεια 

Δραστηριότητες:  

Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμισης ενέργειας (χρήση ειδικών 

λαμπτήρων στα Δημοτικά κτίρια, περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης 

ενέργειας, ενεργειακός σχεδιασμός δημοσίων κτιρίων  κ.λπ). 

 Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό της άσκοπης κατανά-

λωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της σπουδαιότητας χρήσης εναλλακτι-

κών μορφών ενέργειας.  

Συλλογή προϊόντων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση και παραγωγή 

ενέργειας (π.χ.μπαταρίες, λαμπτήρες, κουφώματα, φωτοβολταϊκά  κ.λπ)  

Αξιοποίηση και  βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υδρογεωτρήσεων κατά 

τη διάρκεια της νύχτας με σκοπό την περαιτέρω εξοικονόμηση ηλεκτρικής ε -

νέργειας. Η εν λόγω δραστηριότητα θα επιτευχθεί σε συνδυασμό με την κα τά-

σκευή νέων δεξαμενών για τη συγκέντρωση πόσιμου ύδατος.  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Δάση 
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Δραστηριότητες:  

Προστασία και έλεγχος των δασικών ορεινών όγκων μέσω των σχετικών 

Υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων του Δήμου. 

Συστηματική συνεργασία με τα Δασαρχεία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία 

με σκοπό την άμεση επίλυση σχετικών προβλημάτων. 

Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία για 

την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών με το προσωπικό του Δήμου καθώς 

και με τον διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό.  

Ουσιαστική συμμετοχή και συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς για την 

αποδοτική Διαχείριση των δασών του δήμου.  

Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων (αναλόγως των αρμοδιοτήτων του Δήμου) 

για την ανάδειξη των πλούσιων ορεινών όγκων του. 

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα πρόληψης αλλά και κα-

τάσβεσης πυρκαγιών. 

Καθαρισμός περιαστικών δασών . 

 

 

Υπο-ενότητα: Φυσικοί Αποδέκτες 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Έδαφος, Θάλασσα, Ατμόσφαιρα  

Δραστηριότητες:  

Συστηματική αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων σχετικά με τα επίπεδα 

μόλυνσης σε έδαφος, θάλασσα και ατμόσφαιρα.  

Συνεχής ενημέρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς σχετικά με θέ -

ματα ρύπανσης περιοχών του Δήμου.  

Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση 

ρύπανσης-μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω των αρμοδίων υπηρε-

σιών του Δήμου. 

Διενέργεια αυστηρών ελέγχων  για την τήρηση των κανόνων προστασίας του 

φυσικού περιβάλλοντος. 

Συνεχής έλεχγος του τρόπου διάθεσης αποβλήτων από τις παραγωγικές 

μονάδες (ελαιοτριβεία, τυροκομεία κ.λπ) που δραστηριοποιούνται εντός των 

ορίων του Δήμου, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες . 
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Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης (τοποθέτηση κατάλληλων κάδων για 

την συλλογή χαρτιού, πλαστικών/γυάλινων απορριμμάτων, ηλεκτρικών και η-

λεκτρονικών συσκευών) . 

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα προστασίας του φυσικού 

περιβάλλοντος και διαχείρισης των απορριμμάτων με ταυτόχρονη συμμετοχή 

τους. 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ακτές 

Δραστηριότητες:  

Συνεχής έλεγχος των συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας στις ακτές του 

Δήμου. 

Συστηματικός καθαρισμός των ακτών με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού.  

Τοποθέτηση κάδων και τακτική συλλογή των απορριμμάτων τους.  

Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την διευκόλυνση των επισκεπτών 

(π.χ. υπαίθρια ντους, αλλακτήρια κ.λπ)  

 Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση 

ρύπανσης-μόλυνσης των ακτών.  

 Συνεχής έλεγχος για την αποτροπή παράνομης κατάληψης των ακτών.  

 Συνεχής έλεγχος για τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών 

στις ακτές του Δήμου.  

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα προστασίας των ακτών.  

 

Υπο-ενότητα: Περιβαλλοντικές Υποδομές  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ύδρευση 

Δραστηριότητες:  

 Συστηματικός έλεγχος και εμπλουτισμός του πόσιμου ύδατος βάσει των σχε -

τικών υγειονομικών απαιτήσεων και διατάξεων. 

Βελτίωση και αντικατάσταση των παλαιωμένων και εν μέρει ακατάλληλων – 

λόγω των σωλήνων αμιάντου –  δικτύων ύδρευσης στο σύνολο των οικισμών 

του Δήμου. 

Βελτίωση και αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης στο σύνο-

λο των οικισμών του Δήμου.  

. 
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Κατασκευή δεξαμενών στους οικισμούς . 

Συντήρηση αντλιοστασίων.  

Συνεχής έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης του Δήμου και έγκαι-

ρος εντοπισμός τοπικών βλαβών – διαρροών. 

Άμεση και αποτελεσματική επιδιόρθωση των βλαβών με σκοπό την ταχεία ε -

ξυπηρέτηση των δημοτών καθώς και τη μείωση των απωλειών πόσιμου ύδα-

τος. 

Διάθεση έμπειρου προσωπικού και κατάλληλου εξοπλισμού για την συντή -

ρηση δικτύου καθώς και για την ορθή αντιμετώπιση των βλαβών.  

Τακτικός έλεγχος και συντήρηση των δεξαμενών ύδρευσης καθώς και των 

σχετικών αντλιοστασίων.  

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα εξοικονόμησης κυρίως 

πόσιμου ύδατος.  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Στερεά Απόβλητα  

Δραστηριότητες:  

 Κατασκευή και θέση σε λειτουργία  Χ.Υ.Τ.Α.. 

Συστηματικός έλεγχος για την αποτροπή δημιουργίας νέων – παράνομων 

ΧΑΔΑ στα Τ.Δ του Δήμου . 

Κατάργηση - Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου.  

Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης με την τοποθέτηση κατάλληλων κάδων 

για την συλλογή χαρτιού, πλαστικών/γυάλινων απορριμμάτων, ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών. 

Διάθεση κονδυλίων για την ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων ο -

χημάτων του Δήμου. 

Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη συγκέντρωση αδρανών υλικών (μπά-

ζα) από το σύνολο του Δήμου, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεκτη απόρριψή 

τους (π.χ. εντός κοίτης ρεμάτων).  

Εντατικοποίηση των δράσεων καθαρισμού των δημοτικών οδών και των 

κοινόχρηστων χώρων. 

Συνεχής επιτόπιοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο καθαριό-

τητας των οδών. 
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Άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα δημοτών για την συλλογή απορριμμάτων 

και την τοποθέτηση νέων κάδων. 

Αγορά νέων και σύγχρονων κάδων και αντικατάσταση των αντίστοιχων 

παλαιομένων. 

Περισυλλογή ογκωδών παλαιομένων αντικειμένων (π.χ. ηλεκτρικές συ σκευ-

ές, έπιπλα κ.λπ) . 

Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση ρύ -

πανσης δημοτικού χώρου.  

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα τακτικής συλλογής και 

περιβαλλοντικώς αποδεκτή διάθεση στερεών αποβλήτων.  

 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Υγρά Απόβλητα 

Δραστηριότητες:  

Βελτίωση και αντικατάσταση του παλαιωμένου και εν μέρει ακατάλληλου – 

λόγω της παντορροϊκής λειτουργίας του –  δικτύου αποχέτευσης των οικισμών 

του Δήμου. 

Κατασκευή εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων των βασι-

κότερων οικισμών του Δήμου. 

Λήψη πρωτοβουλιών και κύρια συμμετοχή στο σχεδιασμό και θέση σε 

λειτουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας ελαιολυμάτων.  

Συντήρηση, αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου αποχέτευσης των 

οικισμών του Δήμου.  

Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων.  

Συντήρηση δικτύου υπονόμων. 

Συντήρηση αντλιοστασίων.  

Συνεχής έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης του Δήμου και έ -

γκαιρος εντοπισμός τυχόν βλαβών.  

Άμεση και αποτελεσματική επιδιόρθωση των βλαβών με σκοπό την ταχεία 

εξυπηρέτηση των δημοτών καθώς και την αποτροπή μολύνσεως του υποκείμε-

νου εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και των πιθανών φυσικών αποδεκτών.  

Διάθεση έμπειρου προσωπικού και κατάλληλου εξοπλισμού για την συντή -

ρηση δικτύου καθώς και για την ορθή αντιμετώπιση των βλαβών.  
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Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση 

απαράδεκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων.  

Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα ορθής διάθεσης υγρών 

αποβλήτων. 

Λήψη πρωτοβουλιών για την κατασκευή βιολογικού σταθμού ελαιολυμάτων . 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Πολεοδομικός Σχεδιασμός  

Δραστηριότητες:  

 Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση του συνόλου των οικισμών του Δήμου.  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Υπαίθριοι Κοινόχρηστοι Χώροι  

Δραστηριότητες:  

Δημιουργία, αξιοποίηση και  συντήρηση χώρων, όπως αναλυτικά παρουσιάζε-

ται στις επόμενες ενότητες. 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αστικό και Περιαστικό Πράσινο  

Δραστηριότητες:  

Ανάπτυξη και συντήρηση πρασίνου στο σύνολο της έκτασης του Δήμου.  

Εντατικοποίηση των εργασιών καθαριότητας και συντήρησης των χώρων 

πρασίνου. 

Εντοπισμός και αξιοποίηση υφισταμένων δημοτικών χώρων και μετατροπή 

τους σε χώρους πρασίνου.  

Κατασκευή παιδικών χαρών.  

Βελτίωση και καλλωπισμός πάρκων.  

Συντήρηση & επισκευή πλατειών.  

Ανάδειξη παραδοσιακών οικισμών. . 

Δεντροφυτεύσεις οδών – πάρκων – πλατειών σε όλα τα Τ.Δ του Δήμου.  

Έργα αναψυχής στα δημοτικά δάση . 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Οικοδόμηση / Στέγαση  

Δραστηριότητες:  

Κατασκευή νέων σύγχρονων κτιριακών εγκαταστάσεων για τη στέγαση των 

δραστηριοτήτων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του.  

Έλεγχος και συντήρηση υφιστάμενων δημοτικών κτιρίων . 

Έλεγχος και έγκαιρος εντοπισμός ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός ορίων του 

Δήμου. 

Συστηματικός έλεγχος και επιτήρηση των περιοχών του Δήμου για τον 

έγκαιρο εντοπισμό αυθαίρετων κτισμάτων. Χορήγηση οικοδομικών αδε ιών και 

έλεγχοι αυθαιρέτων κατασκευών.  

Συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων . 

 

 

Υπο-ενότητα: Μεταφορές / Κυκλοφορία / Στάθμευση  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Οδοποιία 

Δραστηριότητες:  

Συντήρηση υφισταμένων και κατασκευή νέων δημοτικών οδών με απώτερο 

σκοπό την βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς και ασφαλούς κίνησης οχη -

μάτων/πεζών στο Δήμο . 

 Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπεδώσεις / Διαγραμμίσεις οδών και αποκατάσταση 

βατότητας αυτών.  

Κατασκευή ρείθρων για διευκόλυνση της αγροτικής οδοποιίας . 

Συντήρηση - βελτίωση της αγροτικής οδοποίας του Δήμου. 

Ηλεκτροφωτισμός Οδών.  

Ηλεκτροφωτισμός παραλαικών ζωνών.  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Συγκοινωνία 

Δραστηριότητες:  

Ανάπλαση των κεντρικών δημοτικών οδών των βασικότερων οικισμών  και     

αντιμετώπιση των βασικών κυκλοφοριακών προβλημάτων. 

 Λήψη κατάλληλων μέτρων στις θέσεις των κόμβων έτσι ώστε να αποφευχθεί 

η πρόκληση ατυχημάτων (τοποθέτηση προειδοποιητικών στοιχείων τύπου 
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“eyes’ cat”, έντονες διαγραμμίσεις, βελτίωση ορατότητας, απαγόρευση στάθ -

μευσης κ.λπ). 

Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας πεζών και Α.Μ.Ε.Α με την κατασκευή 

νέων και κατάλληλων διαβάσεων – προσβάσεων. 

Έγκαιρη και αποτελεσματική ενεργοποίηση του δυναμικού του Δήμου (προ -

σωπικό, εξοπλισμός) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουρ -

γούνται στις συγκοινωνιακές συνδέσεις κατά την διάρκεια έντονων καιρικών 

φαινομένων (π.χ. καθαρισμός και διατήρηση σε λειτουργία των δημοτικών 

οδών κατά τη διάρκεια χιονοπτώσεων – παγετού).  

Παροχή κάθε διευκόλυνσης στο Κ.Τ.Ε.Λ του Ν.Χαλκιδικής προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που ενίοτε εμφα -

νίζονται κυρίως λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ιδίως στις ορεινές 

περιοχές του Δήμου).  

 Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπεδώσεις / Διαγραμμίσεις οδών και αποκατάσταση 

βατότητας αυτών, έτσι ώστε να επιτευχθεί το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας 

κατά την μεταφορά οχημάτων – πεζών. 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Στάθμευση 

Δραστηριότητες:  

Κατασκευή και λειτουργία νέων χώρων στάθμευσης.  

Απαγόρευση στάθμευσης σε θέσεις που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των 

οχημάτων – πεζών. 

Θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση της στάθμευσης βαρέων οχημάτων  

(π.χ τουριστικά λεωφορεία)  στους παραλιακούς οικισμούς . 

Αποτελεσματική και μόνιμη αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος στάθ -

μευσης που εντοπίζεται στους παραλιακούς οικισμούς.  

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 154 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και 

Αθλητισμός 

 

Υπο-ενότητα: Κοινωνική Πρόνοια  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Προσχολική Ηλικία  

Δραστηριότητες:  

Έλεχγος και συντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών . 

Κατασκευή παιδικών χαρών . 

Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικών χαρών . 

Αντικατάσταση  περιφράξεων παιδικών χαρών. 

Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα 

που αφορούν στην προσχολική ηλικία.  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Σχολική Ηλικία  

Έλεγχος και συντήρηση αντίστοιχων σχολικών μονάδων. 

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Νεότητας . 

Δράσεις με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων (π.χ μουσική, αθλητισμός 

κ.λπ). 

Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα 

που αφορούν στην προσχολική ηλικία.  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Τρίτη Ηλικία 

Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των κτιρίων ΚΑΠΗ του Δήμου. 

Ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι». 

Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα 

που αφορούν στην τρίτη  ηλικία (προληπτική ιατρική κ.λπ) . 

Αμέριστη στήριξη και προβολή των εκδηλώσεων της τρίτης ηλικίας (χορω δί-

ες, διοργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων  κ.λπ). 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ομάδες που απειλούνται από κοινωνικό αποκλει -

σμό 

Διερεύνηση για την θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανάστες , άποροι 

κ.λπ). 

Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω σχε -

τικών Προγραμμάτων σχετικά με την εύρυθμη ένταξη και ενσωμάτωση των 

οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία.  

Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια στις ως άνω ομάδες πληθυσμού από τις Υ -

πηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματά τους.  

Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άπορους δημότες (προσφορά εργασί-

ας, μείωση δημοτικών τελών, οικονομική ενίσχυση  κ.λπ). 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση των δημο -

τών σε θέματα που αφορούν στην παροχή βοήθειας στις συγκεκριμένες ομά δες 

πληθυσμού του Δήμου.  

 

Υπο-ενότητα: Εκπαίδευση 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Α/βάθμια και Β/βάθμια  

Δραστηριότητες:  

Προσθήκες αιθουσών στα Γυμνάσια Νικήτης και Ν.Μαρμαρά.  

Έλεγχος και συντήρηση αντίστοιχων σχολικών μονάδων.  

Συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.  

 

Υπο-ενότητα: Πολιτισμός 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Πολιτιστικές δομές και δραστηριότητες  

Δραστηριότητες:  

Εκσυγχρονισμός και ίδρυση Λαογραφικών Μουσείων. 

Ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων που εντοπίζονται σε 

αρκετά κτίσματα των Δ.Κ και προσπάθεια ένταξης σε σχετικά Χρηματοδοτού-

μενα Προγράμματα.  

Θεματικό πάρκο για την προβολή παραδοσιακών επαγγελμάτων (προμήθεια 

οικίσκων και εξοπλισμού). 
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Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορωδιών και κάθε προσπάθειας που 

συνεισφέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου του Δήμου.  

Υπο-ενότητα: Αθλητισμός 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αθλητικές δραστηριότητες  

Δραστηριότητες:  

Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού  

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αθλητικοί χώροι  

Δραστηριότητες:  

 Συντήρηση υφιστάμενων χώρων άθλησης και κατακσευής νέων.  

Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κέντρου Νεότητας  με δημιουργία νέων 

σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: Τοπική οικονομία και απασχόληση  

 

Υπο-ενότητα: Απασχόληση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Ανεργία 

Δραστηριότητες:  

Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με την ανεργία που εντοπίζεται στο 

Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και εντοπισμός κρίσιμων παραμέτρων – μεγεθών 

(κατάταξη ανέργων κατά περιοχή, φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οικογε -

νειακή κατάσταση κ.λπ). 

 Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την αύξηση της απασχόλησης με τη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοι-

νωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κέντρο, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες πληθυ-

σμού που πλήττονται από την ανεργία (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανά -

στες, άποροι κ.λπ).  

Διερεύνηση της δυνατότητας  λειτουργίας Γραφείου Απασχόλησης με σκοπό 

την ουσιαστική βοήθεια για ανέρευση εργασίας προς τους άνεργους δημότες 

και κυρίως προς την ομάδα των εποχιακών ανέργων.  

Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες δημοτών  (προσφορά 

εργασίας, μείωση δημοτικών τελών κ.λπ).  

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση των δημο -

τών σε θέματα που αφορούν στην ανεργία καθώς και στην παροχή στήριξης 

στους ανέργους του Δήμου.  

 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Επαγγελματική κατάρτιση  

Δραστηριότητες:  

Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το επίπεδο κατάρτισης των Επαγ-

γελματιών που δραστηριοποιούνται εντός ορίων του Δήμου (διαθέσιμος τεχνο-

λογικός εξοπλισμός, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, δυνατότητα πώλησης 

προϊόντων μέσω του διαδικτύου, οργάνωση, στελέχωση  κ.λπ). 
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 Συστηματική συνεργασία με επαγγελματικά Επιμελητήρια – Φορείς προκει-

μένου να κατασθεί εφικτή η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των 

ανέργων. 

 Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου 

επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό 

Κέντρο, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους Επαγγελματίες 

για τις ευκαιρίες που τους δίνονται προκειμένου να βελτιώσουν τις παρεχό -

μενες υπηρεσίες τους μέσω της ένταξής τους σε Προγράμματα Επ ιχορηγήσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ και λοιπών Φορέων. 

Στήριξη της λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με 

σκοπό την διοργάνωση σχετικών Προγραμμάτων (π.χ.προγράμματα συμπλη -

ρωματικής εκπαίδευσης για επιχειρηματίες με στόχο την αναβάθμιση των 

γνώσεών τους). 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με την συμμετοχή αρμοδίων Φορέων 

(π.χ. Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, Εργατικό Κέντρο) με σκοπό την ενημέρωση σε θέματα 

που αφορούν στις προσφερόμενες δυνατότητες – ευκαιρίες βελτίωσης του 

επιπέδου κατάρτισης των Επαγγελματιών του Δήμου.  

 

 

Υπο-ενότητα: Επιχειρηματικότητα  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αξιοποίηση τοπικών πόρων  

Δραστηριότητες:  

Αμέριστη στήριξη και προβολή κάθε είδους προσπάθειας αξιοποίησης τοπι -

κών πόρων (μέλι, ελιές, λάδι, τυροκομία  κ.λπ). 

Στήριξη και άμεση παροχή υπηρεσιών που άπτονται στις αρμοδιότητες του 

Δήμου (π.χ βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών κ.λπ) προς τις επιχειρήσεις 

αξιοποίησης τοπικών πόρων μέσω απορρόφησης σχετικών Ευρωπαϊκών Χρη -

ματοδοτούμενων Προγραμμάτων (Δ’ ΚΠΣ). 

Διοργάνωση εκδηλώσεων για την συστηματική προβολή των τοπικών πόρων 

και αξιοποίηση κάθε δυνατότητας για την διαφήμισή τους.  
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 Δημιουργία κατάλληλων χώρων για την ανάδειξη τοπικών παραδοσια κών 

προϊόντων και επαγγελμάτων (θεματικά πάρκα κ.λπ).  

 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Πληροφόρηση / Συμβουλευτική υποστήριξη  

Δραστηριότητες:  

 Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή επιστημόνων (οι -

κονομολόγων, γεωπόνων, φοροτεχνικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων 

με σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη των 

αγροτών, των μικρο-μεσσαίων επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο.  

 Παροχή κάθε είδους πληροφόρησης και διευκόλυνσης σε θέματα παροχής 

υπηρεσιών, που άπτονται στις αρμοδιότητες του Δήμου, προκειμένου να εξυ-

πηρετηθούν άμεσα και σωστά οι ως άνω ομάδες δημοτών (παροχή σχετικών 

πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κ.λπ) μέσω της λειτουργίας Γραφείου Ενημέρω -

σης. 

 Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο Νομού ό -

σο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση του Δήμου και εν συνεχεία την 

πληροφόρηση των επιχειτηματιών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώσεων, 

τις ευκαιρίες επιχορήγησης, τη δυνατότητα απασχόλησης ανέργων κ.λπ.   

 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αδειοδοτήσεις και έλεγχοι  

Δραστηριότητες:  

Βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου και άσκηση αυστηρού ελέγχου στη δια -

δικασία παροχής πιστοποιητικών και εγγράφων που απαιτούνται για τη χορή -

γηση αδειών επαγγελματικής δραστηριότητας . 

Συστηματική διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων που επιτρέπεται να 

πραγματοποιούν οι Υπηρεσίες του Δήμου . 

Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση 

παραβάσεων. 

Συνεχής ενημέρωση των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου σχετικά με το 

καθεστώς των αδειών επαγγελματικής δραστηριότητας . 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 160 

 

Υπο-ενότητα: Οικονομικές υποδομές  

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Μεταποιητικές 

Δραστηριότητες:  

Αμέριστη στήριξη και προβολή των μεταποιητικών μονάδων που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο.  

Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντι -

μετωπίζει ο ευαίσθητος κλάδος της μεταποίησης στο Δήμο. Αξιολόγηση αυ -

τών και εντατικοποίηση των δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική 

αντιμετώπισή τους.  

Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη βελτίωση του υφιστά -

μενου δικτύου προώθησης των προϊόντων των μεταποιητικών μονάδων.  

 Βελτίωση των υποδομών των μεταποιητικών μονάδων και ειδικότερα του 

δικτύου αποχέτευσής τους ώστε αφενός μεν να διασφαλίζεται η περιβαλ-

λοντικά αποδεκτή διάθεση των λυμάτων τους αφετέρου δε να μην απειλούνται 

από την επιβολή προστίμων – κυρώσεων. 

Κατασκευή και λειτουργία Θεματικού πάρκου για την προβολή παραδοσια-

κών επαγγελμάτων.  

 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Αγροτικές 

Δραστηριότητες:  

Στήριξη των μονάδων αλλά και των δημοτών που δραστηριοποιούνται στον 

αγροτικό τομέα. 

Βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου προβολής των  αγροτικών προϊόντων του 

Δήμου (ΜΜΕ, συμμετοχή σε σχετικές Εκθέσεις κ.λπ).  

 Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο Νομού ό -

σο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση του Δήμου κα ι εν συνεχεία την 

πληροφόρηση των αγροτών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώσεων, τις ευ -

καιρίες επιχορήγησης, τη δυνατότητα ανανέωσης του αγροτικού εξοπλισμού, 

την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων κ.λπ..  

 Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την  συμμετοχή επιστημόνων (γε-

ωπόνων, χημικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων (Δ/νση Γεωργίας 
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κ.λπ) με σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη 

των αγροτών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.  

Βελτίωση των υποδομών της άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών έργων.  

Συντήρηση-επισκευή των υφιστάμενων αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου. 

Συντήρηση-επισκευή και επέκταση των υφιστάμενων αρδευτικών αγωγών 

του Δήμου. 

Ουσιαστική βελτίωση του τρόπου διάθεσης ελαιολυμάτων με την κατασκευή 

ανάλογων εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού τους. 

Συνεχής συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου αγροτικής οδοποιίας , καθ’όλη 

τη διάρκεια του έτους , με σκοπό την αποκατάσταση της ασφαλούς βατότητάς 

του. Αξιοποίηση σχετικών εγχώριων και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Δ’ ΚΠΣ). 

 

Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Εμπορικές 

Δραστηριότητες:  

Αμέριστη στήριξη και προβολή των Εμπόρων που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο. 

Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντι -

μετωπίζει ο ευαίσθητος κλάδος του εμπορίου στο Δήμο. Αξιολόγηση αυτών 

και εντατικοποίηση των δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική αντι -

μετώπισή τους.  

Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη βελτίωση του υφιστά -

μενου δικτύου προώθησης των σχετικών προϊόντων.  

 Θέσπιση πλαισίου για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στις παραλιακές ζώνες , 

ώστε να επιτευχθεί αφενός μεν η ασφαλής διέλευση των πεζών αφετέρου δε η 

απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των εμπορικών καταστημάτων που δραστηριο-

ποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Τονίζεται ότι η εύρυθμη και επιτυχής 

λειτουργία των παραλιακών ζωνών  θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για 

την στήριξη και την περαιτέρω αναβάθμιση της εμπορικής δραστη ριότητας 

του Δήμου. 
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Θέμα Τοπικής Ανάπτυξης: Τουριστικές 

Δραστηριότητες:  

Στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, 

μέσω της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες του Δή-

μου προκειμένου:  

- να βελτιωθεί το υφιστάμενο οδικό δίκτυο ώστε να είναι εφικτή η α -

σφαλής και εύκολη μετάβαση των τουριστών προς σε αυτές,  

- να κατασκευαστούν νέες και σύγχρονες λιμενικές εγκταστάσεις οι 

οποίες θα επιτρέπουν την ακτοπλοϊκή σύνδεση του Δήμου με κοντι -

νούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ Σποράδες κ.λπ),  

- να βελτιωθεί το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης ώστε να μην δημι-

ουργούνται προβλήματα στην ομαλή λειτουργία τους,  

- να βελτιωθεί το υπάρχον συγκοινωνιακό καθεστώς σύνδεσης μεταξύ 

των οικισμών και της έδρας του Δήμου,  

- να βελτιωθεί το επίπεδο καθαριότητας των δημοτικών οδών και των 

κοινόχρηστων χώρων,  

- να δημιουργηθούν νέα κέντρα Πολιτισμού  με σκοπό την αύξηση της 

προσέλευσης τουριστών,  

- να προβληθούν οι παραδοσιακοί οικισμοί,  

- να αξιοποιηθούν οι αρχαιολογικού χώροι , 

- να αναβαθμιστούν οι κοινόχρηστοι χώροι καθώς και οι χώροι αθλη τι-

κών δραστηριότητων και  

- να βελτιωθούν εν γένει οι υφιστάμενες υποδομές του Δήμου προκει -

μένου να κατασθεί εφικτή η αύξηση της τουριστικής κίνησης.    

Συστηματικός καθαρισμός των ακτών του Δήμου με την χρήση κατάλληλου 

εξοπλισμού. Τοποθέτηση κάδων και τακτική συλλογή των απορριμμάτων 

τους. 

Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την διευκόλυνση των επισκεπτών 

(π.χ. υπαίθρια ντους, αλλακτήρια κ.λπ)  

 Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση 

ρύπανσης-μόλυνσης των ακτών.  
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Στήριξη και προβολή κάθε προσπάθειας αναβάθμισης του αγροτουρισμού, 

συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα τελευταία έτη στις ορεινές περιοχές του 

Δήμου παρατηρείται αύξηση του συγκεκριμένου είδους τουρισμού.  

Α.6.5  Κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης  

 

Τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης του Δήμου αναφέρονται ακολούθως, 

ομαδοποιημένα στους εξής θεματικούς τομείς:  

α) «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»  

β) «Κοινωνικά Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»  

γ) «Τοπική Οικονομία  και Απασχόληση».  

 

Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

1ο Θέμα  : Καθαριότητα και Διαχείριση στερεών αποβλήτων  

 

Προβλήματα  

- Απουσία Χ.Υ.Τ.Α στο Δήμο Σιθωνίας. . 

- Έλλειψη ελεγχόμενων χώρων διάθεσης αδρανών υλικών (μπάζων) . 

- Οι πρόσφατες προσπάθειες του Δήμου είχαν ως αποτέλεσμα την αισθητή 

βελτίωση της αποκομιδής των οικιακών απορριμμάτων. Παρόλα αυτά και εξα-

ιτίας της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης στο Δήμο, υπάρχουν περιθώρια βελ-

τιωσης του επιπέδου καθαριότητας της πόλης.  

- Έλλειψη περιβαλλοντικής συνείδησης των κατοίκων κυρίως σε θέματα ανα-

κύκλωσης στερεών αποβλήτων (χαρτί, γυαλί, πλαστικά υλικά κ.λπ).  

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί  

-Το σημαντικότερο πρόβλημα / κίνδυνος της περιοχής, είναι η ανεξέλεγκτη 

διάθεση απορριμμάτων, που δημιουργεί  κινδύνους για τη δημόσια υγεία και 

υποβαθμίζει την ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής. Το πρόβλημα αφορά 

και στους γειτονικούς ΟΤΑ, γεγονός που αφορά ιδιαίτερα το Δήμο, δεδομέ νου 

ότι αυτός αποτελεί χωροταξικά τοπικό κέντρο με δυνατότητες επιρροής της 

ευρύτερης περιοχής και άσκησης ευρύτερου αναπτυξιακού ρόλου.  

- Αδυναμία αξιοποίησης προγραμμάτων ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων.  

- Προβλήματα από την παράνομη διάθεση υπολειμμάτων λιπασμάτων και φυ -

τοφαρμάκων. 
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Δυνατότητες  

- Η κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α, γεγονός που θα βοηθήσει 

καθοριστικά στη βελτίωση των υφιστάμενων συνθηκών διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων. 

- Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου. 

- Συλλογή αδρανών υλικών (μπάζα) από το σύνολο του Δήμου και διάθεσής 

τους σε μοναδικό και κατάλληλο χώρο, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέ λεκτη 

απόρριψή τους (π.χ. εντός κοίτης ρεμάτων).  

-Τοποθέτηση νέων – σύγχρονων κάδων, θέσπιση & εφαρμογή προγραμμάτων 

ανακύκλωσης. 

- Συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς  για την περισυλλογή και ανακύκλωση 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.   

-Η αγορά απορριμματοφόρων οχημάτων σε συνδυασμό με την εντατικοποίη-

ση των δράσεων καθαρισμού των δημοτικών οδών και των κοινόχρηστων χώ-

ρων.  

- Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης με την τοποθέτηση κατάλληλων κάδων 

για την συλλογή  χαρτιού, πλαστικών , γυάλινων απορριμμάτων κ.λπ ανακυ-

κλώσιμων υλικών. 

-Συνεχής επιτόπιοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο καθαριό-

τητας των οδών, Άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα δημοτών για την συλλογή 

απορριμμάτων και την τοποθέτηση νέων κάδων. 

-Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση ρύ -

πανσης δημοτικού χώρου.  

-Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα τακτικής συλλογής και 

περιβαλλοντικώς αποδεκτή διάθεση στερεών αποβλήτων.  

 

 Ευκαιρίες 

- Οι πολιτικές των Υπουργείων και της Ε.Ε για την προώθηση υγιεινών και 

περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων διάθεσης των απορριμμάτων, όπως εκ φρά-

ζονται μέσω των σχετικών Νόμων, οδηγιών και χρηματοδοτήσεων αλλά και 

των προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο . 

- Η αξιοποίηση των προγραμμάτων ανακύκλωσης του Δήμου.  

- Η εφαρμογή οικολογικών τεχνολογιών.  
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Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης  

- Η σημαντική αύξηση των απαιτήσεων αποκομιδής και διάθεσης των στερεών 

αποβλήτων, λόγω της ραγδαίας οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου.  

- Η κατασκευή και θέση σε λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α με τη συμμετοχή του 

συνόλου των αρμόδιων Φορέων και των δημοτών.  

- Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και των χωματερών του Δήμου.  

- Η περιβαλλοντικώς αποδεκτή διάθεση των αδρανών υλικών.  

 

 

Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

2ο Θέμα  : Διαχείριση υγρών αποβλήτων 

 

Προβλήματα  

- Έλλειψη -ριεγκαταστάσεων βιολογικού καθα –την παρούσα περίοδο έως  –

σμού των υγρών αποβλήτων του Δήμου.  

- Η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, γεγονός που αυξάνει 

δραματικά τον κίνδυνο μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. 

- Λειτουργία παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου.  

- Μη αποτελεσματική λειτουργία αποχετευτικού δικτύου σε ορισμένους οικι-

σμούς του Δήμου, λόγω της παλαιότητάς του.  

- Ανεξέλεκτη διάθεση υγρών αποβλήτων εντός κοίτης ρεμάτων και ποταμών.  

- Ανεξέλεκτη απόθεση & διάθεση βοθρολυμάτων σε χειμάρρους και ρέματα.  

- Έλλειψη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.  

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί  

-Το σημαντικότερο πρόβλημα / κίνδυνος της περιοχής, είναι η λειτουργία 

παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου και η ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών απο-

βλήτων, που δημιουργεί  κινδύνους για τη δημόσια υγεία και υποβαθμίζει την 

ελκυστικότητα της ευρύτερης περιοχής. Το πρόβλημα αφορά και στους γειτο-

νικούς ΟΤΑ, γεγονός που αφορά ιδιαίτερα το Δήμο, δεδομένου ότι αυτός 

αποτελεί χωροταξικά τοπικό κέντρο με δυνατότητες επιρροής της ευρύτερης 

περιοχής και άσκησης ευρύτερου αναπτυξιακού ρόλου.  
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- Οι βλάβες του αποχετευτικού δικτύου, κυρίως λόγω της παλαιότητάς του, ε -

γκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για τη μόλυνση του υπόγειου υδάτινου ορί ζο-

ντα καθώς και του υποκείμενου εδάφους.  

- Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία του Δήμου.  

 

Δυνατότητες  

- Κατασκευή και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού 

των υγρών λυμάτων του συνόλου των οικισμών του Δήμου. 

-Θέσπιση μέτρων για την επιβολή κατασκευής έργων βιολογικής επεξεργασίας 

ελαιολυμάτων στις σχετικές επιχειρήσεις.  

-Εκπόνηση μελετών και βελτίωση – αντικατάσταση των παλαιομένων δικτύων 

αποχέτευσης των οικισμών του Δήμου. 

-Εκπόνηση μελετών και κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων. 

- Άμεση και αποτελεσματική επιδιόρθωση των βλαβών με σκοπό την ταχεία 

εξυπηρέτηση των δημοτών καθώς και την αποτροπή μολύνσεως του υποκείμε-

νου εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα και των πιθανών φυσικών αποδεκτών.  

-Διάθεση έμπειρου προσωπικού και κατάλληλου εξοπλισμού για την συντή-

ρηση δικτύου καθώς και για την ορθή αντιμετώπιση των βλαβών.  

-Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση 

απαράδεκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων.  

-Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα ορθής διάθεσης υγρών απο-

βλήτων. 

 

  Ευκαιρίες 

- Οι πολιτικές των Υπουργείων και της Ε.Ε για την προώθηση υγιεινών και 

περιβαλλοντικά φιλικών τρόπων διάθεσης των απορριμμάτων, όπως εκ φρά-

ζονται μέσω των σχετικών Νόμων, οδηγιών και χρηματοδοτήσεων αλλά και 

των προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο.  

- Η εφαρμογή οικολογικών τεχνολογιών.  

- Η αξιοποίηση των ιδίων πόρων του Δήμου για την εκπόνηση των σχετικών 

μελετών και τη συμμετοχή στην κατασκευή των προαναφερόμενων έργων βελ -

τίωσης του τρόπου διάθεσης των υγρών αποβλήτων. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 167 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης  

- Η έλλειψη εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των υγρών αποβλήτων 

του Δήμου. 

- Η λειτουργία παντορροϊκού αποχετευτικού δικτύου.  

- Η ανεξέλεκτη διάθεση υγρών αποβλήτων εντός κοίτης ρεμάτων και 

ποταμών. 

- Η έλλειψη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας.  

 

Θεματικός τομέας :  Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

3ο Θέμα  : Μεταφορές / Κυκλοφορία / Στάθμευση  

 

Προβλήματα  

- Έλλειψη σύγχρονου οδικού δικτύου σύνδεσης του Δήμου με τα γειτονικά α-

στικά κέντρα. 

- Έλλειψη ικανοποιητικού οδικού δικτύου σύνδεσης της έδρας του Δήμου με 

τους οικισμούς του . 

- Έλλειψη περιφερειακών οδών για την αντιμετώπιση του αυξημένου κυκλο-

φοριακού φόρτου ιδίως κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.  

- Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο  των τουριστικών οικι-

σμών με αποτέλεσμα η κίνηση οχημάτων και πεζών να διεξάγεται με αυξη-

μένη δυσκολία.  

- Έλλειψη χώρων στάθμευσης στις παραλιακές ζώνες . 

- Περιορισμένη φωταγώγηση και διαγράμμιση στις  βασικές δημοτικές οδούς 

των οικισμών. 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

-Δυσκολία ασφαλούς και άμεσης μετάβασης των δημοτών τόσο στα γειτονικά 

αστικά κέντρα όσο και στους οικισμούς του Δήμου. 

- Πρόκληση συχνών ατυχημάτων και αδυναμία ασφαλούς κίνησης των πεζών 

και ιδίως των Α.Μ.Ε.Α.  

- Συστηματική υπέρβαση της κυκλοφοριακής ικανότητας που διαθέτει το πα -

λαιομένο  υφιστάμενο δίκτυο του Δήμου, λόγω της απουσίας εναλλακτικών 

σύγχρονων περιφερειακών οδών. 
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- Σαφέστατη επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος (ατμοσφαιρική μόλυν ση, 

ηχορύπανση) από τον αυξημένο κυκλοφοριακό φόρτο. 

 

Δυνατότητες  

- Εκπόνηση ολοκληρωμένης συγκοινωνιακής μελέτης για τους κρίσιμους 

οικισμούς του Δήμου . 

- Κατασκευή σύγχρονου οδικού δικτύου σύνδεσης του Δήμου με τα γειτονικά 

αστικά κέντρα. 

- Συντήρηση υφισταμένων και κατασκευή νέων δημοτικών οδών με απώτερο 

σκοπό την βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς και ασφαλούς κίνησης οχη μά-

των/πεζών στο Δήμο . 

-Βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας πεζών και Α.Μ.Ε.Α με την κατασκευή 

νέων και κατάλληλων διαβάσεων – προσβάσεων. 

-Λήψη κατάλληλων μέτρων στις  θέσεις των κόμβων έτσι ώστε να αποφευχθεί 

η πρόκληση ατυχημάτων (τοποθέτηση προειδοποιητικών στοιχείων τύπου “ey-

es’ cat”, έντονες διαγραμμίσεις, βελτίωση ορατότητας, απαγόρευση στάθμευ-

σης κ.λπ). 

-Έγκαιρη και αποτελεσματική ενεργοποίηση του δυναμικού του Δήμου (προ-

σωπικό, εξοπλισμός) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουρ -

γούνται στις συγκοινωνιακές συνδέσεις κατά την διάρκεια έντονων καιρικών 

φαινομένων (π.χ. καθαρισμός και διατήρηση σε λειτουργία των δημοτικών 

οδών κατά τη διάρκεια χιονοπτώσεων – παγετού ειδικότερα στα ορεινά Τ.Δ) .  

-Παροχή κάθε διευκόλυνσης στο Κ.Τ.Ε.Λ του Ν.Χαλκιδικής προκειμένου να 

αντιμετωπισθούν άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που ενίοτε εμφα -

νίζονται κυρίως λόγω έντονων καιρικών φαινομένων (ιδίως στις ορεινές  

περιοχές του Δήμου).  

-Δημιουργία πάρκινγκ αυτοκινήτων .  

- Ηλεκτροφωτισμός Οδών.  

- Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπεδώσεις / Διαγραμμίσεις οδών και αποκατάσταση 

βατότητας αυτών.  
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 Ευκαιρίες 

- Οι παροχές των Υπουργείων και της ΕΕ εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών  

έργων, όπως εκφράζονται μέσω των σχετικών Νόμων, οδηγιών και χρηματο -

δοτήσεων αλλά και των προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο . 

- Η αξιοποίηση των ιδίων πόρων του Δήμου για την εκπόνηση των σχετικών 

μελετών και την κατασκευή των συγκοινωνιακών έργων βελτίωσης του 

υφιστάμενου οδικού δικτύου.  

 

 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης  

- Έλλειψη χώρων στάθμευσης.  

- Έλλειψη σύγχρονου οδικού δικτύου σύνδεσης του Δήμου με τα γειτονικά α -

στικά κέντρα. 

- Έλλειψη σύγχρονων περιφερειακών οδών.  

- Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο των οικισμών.  

Η αδυναμία αντιμετώπισης των ανωτέρω κρίσιμων ζητημάτων έχει ως αποτέ-

λεσμα τη συστηματική υπέρβαση της κυκλοφοριακής ικανότητας που διαθέτει 

το παλαιομένο  υφιστάμενο δίκτυο του Δήμου καθώς και την επικίνδυνη επι-

βάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος (ατμοσφαιρική μόλυνση, ηχορύπανση).  
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Θεματικός τομέας : Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός 

1ο Θέμα  : Κοινωνική Πρόνοια (Προσχολική, σχολική, τρίτη ηλικία, ειδικές 

ομάδες πληθυσμού)  

 

Προβλήματα  

- Περιορισμένο πλήθος βρεφονηπιακών σταθμών.  

- Ανάγκη συντήρησης υφιστάμενων και κατασκευή νέων παιδικών χαρών και 

σχετικών κοινόχρηστων χώρων.  

- Επιτακτική ανάγκη κατασκευής νέων σύγχρονων Δημοτικών Σχολείων.  

- Έλλειψη χώρων στέγασης των ΚΑΠΗ του Δήμου  καθώς και Γηροκομείων.  

- Έλλειψη αποτελεσματικών κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ).  

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί  

-Δυσκολία αντιμετώπισης των αναγκών της προσχολικής και σχολικής ηλικί-

ας, λόγω έλλειψης σύχγρονων υποδομών.  

-Κοινωνικός αποκλεισμός και αδυναμία ένταξης των ως άνω ειδικών ομάδων 

πληθυσμού στην τοπική κοινωνία του Δήμου.  

 

Δυνατότητες  

- Κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών. 

- Συντήρηση υφισταμένων και κατασκευή νέων παιδικών χαρών και κοινόχρη-

στων χώρων του Δήμου . 

-Έλεγχος και συντήρηση αντίστοιχων σχολικών μονάδων.  

-Ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι». 

-Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα 

που αφορούν στην τρίτη ηλικία.  

-Αμέριστη στήριξη και προβολή των εκδηλώσεων της τρίτης ηλικίας (π.χ. 

χορωδίες κ.λπ).  

-Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες πληθυ -

σμού (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ).  

-Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια στις ως άνω ομάδες πληθυσμού από τις Υ -

πηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματά τους.  
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-Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άπορους δημότες (προσφορά εργα σί-

ας, μείωση δημοτικών τελών κ.λπ).  

-Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση των δημο -

τών σε θέματα που αφορούν στην παροχή βοήθειας στις συγκεκριμένες ομά δες 

πληθυσμού του Δήμου.  

 

  Ευκαιρίες 

- Οι παροχές των Υπουργείων και της ΕΕ εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών  

έργων, όπως εκφράζονται μέσω των σχετικών Νόμων, οδηγιών και χρηματο -

δοτήσεων αλλά και των προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο . 

- Η αξιοποίηση των ιδίων πόρων του Δήμου για την εκπόνηση των σχετικών 

μελετών και την κατασκευή των συγκοινωνιακών έργων βελτίωσης του 

υφιστάμενου οδικού δικτύου.  

 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης  

- Έλλειψη σύγχρονων σχολικών μονάδων μέσω των οποίων θα αναβαθμιστεί 

το επίπεδο των προσφερόμενων γνώσεων . 

- Έλλειψη αποτελεσματικών κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ) με αποτέ -

λεσμα τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και αδυναμίας ένταξής τους στην 

τοπική κοινωνία του Δήμου.  

- Έλλειψη σύγχρονων χώρων στέγασης των ΚΑΠΗ του Δήμου.  
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Θεματικός τομέας : Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός 

2ο Θέμα  : Πολιτισμός & Αθλητισμός  

 

Προβλήματα  

-Έλλειψη Πολιτιστικών χώρων με αποτέλεσμα την αδυναμία διοργάνωσης 

σημαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.  

-Έλλειψη πόρων για τη συντήρηση και ανάδειξη παλαιών κτισμάτων με ιδιαί-

τερα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.  

-Έλλειψη σύγχρονων χώρων άθλησης κυρίως στις κοινότητες. του Δήμου, με 

αποτέλεσμα την εξασθένιση της αθλητικής και συλλογικής δραστηριότητάς 

τους. 

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί  

-Περιορισμένος αριθμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και αδυναμία βελτίωσης 

του πολιτιστικού επιπέδου του Δήμου.  

-Αδυναμία ανάδειξης της τοπικής αρχιτεκτονικής καθώς και της φυσιογνω μίας 

ιδιαίτερων περιοχών του Δήμου.  

-Αδυναμία ανάπτυξης του αθλητισμού και δυσκολία στη δημιουργία και επι-

τυχή δραστηριότητα αθλητικών συλλόγων.  

 

Δυνατότητες  

-Εκσυγχρονισμός και ίδρυση Λαογραφικών Μουσείων.  

-Θεματικό πάρκο για την προβολή παραδοσιακών επαγγελμάτων (προμήθεια 

οικίσκων και εξοπλισμού). 

-Αξιοποίηση και αναπαλαίωση των παλαιών κτισμάτων. 

- Συντήρηση υφιστάμενων χώρων άθλησης και  κατασκευής νέων. 

 

  Ευκαιρίες 

- Η χρηματοδότηση μέσω  προγραμμάτων LEADER για την μελέτη και κατα-

σκευή Πολιτιστικών χώρων. 

- Η αξιοποίηση ιδίων πόρων του Δήμου για την συντήρηση, βελτίωση και κα-

τάσκευή νέων πολιτιστικών και αθλητικών χώρων . 

- Η ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων που εντοπίζονται σε 

αρκετά κτίσματα των οικισμών του Δήμου . 
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Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης  

-Έλλειψη σύγχρονων πολιτιστικών και αθλητικών  χώρων με συνέπεια την α-

δυναμία του Δήμου στην ικανοποίηση των σχετικών αναγκών – κυρίως – της 

νέας γενιάς. 

- Ανεύρεση πόρων και σχεδιασμός για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρο -

νομιάς του Δήμου. 

-Ουσιαστική στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορωδιών και γενικώς κάθε 

προσπάθειας που συνεσφέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου του 

Δήμου. 

 

 

Θεματικός τομέας : Τοπική οικονομία και απασχόληση  

1ο Θέμα  : Απασχόλιση & Επαγγελματική Κατάρτιση  

 

Προβλήματα 

- Οι άνεργοι του Δήμου δεν διαθέτουν το αναγκαίο  επίπεδο εκπαίδευσης και 

πληροφόρησης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιήσουν τις προσφε-

ρόμενες ευκαιρίες. 

- Έλλειψη σχετικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες πληθυσμού που πλήτ-

τονται από την ανεργία (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι 

κ.λπ). 

- Έλλειψη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου 

επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό 

Κέντρο, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

 

Κίνδυνοι ή Περιορισμοί 

- Περαιτέρω αύξηση των ανέργων και κυρίως στους νέους και στις γυναίκες. 

- Κίνδυνος εγκατάλειψης της περιοχής από τους νέους που δεν βρίσκουν απα -

σχόληση. 

-Κοινωνικός αποκλεισμός και αδυναμία ένταξης των ειδικών ομάδων πληθυ -

σμού στην τοπική κοινωνία του Δήμου.  
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- Αδυναμία άμεσης και διαρκούς βελτίωσης του επιπέδου επαγγελματικής κα -

τάρτισης των απασχολούμενων.  

 

Δυνατότητες  

- Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με την ανεργία που εντοπίζεται στο 

Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και εντοπισμός κρίσιμων παραμέτρων – μεγεθών 

(κατάταξη ανέργων κατά περιοχή, φύλο, ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, οι κο-

γενειακή κατάσταση κ.λπ).  

 -Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την αύξηση της απασχόλησης με τη 

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοι-

νωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κέντρο, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

-Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες πληθυ -

σμού που πλήττονται από την ανεργία (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανά -

στες, άποροι κ.λπ).  

-Διερεύνηση για τη δυνατότητα λειτουργίας Γραφείου Απασχόλησης με σκοπό 

την ουσιαστική βοήθεια για ανέρευση εργασίας προς τους άνεργους δημότες 

και κυρίως προς την ομάδα των εποχιακών ανέργων.  

-Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άνεργους -άπορους δημότες (προσφο-

ρά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών κ.λπ).  

-Στήριξη των τοπικών μεταποιητικών, αγροτικών, εμπορικών και τουριστικών 

μονάδων. 

- Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το επίπεδο κατάρτισης των Επαγ-

γελματιών που δραστηριοποιούνται εντός ορίων του Δήμου (διαθέσιμος τ εχνο-

λογικός εξοπλισμός, εφαρμογή νέων τεχνολογιών, δυνατότητα πώλησης 

προϊόντων μέσω του διαδικτύου, οργάνωση, στελέχωση κ.λπ).  

-Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους Επαγγελματίες 

για τις ευκαιρίες που τους δίνονται προκειμένου να βελτιώσουν τις παρεχό-

μενες υπηρεσίες τους μέσω της ένταξής τους σε Προγράμματα Επιχορηγή σεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ και λοιπών Φορέων. 

-Στήριξη της λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με 

σκοπό την διοργάνωση σχετικών Προγραμμάτων (π.χ.προγράμματα συμπλη-

ρωματικής εκπαίδευσης για επιχειρηματίες με στόχο την αναβάθμιση των 

γνώσεών τους). 
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  Ευκαιρίες 

- Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που παρέχονται από τους 

αρμόδιους φορείς (π.χ.ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ) για την αύξηση της απασχόλησης 

καθώς και για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης.  

- Η συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις και ημερίδες με σκοπό την ενημέρω-

ση σε θέματα που αφορούν στις δυνατότητες – ευκαιρίες βελτίωσης του επιπέ-

δου κατάρτισης των Επαγγελματιών του Δήμου μέσω του Υπουργείου Απα-

σχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, του Ο.Α.Ε.Δ, του ΕΟΜΜΕΧ,  ιδιωτικών 

επιχειρήσεων κ.λπ. 

 

Κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης  

-Η αντιμετώπιση της ανεργίας στο Δήμο και κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες 

πληθυσμού (νέοι, γυναίκες, παλινοστούντες, πολύτεκνοι, οικονομικοί μετανά-

στες). 

-Η αποτελεσματική στήριξη των τοπικών μεταποιητικών, αγροτικών, εμπορι-

κών και τουριστικών μονάδων με σκοπό τη συγκράτηση του απασχολούμενου 

δυναμικού τους. 

-Η περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης του απασχο-

λούμενου δυναμικού. Ως προς αυτή την κατεύθυνση καθοριστική είναι η 

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοι-

νωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κέντρο,  ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  
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Πηγές από Διαδίκτυο  

http://www.statistics.gr 

 

http://www.ypes.gr 

 

http://www.halkidiki.gov.gr 

 

https://www.statistics.gr/
https://www.ypes.gr/
https://www.halkidiki.gov.gr/
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Α.6.7 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 

Παρακάτω παρατίθενται κατάλογος με τις συντομογραφίες που αναφέρονται 

στο κείμενο με βάση τα κεφάλαια όπου αυτές εμφανίζονται για πρώτη φορά.  

 

Εισαγωγή 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων  

Φ.Ε.Κ.  Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης  

Δ.Δ.   Δημοτικό Διαμέρισμα  

Ε.Γ.Σ.Α.  Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς  

 

Κεφάλαιο Α.1 

Ε.Σ.Υ.Ε.  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας  

Ε.Ο.   Εθνική Οδός 

Ν.Ε.Ο.  Νέα Εθνική Οδός 

Π.Σ.Θ.  Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης  

Π.Π.Χ.Σ.Α.Α. Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης 

Π.Α.Θ.Ε.  Πάτρα Αθήνα Θεσσαλονίκη Έυζωνοι  

Π.Κ.Μ.  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  

Α.Ε.Π.  Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

Ε.Ε.   Ευρωπαϊκή Ένωση  

Ο.Τ.Α.  Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης  

ΒΙ.ΠΑ.  Βιοτεχνικό Πάρκο 

Γ.Π.Σ.  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο  

Π.Ε.Ρ.ΠΟ.  Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης  

Ε.Χ.Μ.  Ειδική Χωροταξική Μελέτη  

Ζ.Ο.Ε.  Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου  

Υ.Χ.Ο.Π.  Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος  

Π.Ο.Τ.Α.  Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης  

Σ.Χ.Ο.Π.  Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος  

Σ.Χ.Α.Π.  Σχέδιο Ανάπτυξης Περιοχών Β΄ κατοικίας  

 

Κεφάλαιο Α.3 

Ε.Α.Κ.  Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός  

Ε.Μ.Υ.  Ελληνική Μετερεωλογική Υπηρεσία  

Σ.Π.Π.  Σημαντική Περιοχή Προστασίας  

Χ.Υ.Τ.Α  Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων  
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Π.Δ.   Προεδρικό Διάταγμα  

Β.Δ.   Βασιλικό Διάταγμα  

Ε.Ο.Τ.  Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού  

Δ.Ε.Η.  Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  

Ο.Τ.Ε.  Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας  

Ι.Π.   Ισοδύναμος Πληθυσμός  

ΚΕ.Π.Α.Μ.Α.Χ. Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων 

Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής  

Μ.Π.Χ.  Μελέτη Προέγκρισης Χωροθέτησης  

Μ.Π.Ε.  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

 

Κεφάλαιο Α.4 

ΕΛ.ΤΑ.  Ελληνικά Ταχυδρομεία  

Κ.Α.Π.Η.  Κέντρο Αναψυχής και Προστασίας Ηλικιωμένων  

Ι.Ε.Κ.   Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης  

Ο.Ε.Κ.  Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας  

Ε.Π.Α.Ε.  Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελκέγχου  

P.V.C.  PolyVinylChloride 

Τ.Ε.Ε.  Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια  

Ε.Γ.Σ.  Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών    

 

Κεφάλαιο Α.6 

Ε.Π.Μ.  Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη  
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Κεφάλαιο 1.1: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

Ενότητα 1.1.2 Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης του Δήμου  και των Νομικών του Προσώπων, ως οργανισμών.  

 

Β.1 Αντικείμενο - Σκοπός 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μία συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των νομικών προσώπων του καθώς και 

ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης.  

Για την ολοκληρωμένη σύνταξη της ενότητας αυτής εφαρμόσθηκαν τα ακό -

λουθα στάδια: 

1ο Στάδιο: Αρχικά οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 

στο οποίο περιγράψανε και αξιολόγησαν συνοπτικά την οικεία υπηρεσία τους.  

2ο Στάδιο: Στη συνέχεια η ομάδα έργου περιέγραψε και αξιολόγησε συνολικά τα 

λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του εσωτερικού περι -

βάλλοντος του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και εντόπισε τα κρίσιμα 

ζητήματα εσωτερικής ανάπτυξης, που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την  

επόμενη τετραετία. 

3ο Στάδιο:  Τέλος διατυπώθηκαν σχετικές παρατηρήσεις από τους προϊσταμένους.  

 

Β.2 Περιγραφή και αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δήμου και των 

Νομικών προσώπων του  

Οι αρμοδιότητες του Δήμου διακρίνονται  σε γενικές και τομεακές, οι οποίες  

ομαδοποιούνται στους επόμενους 3 θεματικούς τομείς :  

 

 Περιβάλλον & ποιότητα ζωής   

 Κοινωνική πολιτική, παιδεία, πολιτισμός & αθλητισμός  

 Τοπική οικονομία & απασχόληση 

 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων, που ασκούν τις προηγούμενες αρμοδιότητες.  
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ  ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ   

Περιβάλλον 

& ποιότητα 

ζωής   

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, 

πολιτισμός & αθλητισμός  

- Τεχνική 

υπηρεσία1 

 

- ΚΑΠΗ 

- Σχολικές επιτροπές  

- Βιβλιοθήκη  

- Πολιτιστικός οργανισμός  

- Αθλητικός οργανισμός  

- Παιδικοί σταθμοί 

κ.λπ 

- Δημοτική 

αστυνομία  

-Υπηρεσίες 

χορήγησης αδειών  

- Διοικητικές &  

Οικονομικές 

υπηρεσίες 

  

ΚΑΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ & 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕ

Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

 

Στις 3 πρώτες στήλες του  προηγούμενου πίνακα ομαδοποιήθηκαν οι 

κάθετες υπηρεσίες, ενώ στην τελευταία στήλη του πίνακα ομαδοποιήθηκαν οι 

οριζόντιες και οι υποστηρικτικές υπηρεσίες του Δήμου.  Διευκρινιστικά ανα-

φέρεται ότι: 

 Κάθετες, είναι οι κύριες υπηρεσίες μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμο -

διότητες του Δήμου σε ένα θεματικό τομέα τοπικής ανάπτυξης. Οι κάθετες υπηρε-

σίες παράγουν υπηρεσίες και δημόσια αγαθά για την ικανοποίηση αναγκών των 

αποδεκτών με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη ενός τομέα δραστηριοτήτων της 

περιοχής του Δήμου (π.χ. υπηρεσίες κοινωνικές, προστασίας περιβάλλοντος, 

απασχόλησης κλπ.).Οι αποδέκτες των κάθετων υπηρεσιών είναι χωρικά τμήματα 

της περιοχής του Δήμου (Δημοτικά διαμερίσματα, συνοικίες μιας πόλης) ή 

κοινωνικο - οικονομικές ομάδες κατοίκων (νέοι, ενήλικες, ηλικιωμένοι, αγρότες) 

ή ομάδες τοπικών φορέων. 

 Οριζόντιες, είναι οι κύριες υπηρεσίες μέσω των οποίων ασκούνται οι γενικές 

αρμοδιότητες του Δήμου.  Περιλαμβάνουν :  

                                                 
1 Η τεχνική υπηρεσία ως προς τη δραστηριότητα κατασκευής έργων υποδομών, είναι οριζόντια 

υπηρεσία δεδομένου ότι οι υποδομές αφορούν σε όλους τους τομείς (περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές, οικονομικές υποδομές). Άλλες  δραστηριότητες που συνήθως εντάσσονται στ ην 

τεχνική υπηρεσία ενός Δήμου όπως πχ η κυκλοφορία / στάθμευση ή οι δραστηριότητες 

πολεοδομικών εφαρμογών,  αφορούν στον τομέα «Περιβάλλον & ποιότητα ζωής».  
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 Υπηρεσίες διοικητικής εξυπηρέτησης των πολιτών (πχ διοικητική εξυπη -

ρέτηση των αγροτών σε θέματα ΟΓΑ, εξυπηρέτηση των αλλοδαπών  σε 

σχέση με την άδεια παραμονής, εξυπηρέτηση των κατοίκων των TΔ στις 

σχέσεις τους με το Δήμο κλπ)  

 Υπηρεσίες προστασίας και ελέγχου των πολιτών (πχ Δημοτική αστυνομία, 

Πολιτική προστασία)  

Οι υπηρεσίες αυτές έχουν ως αποδέκτες όλους τους πολίτες γενικώς και είναι ο-

ριζόντιες με την έννοια της εμπλοκής τους σε όλους τους τομείς δραστηριο τήτων 

της περιοχής, Πχ η δημοτική αστυνομία έχει αρμοδιότητες ελέγχου που αφορούν 

σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε οικονομικές δραστηριό τητες της 

περιοχής και στην εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων του Δημοτικού Συμ-

βουλίου. 

 

Οι κάθετες και οι οριζόντιες αποτελούν τις κύριες υπηρεσίες, μέσω των οποίων ασκού-

νται οι αρμοδιότητες του Δήμου. 

 

 Υποστηρικτικές, είναι οι υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία των κύρι-

ων υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Δήμου (πχ Οικονομική υπηρεσία, 

Νομική υπηρεσία, Υπηρεσία πληροφορικής, Υπηρεσία προγραμματισμού). Ο ρό-

λος τους συνίσταται στην εξασφάλιση πόρων (πχ έσοδα, υλικά, εξο πλισμός, προ-

σωπικό, πληροφορίες, γνώσεις) και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (πχ δια-

χείριση θεμάτων προσωπικού, οικονομική διαχείριση, προμήθειες υλικών και εξο -

πλισμού, διοικητική υποστήριξη, νομική υποστήριξη, τεκμηρίωση πλη ροφοριών 

κλπ). Οι αποδέκτες των υποστηρικτικών υπηρεσιών  δεν είναι οι κάτοικοι ή οι φο-

ρείς της περιοχής του Δήμου (εξωτερικοί αποδέκτες), αλλά τα όρ γανα διοίκησης 

και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου (εσωτερικοί αποδέκτες).  

 

 

Εν συνεχεία οι προϊστάμενοι των προηγούμενων υπηρεσιών του Δήμου και 

των Νομικών Προσώπων του παρείχαν χρήσιμες πληροφορίες στην Ομάδα Έργου 

σχετικά με τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά 

της οικείας υπηρεσίας, στις ακόλουθες ενότητες:  

1. Αποδέκτες της υπηρεσίας  

2. Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας 
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3. Οργάνωση & Συνεργασίες  

4. Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή  

5. Οικονομικά της υπηρεσίας  

Β.3 Γενική περιγραφή του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και 

των Νομικών προσώπων του  

H ομάδα έργου, αξιοποιώντας τις ως άνω πληροφορίες , προχώρησε στη συνοπτική 

περιγραφή της γενικής εικόνας του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

τονίζοντας τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά 

του, στις εξής θεματικές ενότητες :  

 Οργάνωση και Συνεργασίες  

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες  

 Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή  

 Οικονομικά 

 

Το βασικό Οργανόγραμμα του Δήμου Σιθωνίας παρατίθεται ακολούθως:  

 

Δήμαρχος 

Ιωάννης Τζίτζιος  

Αντιδήμαρχοι                                                              Πρόεδρος Δ.Σ.      

Κυππαρίσης Ντέμπλας                                                 Αρσένης Καλλικρατίδας  

Δημητρός Δημήτριος  

Παπαστεργίου Αχιλλέας  

Ψηλογιάννης Γεώργιος  

 

Οικονομική Υπηρεσία   - Διοικητική Υπηρεσία  

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών  

 

Σύμβουλοι Δημάρχου  

 

 

Τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του Δήμου είναι η «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

(ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, ΚΕΦΟ, «Βοήθεια στο Σπίτι»), η «Σιθωνία» (επί 

θεμάτων Αθλητισμού, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Παιδείας) και οι επιτροπές 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.  
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Β.4 Αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος και εντοπισμός των 

κρίσιμων ζητημάτων εσωτερικής ανάπτυξης  

Συνεκτιμώντας και αξιολογώντας το σύνολο  των επί μέρους στοιχείων του 

εσωτερικού περιβάλλοντος που περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, προκύ-

πτουν τα ακόλουθα βασικά συμπεράσματα:  

 

Θεματική ενότητα : ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  

 

Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Δραστηριότητες τεχνικής υπηρεσίας  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη αποτελεσματικού ελέγχου και συντονισμού των σημαντικών τεχνικών 

έργων που εκτελούνται στην παρούσα χρονική περίοδο αλλά και αυτών που ανα-

μένεται να κατασκευασθούν τα αμέσως προσεχή έτη (Εγκαταστάσεις Βιολογικού 

Καθαρισμού, Λιμενικές υποδομές, αναπλάσεις οικισμών , αποχετευτικά δίκτυα 

κ.λπ). 

 Ανάγκη για καθημερινή επίβλεψη από τους μηχανικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας 

των έργων συντήρησης των δημοτικών οδών (ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, 

εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, αποκατάσταση πεζοδρομίων – κρασπέδων κ.λπ) 

καθώς και του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης του συνόλου των Δ.Κ του Δήμου. 

 Αυξημένος φόρτος εργασίας λόγω  των καθημερινών αναγκών για την άμεση ε -

ξυπηρέτηση των δημοτών καθώς και για το σχεδιασμό και επίβλεψη του συνόλου 

των τεχνικών έργων που κατασκευάζονται στο Δήμο.  

 Αυξημένες απαιτήσεις για τη διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης μελετών 

(συγγραφή Διακήρυξης, προετοιμασία Φακέλου Έργου, αξιολόγηση υποψηφίων, 

επιλογή Αναδόχου κ.λπ). 

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Δυνατότητα προώθησης του αναπτυξιακού ρόλου του Δήμου μέσω ολοκλη ρω-

μένων παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή  

 Περαιτέρω στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με έμπειρους μηχανικούς έτσι 

ώστε να κατασθεί εφικτή η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ιδιαίτερα 

αυξημένων αναγκών της. 
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Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Δραστηριότητες κοινωνικών και πολιτιστικών 

υπηρεσιών  

 

Προβλήματα  & Περιορισμοί: 

 Ανάγκη αναβάθμισης των κοινωνικών υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών 

κοινωνικής φροντίδας.  

 Ανάγκη θέσπισης και εφαρμογής κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ).  

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσίων  στις ως άνω ομάδες πληθυσμού από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματά τους.  

 Ανάγκη αύξησης των παροχών και διευκολύνσεων σε άπορους δημότες (προ-

σφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών κ.λπ). 

 Ανάγκη ανεύρεσης ή/και κατασκευής νέων Πολιτιστικών χώρων τόσο στην έδρα 

του Δήμου όσο και στις κοινότητες.. 

 Έλλειψη πόρων για τη συντήρηση και ανάδειξη παλαιών κτισμάτων με 

ιδιαίτερα τοπικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά καθώς και για την ίδρυση  

λαογραφικών μουσείων στις κοινότητες. 

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης αλλά και διάθεσης ιδίων πόρων 

του Δήμου για τη  θέσπιση και λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (παλινοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ).    

 Αξιοποίηση των παροχών των Υπουργείων και της ΕΕ για την μελέτη και κατα-

σκευή πολιτιστικών χώρων, όπως εκφράζονται μέσω των σχετικών Νόμων, οδη-

γιών και χρηματοδοτήσεων αλλά και των προτεραιοτήτων σε περιφερειακό επί-

πεδο (ΠΕΠ). 

 Ίδρυση Λαογραφικών Μουσείων και θεματικού πάρκου για την προβολή 

παραδοσιακών επαγγελμάτων (προμήθεια οικίσκων και εξοπλισμού). 

 Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορωδιών και κάθε προσπάθειας που συνεσ-

φέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου του Δήμου.  
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Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Δραστηριότητες υπηρεσιών οικονομικής ανά -

πτυξης και απασχόλησης  

 

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για θέματα απασχόλησης . 

 Ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου εκπαίδευσης και πληροφόρησης των ανέργων 

του Δήμου, ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν τις προσφερόμενες ευκαιρίες. 

 Ανάγκη θέσπισης σχετικών προγραμμάτων απασχόλησης για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού που πλήττονται από την ανεργία (παλινοστούντες, οικονομικοί μετα-

νάστες, άποροι κ.λπ).  

 Ανάγκη συστηματικής και ουσιαστικής στήριξης των μεταποιητικών, αγροτι κών 

και εμπορικών μονάδων του Δήμου καθώς και των διαφόρων ελεύθερων επαγγελ -

ματιών. 

 Ανάγκη αναβάθμισης της τουριστικής προβολής του Δήμου . 

 Ανάγκη βελτίωσης του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης των στελεχών των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.  

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

  Ο νέος κώδικας προβλέπει τη δυνατότητα λειτουργίας Γραφείου ενημέρωσης 

για την απασχόληση. 

 Εφαρμογή τοπικού σχεδίου δράσης για τη στήριξη των μεταποιητικών, αγροτι -

κών και εμπορικών μονάδων του Δήμου καθώς και τη βελτίωση  του επιπέδου ε-

παγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς 

κ.λπ).).    

 Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο Νομού ό σο 

και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση του Δήμου και εν συνεχεία την πλη -

ροφόρηση των δημοτών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώσεων, τις ευκαιρίες 

επιχορήγησης, τη δυνατότητα ανανέωσης του διαθέσιμου εξοπλισμού κ.λπ.  

Στήριξη και προβολή κάθε προσπάθειας αναβάθμισης του των τουριστικών 

υποδομών του Δήμου . 
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Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Δραστηριότητες οριζόντιων και υποστηρι -

κτικών  υπηρεσιών   

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη ανάπτυξης νέων υποστηρικτικών υπηρεσιών ιδίως σε θέματα:  

-  πληροφορικής και τεκμηρίωσης,  

-  ηλεκτρονικής κατοχύρωσης στοιχείων,  

-  μηχανογράφησης και υπηρεσιών διαδικτύου.  

 Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους δημότες 

με στόχο την άμεση και ταχεία εξυπηρέτησή τους.  

 Ανάγκη βελτίωσης των υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέμα -

τα διαχείρισης προσωπικού, προμήθειας υλικών και εξοπλισμού, διοικητικής υπο-

στήριξης, νομικής υποστήριξης και τεκμηρίωσης πληροφοριών.  

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των παρεχόμενων οριζόντιων και υποστη-

ρικτικών υπηρεσιών από το Δήμο.   

 Εφαρμογή τοπικού σχεδίου δράσης για τη βελτίωση  του επιπέδου των παρεχό-

μενων οριζόντιων και υποστηρικτικών υπηρεσιών  με τη συμμετοχή όλων των ε-

μπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 

Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ). 

 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το είδος και το πλήθος  των παρεχόμε-

νων οριζόντιων και υποστηρικτικών υπηρεσιών του Δήμου.  Αξιολόγηση αυτών 

και εντοπισμός κρίσιμων παραμέτρων – μεγεθών (είδος υπηρεσιών που εμφανί-

ζουν αυξημένη ζήτηση από τους Δημότες, απαιτούμενος χρόνος τεκμηρίωσής 

τους, επάρκεια διαθέσιμου προσωπικού και  εξοπλισμού κ.λπ).  

 Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού και εν συνεχεία εφαρμογή 

σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

 Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο Νομού ό σο 

και πανελλαδικώς με σκοπό την άμεση αξιοποίηση σχετικών προγραμμάτων για 

την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού που σχετίζεται με την παροχή ορι-

ζόντιων και υποστηρικτικών υπηρεσιών (αγορά νέων Η/Υ, εγκατάσταση σύγχρο -

νου δικτύου Η/Υ σε όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου, εφαρμογή νέων τεχνολογίων 

κ.λπ). 
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Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Διαδικασίες Διοίκησης  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου.  

 Ανάγκη για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων των οργάνων διοίκησης  καθώς και 

για συστηματικό έλεγχο της εφαρμογής τους . 

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της άμεσης και αποτελεσματικής εφαρ μο-

γής των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης .  

 Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουργία επιτελικής υπη-

ρεσίας προγραμματισμού.  

 Δυνατότητα αξιοποίησης δεικτών αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας.  

 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα της εφαρμογής των α-

ποφάσεων των οργάνων διοίκησης  (απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής  τους, βαθμός 

αποδοχής τους από τους Δημότες, εμφάνιση τυχόν δυσλειτουργιών κατά την ε -

φαρμογής τους κ.λπ).  

 Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού και εν συνεχεία εφαρμογή 

σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

 

 

Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Διαδικασίες που βελτιώνουν της σχέση του 

Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσίων του Δήμου προς τους κοινωνι-

κούς φορείς και τους δημότες και ειδικότερα θέσπιση μέτρων με σκοπό:  

- την αυθημερόν εξυπηρέτησή τους σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότη-

τας του Δήμου, 

- την παροχή χρήσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε 

θέματα μη – αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου,  

- την απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξής τους,  

- την έγκυρη και συστηματική πληροφόρησή τους μέσω διαδικτύου. 
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Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δή-

μο.  

 Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων κοινωνικών φο -

ρέων και δημοτών.  

 Εφαρμογή αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών από τους δημότες . 

 Συμμετοχή των δημοτών και κοινωνικών φορέων  ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα 

αναπτυξιακού προγραμματισμού . 

 

Κρίσιμα ζητήματα  της Ενότητας: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Ανάγκη ολοκλήρωσης των συνεχιζόμενων και υλοποίησης των νέων έργων τε-

χνικών, οικονομικών και κοινωνικών υποδομών .   

Ανάγκη ωρίμανσης “μεγάλων έργων” και παρεμβάσεων ευρείας κλίμακας  για 

την ευρύτερη περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία με τους γειτονικούς ΟΤΑ  (π.χ. 

εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης και 

αποχέτευσης κ.λπ)  

Ανάγκη ανάπτυξης νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και υποστηρικτικών δρα-

στηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων προώθησης του τουρισμού, μέσω της 

διεύρυνσης του ρόλου των υφιστάμενων  υπηρεσιών, μέσω της συγκρότησης νέων 

υπηρεσιών ή μέσω συνεργασιών με άλλους φορείς .  

Ανάγκη βελτίωσης της επάρκειας, της ποιότητας και της παραγωγικότητας των 

υφιστάμενων τεχνικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτι στι-

κών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων . 

Ανάγκη ανάπτυξης διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας και συμμετοχής των 

δημοτών. 

Ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου . 
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Θεματική ενότητα  : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Δομές (όργανα και υπηρεσίες)  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και το προσωπικό των Υπηρεσιών του 

Δήμου θα διερευνηθεί η ανάγκη αναδιοργάνωσης των Νομικών προσώπων και 

των επιχειρήσεων του Δήμου. 

 Ανάγκη αναβάθμισης και βελτίωσης του επιπέδου συνεργασίας των Υπηρεσιών 

του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών.  

 Ανάγκη ανακατανομής των καθηκόντων των Υπηρεσιών και του προσωπικού 

του Δήμου κυρίως σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, τοπικής οικονομίας και απα-

σχόλησης. 

 

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της λειτουργίας των οργάνων και των 

Υπηρεσίων του Δήμου. Έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προβλημάτων, αξιολόγηση 

των επιπτώσεών τους, άμεση και ουσιαστική αντιμέτωπισή  τους έτσι ώστε να δια-

σφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.  

 Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή των καθηκόντων τους με 

γνώμονα αφενός μεν την αύξηση της αποδοτικότητάς τους αφετέρου δε την επί -

τευξη καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών . 

 Τροποποίηση του Οργανογράμματος των Υπηρεσιών του Δήμου, μετά από συ -

στηματικό διάλογο τόσο με τους αντίστοιχους προϊσταμένους όσο και με το 

προσωπικό τους.  
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Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Συστήματα διαχείρισης και λειτουργίας  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας  των παρεχόμενων 

υπηρεσιών (π.χ Διαχειριστική επάρκεια, ISO). 

 Ανάγκη εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης έργων.  

 Ανάγκη πιστοποίησης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ως τελικού δι -

καιούχου δράσεων του ΕΣΠΑ. 

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο Νομού ό σο 

και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση του Δήμου και την αξιοποίηση προ -

γραμμάτων σχετικά με την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας  των 

παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και συστημάτων διαχείρισης έργων.   

 Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στα συστήματα διαχείρισης έργων έτσι 

ώστε με την απαραίτητη συμβολή των αρμοδίων Φορέων (π.χ. Υπουργείο Οι κονο-

μίας και Οικονομικών) να κατασθεί εφικτή η πιστοποίηση της διαχειριστικής 

επάρκειας του Δήμου ως τελικού δικαιούχου δράσεων του ΕΣΠΑ. 

  

 

Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Συνεργασίες και Δικτύωση του Δήμου με 

άλλους φορείς  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη αναβάθμισης των σχέσεων και της συνεργασίας του Δήμου με: 

- τις υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας προκειμένου να προωθούνται άμεσα σχετικά ζητήματα του 

Δήμου (π.χ. έγκριση τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων, άδειες παραχώρη-

σης δασικών εκτάσεων κ.λπ), 

- τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς έτσι ώστε να ενημερώνεται άμεσα ο 

Δήμος τόσο για το έργο τους όσο και για τυχόν προβλήματα στα οποία 

δύναται να βοηθήσουν οι Υπηρεσίες του Δήμου , 

- τους εκπροσώπους των τοπικών αγροτικών, μεταποιητικών και εμπο -

ρικών μονάδων προκειμένου να κοινοποιούνται τα αιτήματά τους και 
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να λαμβάνονται άμεσα τα ενδεικνυόμενα μέτρα στήριξής τους από το 

Δήμο,   

- τους γειτονικούς ΟΤΑ ώστε να ενδυναμωθεί η διεκδίκηση κοινών  αι -

τημάτων και να γίνει εφικτή η επίτευξη κοινών στόχων.  

- με τα μέσα μαζικά ενημέρωσης προκειμένου να προβάλλονται άμεσα οι 

θέσεις του Δήμου επί συγκεκριμένων κρίσιμων ζητημάτων καθώς και 

να ενημερώνονται οι πολίτες για το έργο που συντελείται από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου.    

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή των καθηκόντων τους με 

σκοπό την αναβάθμιση των σχέσεων και της συνεργασίας του Δήμου με τους προ-

αναφερόμενους φορείς.  

 Ανάπτυξη τοπικού δικτύου εποικοδομητικής συνεργασίας με τους γειτονικούς 

ΟΤΑ καθώς και δικτύου συμμετοχής σε εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα.  

 

 

Κρίσιμα ζητήματα της Ενότητας: ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που παρέχονται από τους 

αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

κ.λπ) για την αύξηση  της απασχόλησης καθώς και για τη βελτίωση της επαγγελ -

ματικής κατάρτισης . 

 Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης 

έργων με σκοπό την πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου ως 

τελικού δικαιούχου δράσεων του ΕΣΠΑ. 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την αναβάθμιση των σχέσεων και της συ-

νεργασίας του Δήμου με τους προαναφερόμενους φορείς (υπηρεσίες Υπουργείων, 

Π.Κ.Μ κ.λπ) ώστε να κατασθεί εφικτή η – όσο το δυνατόν – άμεση επίτευξη των 

στόχων του. 

 Ανάγκη πλήρης ενημέρωσης των προϊσταμένων και του προσωπικού των Υπη -

ρεσιών του Δήμου, για τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις τους σε περίπτωση 

σύμπραξης του Δήμου με ιδιωτικό φορέα.  
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Θεματική ενότητα  : ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ -

ΔΟΜΗ 

Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Ανθρώπινο δυναμικό  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη ενδυνάμωσης του υφιστάμενου προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου  

με σύγχρονες ειδικότητες . 

 Ανάγκη αναβάθμισης των γνώσεων και της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυνα -

μικού (αιρετών και προσωπικού)  κυρίως σε θέματα ανεύρεσης πληροφοριών, νο -

μοθετικών διατάξεων και γενικότερων θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας 

του Δήμου.  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του εργατικού δυναμικού ώστε να είναι εφικτή  

η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών του  Δήμου σε θέματα 

καθαριότητας δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση οδών, έλεγχο και 

επιδιόρθωση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ.  

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που παρέχονται από τους αρ -

μόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

κ.λπ) για την πρόσληψη προσωπικού από τις Υπηρεσίες του Δήμου.  

 Σχεδιασμός μεσοπρόθεσμου προγράμματος στελέχωσης του Δήμου με προσω πι-

κό ΠΕ και ΤΕ σύγχρονων ειδικοτήτων (οικονομολόγων, μηχανικών Η/Υ και Τηλε-

πικοινωνιακών Δικτύων, μηχανικών Χωροταξίας – Πολεοδομίας κ.λπ).  

 Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και παροχής υπηρεσιών για 

την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δήμου σε κρίσιμες πε -

ριόδους (αποχιονισμός ορεινών περιοχών, δασοπροστασία κ.λπ).  

 Αξιοποίηση ειδικών συμβούλων και επιστημονικών συνεργατών για την παροχή 

εξειδικευμένων γνώσεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα τα οποία δύναται 

να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη  εκθέσεων, 

υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων , επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων 

απαραιτήτων για  την υλοποίηση των σκοπών του Δήμου . 

 Λήψη μέτρων για τη βελτίωση του εργασιακού κλίματος  και της συνεργασίας 

των Υπηρεσιών του Δήμου.  
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Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Εξοπλισμός  

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού.  

 Ανάγκη αγοράς σύγχρονου εξοπλισμού (συστήματα πληροφορικής, τηλεπικοι -

νωνιακό δίκτυο, υπηρεσίες τηλεματικής κ.λπ)  

 Ανάγκη περαιτέρω στελέχωσης του εργατικού δυναμικού ώστε να είναι εφικτή  

η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών του Δήμου σε θέματα 

καθαριότητας δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση οδών, έλεγχο και 

επιδιόρθωση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ.  

 

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και επιχορηγήσεων που παρέ-

χονται από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΜΜΕΧ, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοι-

νωνικής Προστασίας κ.λπ) για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμού του 

υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού. 

 Σχεδιασμός μεσοπρόθεσμου προγράμματος  για την αγορά σύγχρονου εξοπλι-

σμού και κυρίως συστημάτων πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τις οικο νομικές 

δυνατότητες του Δήμου.  

 

Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Μηχανοργάνωση / ΤΠΕ   

Προβλήματα  & Περιορισμοί: 

 Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας για τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 Ανάγκη πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

 Ανάγκη βελτίωσης του υφιστάμενου επιπέδου μηχανογράφησης καθώς και επέ-

κτασή του στο σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την άμεση εξυπη ρέ-

τηση των πολιτών.  

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και επιχορηγήσεων που παρέ -

χονται από τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, Υπουργείο Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας κ.λπ) προκειμένου:  
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- να αναβαθμισθεί  το υφιστάμενο επίπεδο μηχανογράφησης των Υπηρε-

σιών του Δήμου, 

-   να υλοποιηθεί η πρόσβαση σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοι νω-

νιών (ΤΠΕ), παρέχοντας έτσι αφενός μεν τη δυνατότητα ουσιαστικής 

βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών αφετέρου δε την ευκαιρία 

άμεσης και τεκμηριωμένης ενημέρωσης του Δήμου σε θέματα που 

άπτονται της αρμοδιότητάς του.  

 Σχεδιασμός μεσοπρόθεσμου προγράμματος για την αγορά σύγχρονου εξο πλι-

σμού και συστημάτων μηχανογράφησης, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές 

δυνατότητες του Δήμου.  

 

Θέμα εσωτερικής ανάπτυξης: Κτιριακές εγκαταστάσεις   

Προβλήματα  & Περιορισμοί:  

 Ανάγκη διαρκούς συντήρησης των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων στο 

σύνολο του Δήμου. 

 Ανάγκη ανεύρεσης σύγχρονων και κατάλληλα χωροθετημένων κτιριακών εγκα -

ταστάσεων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Δυνατότητες & Ευκαιρίες:  

 Συστηματικός έλεγχος και καταγραφή των προβλημάτων που εντοπίζονται στο 

σύνολο των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων. Αξιολόγηση και ιεράρχηση αυ -

τών έτσι ώστε να καθορισθούν πλήρως τόσο το είδος όσο και το πλήθος των ανα -

γκαίων επεμβάσεων.   

 Σχεδιασμός μεσοπρόθεσμου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις οικο νομι-

κές δυνατότητες του Δήμου, προκειμένου: 

- να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για τη βελτίωση των δημοτικών κτι -

ριακών εγκαταστάσεων, 

- να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων προ -

γραμμάτων και επιχορηγήσεων που παρέχονται από τους αρμόδιους 

φορείς (ΕΟΜΜΕΧ, Ευρωπαϊκή Ένωση – ΕΣΠΑ κ.λπ) για τον εκσυγ-

χρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και για την τυχόν α -

νάδειξη ορισμένων εξ’ αυτών .   
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Κρίσιμα ζητήματα της Ενότητας: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΥΛΙΚ.ΥΠ.  

 Ανάγκη στελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου με προσωπικό (ΠΕ, ΤΕ) σ ύγ-

χρονων ειδικοτήτων (οικονομολόγων, μηχανικών Η/Υ και Τηλεπικοινωνιακών 

Δικτύων, μηχανικών Χωροταξίας – Πολεοδομίας κ.λπ).  

Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που παρέχονται από τους 

αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινων ικής Προστασίας 

κ.λπ) για την αύξηση της απασχόλησης καθώς και για τη βελτίωση της επαγγελ -

ματικής κατάρτισης του υπάρχοντος προσωπικού.  

 Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και παροχής υπηρεσιών για 

την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δήμου σε κρίσιμες πε-

ριόδους (αποχιονισμός ορεινών περιοχών, δασοπροστασία κ.λπ).  

 Ανάγκη περαιτέρω αξιοποίησης της πληροφορικής τεχνολογίας για τη βελτίωση 

της παραγωγικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου.  

 Ανάγκη πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

 Σχεδιασμός μεσοπρόθεσμου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τις οικο νομι-

κές δυνατότητες του Δήμου, προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα για 

τη βελτίωση των δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων, να διερευνηθεί η 

δυνατότητα αξιοποίησης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και επιχορηγήσεων 

που παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΜΜΕΧ, Ευρωπαϊκή Ένωση – 

ΕΣΠΑ κ.λπ) για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων καθώς και 

για την τυχόν ανάδειξη ορισμένων εξ’ αυτών .   
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Κεφάλαιο 1.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ενότητα 1.2.1 Το όραμα και οι αρχές  του Δήμου. 

Α.1.1 Διατύπωση του οράματος και των αρχών λειτουργίας και διακυ -

βέρνησης 

Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τη διατύπωση του οράματος για την 

ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως οργανισμού, καθώς και 

των κατευθυντήριων αρχών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του 

και γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων.  

Ως όροι οι λέξεις «Όραμα» και «Κατευθυντήριες Αρχές» είναι δυνατόν να 

ερμηνευθούν ως ακολούθως:   

Όραμα : Αποτελεί συνοπτική διατύπωση της μελλοντικής επιθυμητής κατά -

στασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως οργανισμού, για την 

επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη περίοδο, την οποία θα επιδιώξει με την 

εφαρμογή της στρατηγικής που θα επιλέξει και με την ευρύτερη δυνατή 

κοινωνική συναίνεση. 

Κατευθυντήριες αρχές  : Η φιλοσοφία, οι αξίες και οι γενικές αρχές για τον 

τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο 

διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και 

εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του 

Δήμου. 

 

Συνεκτιμώντας το σύνολο των προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση 

των κρίσιμων ζητημάτων του Δήμου, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται και 

αναπτύσσονται στις επόμενες ενότητες, Αποστολή και Όραμα του Δήμου 

Σιθωνίας αποτελούν πρωτίστως: 

 

«Η διακυβέρνηση των τοπικών υποθέσεων με απόλυτη διαφάνεια και αποτε-

λεσματικότητα καθώς και η απρόσκοπτη παροχή δημόσιων αγαθών και υπηρε-

σιών για την ικανοποίηση αναγκών των κατοίκων και των τοπικών φορέων, με 

απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιο χής, 

σε συνδυασμό με την πληθυσμιακή αύξηση του Δήμου.  

Η ενεργοποίηση όλων των Φορέων της περιοχής, η συστηματική και επιμελής 

εργασία των Υπηρεσιών του Δήμου υπό τη συνεχή καθοδήγηση του Δημάρχου 

καθώς και η περαιτέρω ανάδειξη της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 

έτσι ώστε ο Δήμος Σιθωνίας να προβάλει επιτυχώς τα συγκρι τικά του πλεονε-

κτήματα και να αναδειχθεί σε ισχυρό Κέντρο Διοίκησης τόσο του Νομού 

Χαλκιδικής όσο και της ευρύτερης περιοχής.  

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να καταστεί ο Δήμος μας ένας 

σύγχρονος δήμος που θα προσφέρει υψηλό βιοτικό επίπεδο στους κατοίκους, 
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τόσο μέσα από την εύρυθμη λειτουργία των  θεσμών όσο και μέσα από την ου-

σιαστική συμμετοχή των δημοτών. Θα επιδιώξουμε η αρχή της βιώσιμης ανά -

πτυξης να χαρακτηρίζει κάθε πτυχή της κοινωνικής και οικονομικής δραστη -

ριότητας του Δήμου, να προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον, να 

ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική με τη δημιουργία ενός τοπικού δικτύου 

κοινωνικής προστασίας, να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην 

Παιδεία, στον Πολιτισμό και στον Αθλητισμό καθώς και να συμβάλουμε με 

τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στην τοπική οικονομική ανάπτυξη και στην 

τόνωση της απασχόλησης». 

Η προσπάθεια υλοποίησης του προαναφερόμενου Οράματος του Δήμου θα 

καταβληθεί μέσω επί μέρους στρατηγικών επιλογών που θα βασίζονται στις 

εξής βασικές κατευθυντήριες αρχές: 

 

- Απόλυτη διαφάνεια και χρηστή διαχείριση  των δημοτικών αγαθών και 

υπηρεσιών. 

- Διασφάλιση και απονομή κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης. 

- Ισότιμη εξυπηρέτηση όλων των κατοίκων χωρίς διακρίσεις . 

- Άμεση και έμπρακτη ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πο -

λιτών. 

- Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών  στα κρίσιμα ζητήματα 

τοπικής ανάπτυξης. 

- Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίου για την αναβάθμιση των σχέσεων και 

της συνεργασίας του Δήμου με Φορείς (υπηρεσίες Υπουργείων, Αποκε-

ντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης κ.λπ) ώστε να κατασθεί εφικτή 

η – όσο το δυνατόν – άμεση επίτευξη των στόχων του.  

- Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών διαμερισμάτων.  

- Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης  και υιοθέτηση ολοκληρω-

μένων παρεμβάσεων για τα κρίσιμα ζητήματα του Δήμου (εκσυγχρονισμός 

λιμενικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων, κατασκευή  ΧΥΤΑ, κατα-

σκευή εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού υγρών αποβλήτων σε όλες 

τις κοινότητες, αντικατάσταση του παντορροϊκού συστήματος απόχέτευσης 

και του παλαιομένου δικτύου ύδρευσης κ.λπ).  

 - Αναβάθμιση του υφιστάμενου επιπέδου της Παιδείας, του Αθλητισμού 

και του Πολιτισμού μέσω συγκεκριμένων ενεργειών (κατασκευή νέων σύγ-

χρονων σχολικών κτιρίων, αθλητικών μονάδων και πολιτιστικών χώρων) . 

- Ανάδειξη και προβολή των τοπικών πόρων καθώς και των ιδιαίτερων χα -

ρακτηριστικών κάθε τοπικής κοινότητας. 

- Αμέριστη στήριξη στην πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή 

καθώς και κάθε προσπάθειας περαιτέρω ανάδειξης και στήριξης του του-

ρισμού. 
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Κεφάλαιο 1.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ενότητα 1.2.2 Η στρατηγική του Δήμου.  

Α.1.1 Καθορισμός της στρατηγικής  

Η στρατηγική του Δήμου αποτελεί συνεκτικό σύνολο γενικών στόχων και 

πολιτικών δράσης, που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής και στην 

επίτευξη του οράματος  του Δήμου.  

Όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα για τις ανάγκες στρατηγικού 

σχεδιασμού και επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ απαιτείται η 

οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης αποφάσεων : α) Το επίπεδο του Δημάρχου 

και του Δημοτικού Συμβουλίου και β) το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου 

και των Νομικών προσώπων του.  

 

Επίπεδο λήψης 

αποφάσεων 

Προϊόν 

προγραμματισμού  

Περιεχόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο 

και Δήμαρχος 

Στρατηγική Γενικοί στόχοι και 

πολιτικές δράσης 

Υπηρεσίες & Νομικά 

Πρόσωπα 

Σχέδια δράσης Στόχοι και δράσεις  

 

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς 

αλλά και ειδικότερους στόχους και πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει 

σχέδια δράσης, προσδιορίζοντας και εξειδικεύοντας δράσεις για την επίτευξη του κάθε 

ενός από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου.  

 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει :  

1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα 

αντιμετωπίσει ο Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και  

2. τη διαμόρφωση των κατάλληλων εσωτερικών στρατηγικών επιλογών  που θα 

διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής 

ανάπτυξης (πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).  

 

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης θα προκύψουν μετά από ιεράρχηση 

των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης. Οι γενικοί στόχοι είναι τα επι -
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λεγμένα κρίσιμα ζητήματα τοπικής ανάπτυξης που αποφασίζει να αντιμετω-

πίσει ο Δήμος κατά την επόμενη τετραετία  και διατυπώνονται ανά θεματικό 

τομέα: 

 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,  

 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός»,  

 «Τοπική Οικονομία και Απασχόληση»  

 

Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και οι πολιτικές δράσης στοχεύουν 

στη βελτίωση των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου 

και εν τέλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και 

της νομιμοποίησης της λειτουργίας του. Διατυπώνονται στις ακόλουθες ενότη -

τες: 

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες  

 Οργάνωση και Συνεργασίες  

 Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή  

 Οικονομικά 

 

  Οι πολιτικές δράσης αποτελούν γενικές κατευθύνσεις της Δημοτικής αρχής 

που καθοδηγούν, προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις 

των υπηρεσιών κατά την επιλογή των δράσεων των σχεδίων δράσης.  

 

Α.1.1.1 Καθορισμός των γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης  

Μετά από την ιεράρχηση των κρίσιμων ζητημάτων  τοπικής ανάπτυξης, η 

ηγεσία του Δήμου μετά από εισήγηση της ομάδας έργου επέλεξε ορισμένα από 

αυτά, προκειμένου να αποτελέσουν γενικούς στόχους της στρατηγικής του 

Δήμου. Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης επομένως είναι τα κρίσιμα 

ζητήματα τα οποία πρέπει κατά προτεραιότητα να αντιμετωπίσει ο Δήμος κατά 

την επόμενη περίοδο, προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του.  

 

 

 

 

 

Κρίσιμα ζητήματα που θα 

αντιμετωπίσει ο Δήμος την 

επόμενη 3ετία 

 

 

 

 

 

Γενικοί στόχοι 

τοπικής ανάπτυξης 
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Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης, διακρίνονται σε υπηρεσιακούς και 

σε δια- υπηρεσιακούς. 

Οι υπηρεσιακοί γενικοί στόχοι αντιστοιχούν στα θεματικά αντικείμενα των 

κάθετων υπηρεσιών. Οι δια - υπηρεσιακοί στόχοι αφορούν σε πολύπλευρα 

ζητήματα που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητες των  επιμέρους υπηρεσιών του 

Δήμου. Πιθανόν να υπερβαίνουν και τις αρμοδιότητες του Δήμου, διότι η ΤΑ 

έχει περιορισμένες ή ανύπαρκτες αρμοδιότητες στο συγκεκριμένο ζήτημα.  

 

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:  

Θεματικός τομέας  Γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Η κατασκευή ΧΥΤΑ με τη συμ-

μετοχή του συνόλου των αρμόδιων 

Φορέων. 

2. Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και 

των χωματερών του Δήμου.  

3. Συλλογή αδρανών υλικών (μπά-

ζα) από το σύνολο του Δήμου και 

διάθεσής τους σε μοναδικό και 

κατάλληλο χώρο, ώστε να απο-

φευχθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή 

τους (π.χ. εντός κοίτης ρεμάτων) . 

4. Η ενεργός συμμετοχή στην κα-

τασκευή εγκαταστάσεων βιολογικού 

καθαρισμού των υγρών αποβλήτων 

του συνόλου του Δήμου και των 

αντίστοιχων δικτύων αποχέτευσης. 

5. Τοποθέτηση νέων – σύγχρονων 

κάδων, θέσπιση & εφαρμογή προ-

γραμμάτων ανακύκλωσης.  

6. Θέσπιση μέτρων για την επιβολή 

κατασκευής έργων βιολογικής επε-

ξεργασίας ελαιολυμάτων στις σχε-

τικές επιχειρήσεις.  

5. Η αντικατάσταση του υφιστάμε-

νου παλαιωμένου παντορροϊκού α-

ποχετευτικού δικτύου.  

6. Ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης 

διάθεσης υγρών αποβλήτων εντός 

κοίτης ρεμάτων, ποταμών αλλά και 

άλλων περιοχών. 

7. Ο σχεδιασμός έργων αντιπλημμυ-

ρικής προστασίας.  

8. Η δημιουργία χώρων στάθμευ-

σης. 
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Περιβάλλον και ποιότητα ζωής  

9. Ενεργός συμμετοχή στην κατα-

σκευή ενός σύγχρονου οδικού δι-

κτύου σύνδεσης του Δήμου με τα 

γειτονικά αστικά κέντρα. Εκσυγ-

χρονσιμός υφιστάμενων λιμενικών 

εγκαταστάσεων και κατάσκευή νέ-

ων. 

10. Ενεργός συμμετοχή στην κατα-

σκευή της Περιφερειακής Οδού Νι-

κήτης. 

11. Αντιμετώπιση των έντονων κυ-

κλοφοριακών προβλημάτων στους 

παραλιακούς οικισμούς (Νικήτη, 

Ν.Μαρμαρά, Σάρτη, Τορώνη).  

12. Αύξηση του αστικού πρασίνου.  

13. Βελτίωση των συνθηκών κυκλο-

φορίας πεζών και Α.Μ.Ε.Α με την 

κατασκευή νέων και κατάλληλων 

διαβάσεων – προσβάσεων 

14. Προώθηση οικιστικών αναπλά-

σεων και πολεοδομικών παρεμβάσε-

ων. 

15. Μείωση της ρύπανσης του φυσι-

κού περιβάλλοντος της ευρύτερης 

περιοχής από τα διατιθέμενα απορ-

ρίμματα.  

16. Βελτίωση του επιπέδου καθα-

ριότητας της πόλης 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός  

 

 

 

 

 

1. Ενεργός συμμετοχή στην κατα-

σκευή σύγχρονων σχολικών μονά-

δων μέσω των οποίων θα αναβαθμι-

στεί το επίπεδο των προσφερόμενων 

γνώσεων. 

2. Θέσπιση αποτελεσματικών κοι-

νωνικών προγραμμάτων για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (παλιννοστού-

ντες, οικονομικοί μετανάστες, άπο-

ροι κ.λπ) με σκοπό την αποφυγή 

του κινδύνου κοινωνικού αποκλει-

σμού και της αδυναμίας ένταξής 

τους στην τοπική κοινωνία του Δή-

μου. Δράσεις και ενέργειες για την 

πρόληψη κατά των εξαρτήσεων πά-

σης φύσεως. 

3. Ολοκλήρωση ΕΠΑΛ στη Νικήτη.  

4. Συντήρηση και περαιτέρω ανα-

δειξη του Μουσείου Παρθενώνα.  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 

 

 203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, 

Πολιτισμός και Αθλητισμός 

5. Στήριξη, περαιτέρω προβολή και 

προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμι-

σης των Λαογραφικών Εκδηλώσεων 

των τοπικών κοινοτήτων.  

6. Εκσυγχρονισμός Μουσείων (π.χ. 

στη Νικήτη). 

7. Αξιοποίηση του νομοθετικού 

πλαισίου για την κατασκευή, βελ-

τίωση και συντήρηση αθλητικών 

χώρων (γηπέδων ποδοσφαίρου, 

μπάσκετ, βόλλεϋ). 

8. Αξιοποίηση και αναπαλαίωση 

των παλαιών κτισμάτων. 

9. Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων 

και κάθε προσπάθειας που συνει-

σφέρει στη βελτίωση του πολι-

τιστικού επιπέδου του Δήμου καθώς 

και στήριξη δραστηριοτήτων & 

πρωτοβουλιών των νέων ανθρώπων. 

10. Στήριξη Αθλητικών σωματείων 

11. Στήριξη και δημιουργία νέων 

αθλητικών συλλόγων καθώς και των  

σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων.  

Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Συλλογή χρήσιμων στοιχείων 

σχετικά με την ανεργία που εντο-

πίζεται στο Δήμο. Αξιολόγηση 

αυτών και εντοπισμός κρίσιμων πα-

ραμέτρων – μεγεθών (κατάταξη α-

νέργων κατά περιοχή, φύλο, ηλικία, 

μορφωτικό επίπεδο, οικογενειακή 

κατάσταση κ.λπ).  

2. Η αντιμετώπιση της ανεργίας στο 

Δήμο και κυρίως σε συγκεκριμένες 

ομάδες πληθυσμού (νέοι, γυναίκες, 

παλιννοστούντες, πολύτεκνοι, οικο-

νομικοί μετανάστες κ.λπ). Δημιουρ-

γία θέσεων απασχόλησης σε τομείς 

δράσης στο πλαίσιο των αρμοδιοτή-

των του Δήμου. 

3. Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνι-

κών προγραμμάτων για ειδικές ομά-

δες πληθυσμού που πλήττονται από 

την ανεργία (οικονομικοί μετανά-

στες, άποροι κ.λπ).  
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Τοπική Οικονομία και 

Απασχόληση 

4. Η αποτελεσματική στήριξη των 

τοπικών μεταποιητικών, αγροτικών, 

εμπορικών και τουριστικών μονά-

δων με σκοπό τη συγκράτηση του 

απασχολούμενου δυναμικού τους. 

Κατασκευή και βελτίωση των απαι-

τούμενων υποδομών για τη  στήριξη 

των τουριστικών επιχειρήσεων, των 

ελεύθερων επαγγελματιών και των 

αγροτών. 

 

 

5. Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμε-

νων προγραμμάτων που παρέχονται 

από τους αρμόδιους φορείς 

(π.χ.ΟΑΕΔ κ.λπ) για την αύξηση 

της απασχόλησης καθώς και για τη  

βελτίωση της επαγγελματικής κα-

τάρτισης.  

 6. Στήριξη της λειτουργίας Κέντρου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 

με σκοπό την διοργάνωση σχετικών 

Προγραμμάτων (π.χ.προγράμματα 

συμπληρωματικής εκπαίδευσης για 

επιχειρηματίες με στόχο την ανα-

βάθμιση των γνώσεών τους). 

 7. Η συμμετοχή του Δήμου σε εκδη-

λώσεις και ημερίδες με σκοπό την 

ενημέρωση σε θέματα που αφορούν 

στις δυνατότητες – ευκαιρίες 

βελτίωσης του επιπέδου κατάρτισης 

των Επαγγελματιών του Δήμου μέ-

σω του Υπουργείου Απασχόλησης 

& Κοινωνικής Προστασίας, του 

Ο.Α.Ε.Δ, του ΕΟΜΜΕΧ, ιδιωτικών 

επιχειρήσεων κ.λπ.  

Α.1.1.2 Καθορισμός των πολιτικών δράσης και των γενικών στόχων εσωτε -

ρικής ανάπτυξης  

 

1.1.2.1.1 Η εσωτερική ανάπτυξη ενός Δήμου  

Ως εσωτερική ανάπτυξη ή βελτίωση της διοικητικής ικανότητας  του 

Δήμου ορίζεται η βελτίωση της Αποτελεσματικότητας, της Αποδοτικότητας 

και της Νομιμοποίησης της λειτουργίας του, θεωρούμενου τόσο ως οργανισμού 

παροχής δημόσιων υπηρεσιών αλλά και ως πολιτικού, κοινωνικού και ανα πτυ-

ξιακού θεσμού.  
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Η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και η νομιμοποίηση αποτελούν 

κριτήρια αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου που αξιολογούν τα εξής :  

Αποτελεσματικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι εκροές και τα αποτελέ -

σματα της δράσης του Δήμου αποκλίνουν από τους στόχους που έχουν τεθεί 

στο ΕΠ. Με άλλους όρους αξιολογεί την ποσοτική επάρκεια και την ποιότητα 

των εκροών καθώς και τις ωφέλειες που δημιουργούνται στους αποδέκτες από 

τις δράσεις του Δήμου.  

 

Αποδοτικότητα : Αξιολογεί το κατά πόσο οι δράσεις του Δήμου αποδίδουν το 

μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με το ελάχιστο δυνατό κόστος και στον ελάχιστο 

δυνατό χρόνο. 

 

Νομιμοποίηση : Αξιολογεί το κατά πόσο οι στόχοι του Δήμου αποκλίνουν 

από τις ανάγκες, τις αξίες και τις προσδοκίες όλων των εμπλεκόμενων από το 

εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου. Για τη διασφάλιση της 

νομιμοποίησης της λειτουργίας ενός Δήμου απαιτείται η άσκηση ανοικτής, 

ανταποκριτικής, διαφανούς, συμμετοχικής και δίκαιης τοπικής διακυβέρνησης.  

 

Ο αποτελεσματικός και αποδοτικός Δήμος, εξασφαλίζει 1: 

 

 Την επίτευξη των γενικών και ειδικών στόχων του ΕΠ. 

 Την ποιότητα των παραγόμενων δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και 

την ανταπόκρισή τους προς τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων 

και των οργανώσεών τους .  

 Την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

 Την καλύτερη δυνατή απόδοση των χρηματο-οικονομικών πόρων. 

 

Ο Δήμος που τηρεί τις αρχές της «χρηστής» διακυβέρνησης (good gover-

nance), εκτός από την παραδοσιακή αξία της νομιμότητας και τις αξίες της 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας, τηρεί επί πλέον και τις 

ακόλουθες αρχές κοινωνικού και πολιτικού χαρακτήρα, που αφορούν στη 

δημοκρατική νομιμοποίηση της λειτουργίας του ως δημόσιου οργανισμού :  

 

 Τη διαφάνεια της λειτουργίας του.  

 Την ενεργό συμμετοχή  και τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση στις απο-

φάσεις του. 

 Την υπευθυνότητα και τη λογοδοσία για τις πράξεις του.  
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 Τη δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση. 

 Την ισοτιμία στις σχέσεις Δήμου-πολίτη. 

 

 

 

1.1.2.1.2  Πολιτικές  δράσης και Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης  

 

Η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου εξασφαλίζεται μέσω της βελτίωσης των 

χαρακτηριστικών του στις ακόλουθες ενότητες:  

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας  

 Οργάνωση & Συνεργασίες  

 Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή  

 Οικονομικά 

 

Οι πολιτικές δράσης και οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης μας δεί-

χνουν το «πως πρέπει να αλλάξει εσωτερικά ο Δήμος προκειμένου να πετύχει 

τους στόχους τοπικής ανάπτυξης» και συγκεκριμένα :  

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στις δραστηριότητες και στις διαδι κα-

σίες του,  

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στην οργάνωση και στις συνεργασίες 

του, 

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στο προσωπικό και στην υλικοτεχνική 

υποδομή του, 

 ποιες αλλαγές θα επιδιώξει ο Δήμος στα οικονομικά του . 

 

Οι πολιτικές δράσης αποτελούν γενικές κατευθύνσεις που καθοδηγούν, προ -

σανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών κατά 

την επιλογή των δράσεων των σχεδίων δράσης.  

 

Για την επίτευξη των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης όπως και για 

την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών δράσης, αρμόδιες είναι οι 

υποστηρικτικές και οι οριζόντιες  υπηρεσίες. Μέσω των υποστηρικτικών και 

των οριζόντιων  υπηρεσιών επιτυγχάνεται ο συντονισμός, ο έλεγχος και ο προ -

                                                                                                                                                         
1 Βλ. Ε.Π. «Διοικητική μεταρρύθμιση 2007 – 2013» του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  
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σανατολισμός των κάθετων υπηρεσιών από τα όργανα διοίκησης σε κοινά ζη -

τήματα που αφορούν στη λειτουργία τους, με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της 

διοικητικής ικανότητάς τους, δηλ. το να λειτουργούν  αποτελεσματικά και απο -

δοτικά.  

 

Τα όργανα διοίκησης εξασφαλίζουν συνέργιες, θέτοντας οριζόντιους στό-

χους εσωτερικής ανάπτυξης και οριζόντιες πολιτικές δράσης τις  οποίες, σε με-

γαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, πρέπει να εφαρμόσουν όλες οι κάθετες υπη ρε-

σίες. Οι υποστηρικτικές και οι οριζόντιες  υπηρεσίες, επομένως είναι αρμόδιες 

για την επίτευξη γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης και είναι οι «θεματο-

φύλακες» των πολιτικών δράσης του Δήμου.  

 

Ως προς τη φύση τους, οι πολιτικές δράσης δε διαφέρουν από τους στόχους 

εσωτερικής ανάπτυξης (ουσιαστικά και οι πολιτικές δράσης αποτελούν στόχους 

εσωτερικής ανάπτυξης). Επίσης και οι δύο προκύπτουν από τα κρίσιμα ζητή -

ματα εσωτερικής ανάπτυξης που έχουν εντοπιστεί  προηγουμένως. Η διαφορά 

τους έγκειται στον τρόπο υλοποίησής τους και είναι η εξής : για την υλοποίηση 

των γενικών στόχων εσωτερικής ανάπτυξης θα χρειαστεί η κατάρτιση ειδικών 

σχεδίων δράσης, ενώ οι πολιτικές δράσης  θα υλοποιηθούν υιοθετούμενες από 

τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την κατάρτιση των επί μέρους σχεδίων δράσης . 

Οι πολιτικές  δράσης του Δήμου  Σιθωνίας φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 
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Θεματική ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Πολιτικές  δράσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες & 

Διαδικασίες 

λειτουργίας 

 Ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων, καθώς και δρα-

στηριοτήτων προώθησης του τουρισμού, μέσω της 

διεύρυνσης του ρόλου των υφιστάμενων υπηρεσιών, 

μέσω της συγκρότησης νέων υπηρεσιών ή μέσω συ-

νεργασιών με άλλους φορείς . 

 Βελτίωση της επάρκειας, της ποιότητας και της 

παραγωγικότητας των υφιστάμενων τεχνικών, πολε -

οδομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστι-

κών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων με σκοπό 

την ποιοτικότερη, οικονομικότερη και ταχύτερη ε -

ξυπηρέτηση του πολίτη . 

 Αποτελεσματικός έλεγχος και συντονισμός των 

σημαντικών τεχνικών έργων που εκτελούνται στην 

παρούσα χρονική περίοδο αλλά και αυτών που 

αναμένεται να κατασκευασθούν τα αμέσως προσεχή 

έτη (Λιμενικές υποδομές, Εγκαταστάσεις Βιολογι-

κού Καθαρισμού, Περιφερειακή Νικήτης κ.λπ).  

 Περαιτέρω στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με 

έμπειρους μηχανικούς έτσι ώστε να καταστεί εφικτή 

η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των ιδιαίτερα 

αυξημένων αναγκών της.  

 Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης αλλά 

και διάθεσης ιδίων πόρων του Δήμου για τη  θέσπιση 

και λειτουργία κοινωνικών προγραμμάτων για ειδι-

κές ομάδες πληθυσμού (παλιννοστούντες, οικονομι-

κοί μετανάστες, άποροι κ.λπ). 

 Εφαρμογή τοπικού σχεδίου δράσης για τη βελτίωση  

του επιπέδου των παρεχόμενων οριζόντιων και υπο-

στηρικτικών υπηρεσιών  με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων φορέων (εμπλεκόμενα Υπουργεία , 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακ.-Θράκης, Ο.Α.Ε.Δ, 

ιδιωτικοί φορείς κ.λπ). 

 Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας 

του Δήμου. 

 Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της άμεσης 

και αποτελεσματικής εφαρμογής των αποφάσεων 

των οργάνων διοίκησης . 
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

 Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος της λειτουρ-

γίας των οργάνων και των Υπηρεσίων του Δήμου. 

Έγκαιρος εντοπισμός τυχόν προβλημάτων, αξιολό-

γηση των επιπτώσεών τους, άμεση και ουσιαστική 

αντιμετώπισή τους έτσι ώστε να διασφαλισθεί η εύ -

ρυθμη λειτουργία του Δήμου. 

 Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή 

των καθηκόντων τους με γνώμονα αφενός μεν την 

αύξηση της αποδοτικότητάς τους αφετέρου δε την 

επίτευξη καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.  

 Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

που παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, 

εμπλεκόμενα Υπουργεία κ.λπ) για την αύξηση της 

απασχόλησης καθώς και για τη βελτίωση της επαγ -

γελματικής κατάρτισης. 

 Αναβάθμιση των σχέσεων και της συνεργασίας του 

Δήμου με: 

- τις υπηρεσίες των Υπουργείων καθώς και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης προκειμένου να προωθούνται άμεσα 

σχετικά ζητήματα του Δήμου (π.χ. έγκριση 

τοπικών ρυμοτομικών σχεδίων, άδειες παρα-

χώρησης δασικών εκτάσεων κ.λπ),  

- τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς έτσι ώστε 

να ενημερώνεται άμεσα ο Δήμος τόσο για το 

έργο τους όσο και για τυχόν προβλήματα στα 

οποία δύναται να βοηθήσουν οι Υπηρεσίες 

του Δήμου, 

- τους εκπροσώπους των τοπικών αγροτικών, 

μεταποιητικών και εμπορικών μονάδων προ-

κειμένου να κοινοποιούνται τα αιτήματά 

τους και να λαμβάνονται άμεσα τα ενδεικνυ-

όμενα μέτρα στήριξής τους από το Δήμο,   

- τους γειτονικούς ΟΤΑ ώστε να ενδυναμωθεί 

η διεκδίκηση κοινών  αιτημάτων και να γίνει 

εφικτή η επίτευξη κοινών στόχων.  
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Ανθρώπινο  

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

 Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων που 

παρέχονται από τους αρμόδιους φορείς (ΟΑΕΔ, 

εμπλεκόμενα Υπουργεία κ.λπ) για την πρόσληψη 

προσωπικού από τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

 Σχεδιασμός μεσοπρόθεσμου προγράμματος στελέ -

χωσης του Δήμου με προσωπικό ΠΕ και ΤΕ σύγ-

χρονων ειδικοτήτων (οικονομολόγων, μηχανικών 

Η/Υ και Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, μηχανικών 

Χωροταξίας – Πολεοδομίας κ.λπ).  

  Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας 

και παροχής υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώ-

πιση των αυξημένων αναγκών του Δήμου σε κρίσι-

μες περιόδους (αποχιονισμός ορεινών περιοχών, 

δασοπροστασία κ.λπ). 

 Αξιοποίηση ειδικών συμβούλων και επιστημονικών 

συνεργατών για την παροχή εξειδικευμένων γνώ -

σεων σε επιστημονικά και τεχνικά θέματα  τα οποία 

δύναται να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, 

εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή 

προτάσεων ή εισηγήσεων , επεξεργασία και πα-

ρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για  την υλοποί-

ηση των σκοπών του Δήμου . 

 Βελτίωση του υφιστάμενου επιπέδου  μηχανογρά-

φησης καθώς και επέκτασή του στο σύνολο των Υ-

πηρεσιών του Δήμου, με σκοπό την άμεση εξυπηρέ-

τηση των πολιτών.  

 Αναβάθμιση της ενημέρωσης και των γνώσεων αιρε-

τών και προσωπικού . 

 

 

 

 

 

Οικονομικά 

 Αύξηση των εσόδων του Δήμου μέσω της αξιο -

ποίησης εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων 

και της καλύτερης αξιοποίησης των υφιστάμενων 

πηγών χρηματοδότησης . 

 Μείωση του κόστους λειτουργίας και του κόστους 

απόκτησης νέων πόρων . 

 Ειδική μέριμνα για την οικονομική επιβάρυνση των 

ασθενέστερων ομάδων πολιτών. 
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Οι γενικοί στόχοι του Δήμου φαίνονται στον επόμενο πίνακα: 

Θεματική ενότητα 

εσωτερικού 

περιβάλλοντος 

Γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης  

 

 

 

 

 

 

Δραστηριότητες & 

Διαδικασίες 

λειτουργίας 

 Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματι-

σμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης 

του Δήμου. 

 Ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας 

και συμμετοχής των πολιτών . 

 Βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης . 

 Ενίσχυση της διαφάνειας στις διαδικασίες προγραμ -

ματισμού, προσλήψεων, προμηθειών,  δημοπρασιών 

και οικονομικής διαχείρισης . 

 Βελτίωση της διοικητικής εξυπηρέτησης των πολι -

τών. 

 Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιμετώπισης 

κινδύνων από φυσικά αίτια (Σεισμοί, πλημμύρες, 

κλπ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

 Ανάπτυξη τοπικού δικτύου εποικοδομητικής συνερ-

γασίας με τους γειτονικούς ΟΤΑ καθώς και δικτύου 

συμμετοχής σε εθνικά και Ευρωπαϊκά δίκτυα. 

 Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή 

των καθηκόντων τους με σκοπό την αναβάθμιση των 

σχέσεων και της συνεργασίας του Δήμου με τους 

προαναφερόμενους φορείς (τις υπηρεσίες των Υ-

πουργείων καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης Μακεδονίας - Θράκης, τοπικούς κοινωνικούς 

φορείς κ.λπ). 

 Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και εφαρ-

μογή συστήματος διαχείρισης έργων με σκοπό την 

πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκειας του Δή -

μου ως τελικού δικαιούχου δράσεων του Δ  ΚΠΣ. 

 Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών και ανακατανομή 

των καθηκόντων τους με σκοπό την αναβάθμιση των 

σχέσεων και της συνεργασίας του Δήμου με τους 

προαναφερόμενους φορείς. 

 Πλήρης ενημέρωση των προϊσταμένων και του προ -

σωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου, για τις αρμο-

διότητες και τις υποχρεώσεις τους κατά την εκτέλε-

ση συγχρηματοδοτούμενων Έργων..  

 

 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

 Βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού. 

 Περαιτέρω αξιοποίηση της πληροφορικής τεχνολο-

γίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 Συστηματική τεκμηρίωση στοιχείων και πληροφο-

ριών για την κατάσταση της περιοχής, τις ανάγκες 

των κατοίκων και το κόστος λειτουργίας του Δήμου. 
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Οικονομικά  Βελτιστοποίηση της αξιοποίησης της δημοτικής πε -

ριουσίας. 

 Βελτίωση του μηχανισμού είσπραξης των Δημοτι-

κών τελών. 

 Συμμετοχή σε συγχρηματοδούμενα προγράμματα 

(π.χ ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΠΠΕΡΑΑ κ.λπ) 
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Κεφάλαιο 1.2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Ενότητα 1.2.3 Οι άξονες και τα μέτρα του προγράμματος  

Α.1.1 Ομαδοποίηση των γενικών στόχων σε Μέτρα και Άξονες  

Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες – Μέτρα 

και τα συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες – Άξο-

νες. Οι γενικοί στόχοι, οι  Άξονες και τα Μέτρα συγκροτούν ιεραρχικό διά-

γραμμα (δένδρο), στο οποίο γίνεται σταδιακή εξειδίκευση της αποστολής και 

του οράματος του Δήμου.   

  Κατεβαίνοντας στα επίπεδα του δένδρου γίνεται σταδιακή εξειδίκευση 

των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων. Στην κορυφή της πυραμίδας βρίσκεται η 

αποστολή και το όραμα του Δήμου, που αναλύεται σε γενικές προτεραιότητες 

(Άξονες), οι οποίες σταδιακά αναλύονται σε ειδικότερες προτεραιότητες (Μέ-

τρα και γενικοί στόχοι των Μέτρων . 

Οι Άξονες αντιστοιχούν στους θεματικούς τομείς και τα Μέτρα αντιστοι-

χούν στα θέματα τοπικής ανάπτυξης που οριοθετήθηκαν στη φάση της ανάλυ-

σης της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου.  

 

Η προηγούμενη διάρθρωση αποτελεί την αρχιτεκτονική του ΕΠ  και την 

προγραμματική δομή του Δήμου,  που αντανακλά τις αναπτυξιακές προτεραι -

ότητες της δημοτικής πολιτικής και διαφέρει από την οργανωτική διάρθρωση 

των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του προσώπων. Κατ΄ αυτόν τον 

τρόπο επιχειρείται να διαμορφωθεί η εικόνα ενός ενιαίου και συνεκτικού προ -

γράμματος, που βασίζεται σε ιεραρχημένες συνολικές προτεραιότητες με 

βάση την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και τα κρίσιμα  ζητήματα . 
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Ο Δήμος Σιθωνίας αποφάσισε να οργανώσει τους γενικούς στόχους σε  Άξο-

νες και Μέτρα ως εξής :  

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον  / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Μέτρο 1.2 : Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινω-

νία 

Μέτρο 1.3 : Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση   

Μέτρο 1.4 : Διαχείριση στερεών & υγρών αποβλήτων  

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.1 : Κοινωνική πρόνοια 

Μέτρο 2.2 : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  

Μέτρο 2.3 : Παιδεία /  

Μέτρο 2.4 : Αθλητισμός  

Μέτρο 2.5 : Πολιτισμός  

ΑΞΟΝΑΣ  3  : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3.1 : Απασχόληση  / Επαγγελματική Κατάρτιση  

Μέτρο 3.2 : Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  

Μέτρο 3.3 : Τουρισμός  

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ 

Μέτρο 4.1. : Διαδικασίες διοίκησης  

Μέτρο 4.2. : Διαδικασίες βελτίωσης της σχέσης του Δήμου με τους πολίτες  

Μέτρο 4.3. : Οργάνωση και πληροφορική  

Μέτρο 4.4. : Δημοτική περιουσία και συνθήκες εργασίας  

Μέτρο 4.5. : Προστασία και ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των 

πολιτών. 

 

Η ιεραρχική διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων 

του ΕΠ  φαίνεται στον  επόμενο πίνακα:  
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  ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1 : 

Οικιστικό 

περιβάλλον / 

Στέγαση / Δάση / 

Ενέργεια 

1.1.1. Εναρμόνιση Γ.Π.Σ πρώην 

Δ.Σιθωνίας & Δ.Τορώνης 

1.1.2. Κτηματογράφηση-Πολεοδό-

μηση των Δ.Κ. 

1.1.3. Έλεγχος & έγκαιρος εντο-

πισμός ετοιμόρροπων κτι-

σμάτων εντός ορίων του Δή-

μου. 

1.1.4. Συστηματικός έλεγχος & επι-

τήρηση των περιοχών του 

Δήμου για τον έγκαιρο εντο-

πισμό αυθαίρετων κτισμά-

των. 

1.1.5. Προστασία & έλεγχος των 

δασικών ορεινών όγκων μέ-

σω των σχετικών Υπηρεσιών 

και των εθελοντικών ομάδων 

του Δήμου. 

1.1.6. Σχεδιασμός και εφαρμογή μέ-

τρων (αναλόγως των αρμο-

διοτήτων του Δήμου) για την 

ανάδειξη των πλούσιων ορει-

νών όγκων του. 

1.1.7. Καθαρισμός περιαστικών δα-

σών. 

1.1.8. Αύξηση του αστικού πρασί-

νου. 

1.1.9. Δεντροφυτεύσεις κατά μήκος 

του κεντρικών αξόνων των 

οικισμών. 

1.1.10. Συστηματική ενημέρωση των 

δημοτών σε θέματα πρόλη-

ψης αλλά και κατάσβεσης 

πυρκαγιών. 

1.1.11. Σχεδιασμός και εφαρμογή μέ-

τρων εξοικονόμησης ενέργει-

ας (χρήση ειδικών λαμπτή-

ρων στα Δημοτικά κτίρια, πε-

ριορισμός της άσκοπης κατα-

νάλωσης ενέργειας, 

ενεργειακό σχεδιασμό 

κτιρίων κ.λπ). 

1.1.12. Συλλογή προϊόντων που σχε-

τίζονται με την εξοικονόμη-

ση και παραγωγή ενέργειας 

(π.χ. μπαταρίες, λαμπτήρες , 

κουφώματα, φωτοβολταϊκά 

κ.λπ). 

 



 216 

1.1.13. Συστηματική ενημέρωση των 

δημοτών για περιορισμό της 

άσκοπης κατανάλωσης ηλεκ-

τρικής ενέργειας καθώς και 

της σπουδαιότητας χρήσης ε-

ναλλακτικών μορφών ενέρ-

γειας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.2 : 

Μεταφορική 

υποδομή / 

Κυκλοφορία / 

Στάθμευση / 

Συγκοινωνία 

1.2.1 Συντήρηση υφισταμένων και 

συμμετοχή στην κατασκευή 

νέων δημοτικών οδών με α-

πώτερο σκοπό την βελτίωση 

των συνθηκών μεταφοράς και 

ασφαλούς κίνησης οχημά-

των/πεζών στο Δήμο  (Περι-

φερειακή Νικήτης κλπ.). 

1.2.2 Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπε-

δώσεις / Διαγραμμίσεις οδών 

και αποκατάσταση βατότητας 

αυτών. 

1.2.3 Επέκταση Φ.Ο.Π. καθώς και 

φωταγώγηση των εισόδων 

των Τ.Κ. (όπου απαιτείται). 

1.2.4 Βελτίωση των κυκλοφορια-

κών συνθηκών (εξάλειψη 

φαινομένων «διπλο-παρκαρί-

σματος», αποφυγή κατάλη-

ψης προσβάσεων Α.Μ.Ε.Α, 

μείωση ηχορύπανσης & α-

τμοσφαιρικών ρύπων κ.λπ)  

1.2.5 Αποτελεσματική και μόνιμη 

αντιμετώπιση του έντονου 

προβλήματος στάθμευσης 

που εντοπίζεται στις τουρι-

στικές περιοχές. 

1.2.6 Δημιουργία πάρκινγκ αυτοκι-

νήτων και τουριστικών λεω-

φορείων. 

1.2.7 Απαγόρευση στάθμευσης σε 

θέσεις που δυσχεραίνουν την 

κυκλοφορία των οχημάτων – 

πεζών. 

1.2.8 Εκσυγχρονισμός λιμενικών 

υποδομών και κατασκευή 

νέων λιμενικών έργων. Σύν-

δεση με γειτονικούς του-

ριστικούς προορισμούς (π.χ 

Σποράδες) 
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1.2.9 Μελέτη και κατασκευή 

υδατοδρομίων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.3 : 

Υδατικοί Πόροι / 

Ύδρευση 

 

1.3.1 Αποτελεσματική προστασία 

και βέλτιστη διαχείριση των 

υφιστάμενων υδατικών πό-

ρων. 

1.3.2 Εξεύρεση νέων υδατικών πό-

ρων (π.χ εκτέλεση νέων υ-

δρογεωτρήσεων, φράγματα). 

1.3.3 Συστηματική ενημέρωση των 

δημοτών για περιορισμό της 

αλόγιστης χρήσης υδατικών 

πόρων. 

1.3.4 Συστηματική αξιολόγηση α-

ποτελεσμάτων μετρήσεων 

σχετικά με τα επίπεδα μόλυν-

σης σε έδαφος, θάλασσα και 

ατμόσφαιρα. 

1.3.5 Επιβολή αυστηρών προστί-

μων και άμεσων κυρώσεων 

σε κάθε περίπτωση ρύπαν-

σης-μόλυνσης του φυσικού 

περιβάλλοντος, μέσω των αρ-

μοδίων υπηρεσιών του Δή-

μου. 

1.3.6 Διενέργεια αυστηρών ελέγ-

χων  για την τήρηση των κα-

νόνων προστασίας του φυσι-

κού περιβάλλοντος. 

1.3.7 Συστηματικός έλεγχος και ε-

μπλουτισμός του πόσιμου ύ-

δατος βάσει των σχετικών υ-

γειονομικών απαιτήσεων και 

διατάξεων. 

1.3.8 Βελτίωση και αντικατάσταση 

των παλαιωμένων και εν μέ-

ρει ακατάλληλων – λόγω των 

σωλήνων αμιάντου –  δικτύ-

ων ύδρευσης στο σύνολο του 

Δήμου. 

1.3.9 Βελτίωση και αντικατάσταση 

του παλαιωμένου δικτύου ύ-

δρευσης. 

1.3.10  Κατασκευή νέων δεξαμενών 

ύδρευσης. 
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1.3.11 Συνεχής έλεγχος των υφι-

στάμενων δικτύων ύδρευσης 

του Δήμου και έγκαιρος ε-

ντοπισμός τοπικών βλαβών – 

διαρροών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 1.4 : 

Διαχείριση στερεών 

και υγρών 

αποβλήτων 

 

1.4.1 Κατασκευή ΧΥΤΑ, (βάση 

πρόβλεψης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού 

γεγονός που αναμένεται να 

συντελέσει καθοριστικά 

στη βελτίωση του βιοτικού 

επιπέδου του Δήμου. 

1.4.2 Συστηματικός έλεγχος για 

την αποτροπή δημιουργίας 

νέων – παράνομων ΧΑΔΑ 

στα Τ.Δ του Δήμου. 

1.4.3 Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ 

του Δήμου. 

1.4.4  Ολοκλήρωση - συνέχιση 

προγράμματος ανακύ-

κλωσης με την τοποθέτηση 

κατάλληλων κάδων για την 

συλλογή χαρτιού, 

πλαστικών/γυάλινων απορ-

ριμμάτων, ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών. 

1.4.5 Διάθεση κονδυλίων για την 

ανανέωση του στόλου των 

απορριμματοφόρων οχημά-

των του Δήμου. 

1.4.6 Εξασφάλιση κατάλληλου 

χώρου για τη συγκέντρωση 

αδρανών υλικών (μπάζα) 

από το σύνολο του Δήμου,  

ώστε να αποφευχθεί η 

ανεξέλεγκτη απόρριψή 

τους (π.χ. εντός κοίτης ρε-

μάτων). 

1.4.7 Αγορά νέων και σύγχρονων 

κάδων και αντικατάσταση 

των αντίστοιχων  παλαιω-

μένων. 

1.4.8 Επέκταση, βελτίωση και 

αντικατάσταση του 

παλαιωμένου και εν μέρει 

ακατάλληλου δικτύου απο-

χέτευσης των οικισμών . 

 



 219 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

 

 

 

 

1.4.9 Συμμετοχή στις διαδικασίες 

ολοκλήρωσης κατασκευής 

και εκσυγχρονισμού 

υπαρχουσών εγκατα-

στάσεων Βιολογικού 

Καθαρισμού των λυμάτων 

του Δήμου. 

1.4.10 Λήψη πρωτοβουλιών και 

κύρια συμμετοχή στο σχε-

διασμό και θέση σε λει-

τουργία μονάδων διάθεσης 

και επεξεργασίας ελαιολυ-

μάτων. 

1.4.11 Κατασκευή αντιπλημμυρι-

κών  έργων. 

1.4.12. Επιβολή αυστηρών προ-

στίμων και άμεσων κυρώ-

σεων σε κάθε περίπτωση 

απαράδεκτης διάθεσης υ-

γρών αποβλήτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μέτρο 2.1 : 

Κοινωνική πρόνοια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Κατασκευή νέων βρεφο-

νηπιακών σταθμών. 

2.1.2 Έλεγχος και συντήρηση 

δημοτικών παιδικών σταθ-

μών. Λειτουργία ΚΔΠΑ-

ΜΕΑ. 

2.1.3 Κατασκευή παιδικών χα-

ρών. 

2.1.4 Διαμόρφωση περιβάλλο-

ντος χώρου χώρων πρασί-

νου και πλατειών. 

2.1.5 Δράσεις με σκοπό την καλ-

λιέργεια δεξιοτήτων (π.χ 

μουσική, αθλητισμός κ.λπ)  

2.1.6 Ολοκλήρωση κατασκευής  

ΕΠΑΛ στη Νικήτη . 

2.1.7 Συστηματικός έλεγχος και 

συντήρηση των κτιρίων 

ΚΑΠΗ. 

2.1.8  Ενίσχυση των προσφερό-

μενων υπηρεσιών του προ-

γράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι». 

2.1.9 Αμέριστη στήριξη και προ-

βολή των εκδηλώσεων της 

τρίτης ηλικίας (χορωδίες, 

διοργάνωση εκδρομών και 

ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

κ.λπ). 
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ΑΞΟΝΑΣ 2 : 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μέτρο 2.2 : Ισότητα 

και κοινωνική 

ενσωμάτωση 

2.2.1 Διερεύνηση για την θέσπι-

ση και εφαρμογή κοινω-

νικών προγραμμάτων – 

εθελοντικών δράσεων  για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού 

(παλιννοστούντες, οικονο-

μικοί μετανάστες κ.λπ). 

2.2.2 Διερεύνηση της δυνατό-

τητας απορρόφησης κοι-

νοτικών κονδυλίων μέσω 

σχετικών Προγραμμάτων 

σχετικά με την εύρυθμη 

ένταξη & ενσωμάτωση των 

οικονομικών μεταναστών 

στην τοπική κοινωνία. 

2.2.3 Άμεση εξυπηρέτηση και 

βοήθεια στις ως άνω 

ομάδες πληθυσμού από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου προ-

κειμένου να αντιμετωπι-

σθούν τα προβλήματά τους . 

2.2.4 Παροχή κάθε μορφής διευ-

κόλυνσης σε άπορους δη-

μότες (προσφορά εργασίας, 

μείωση δημοτικών τελών, 

οικονομική ενίσχυση κ.λπ. 

2.2.5 Διοργάνωση εκδηλώσεων 

και ημερίδων με σκοπό την 

ενημέρωση των δημοτών 

σε θέματα που αφορούν 

στην παροχή βοήθειας στις 

συγκεκριμένες ομάδες πλη-

θυσμού του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 2.3 :  

Παιδεία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Ολοκλήρωση κατασκευής 

νέων σχολικών κτιρίων 

(προσθήκες) στο Γυμνάσιο-

Λύκειο Ν.Μαρμαρά και 

Νικήτης και κατασκευή 

νέων σχολικών μονάδων .  

2.3.2 Έλεγχος και συντήρηση α-

ντίστοιχων σχολικών μονά-

δων. 

2.3.3 Συντήρηση των δημοτικών 

σχολείων. 

2.3.4 Ενίσχυση μαθητικών δρα-

στηριοτήτων (αθλητικών, 

ψυχαγωγικών, εκπαιδευ-

τικών). 



 221 

 

 

Μέτρο 2.4 : 

Αθλητισμός  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1 Κατασκευή νέων αθλητι-

κών σύγχρονων υποδομών . 

2.4.2 Ολοκλήρωση διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου 

Γυμνασίου-Λυκείου 

Ν.Μαρμρά και δημιουργίας 

νέου σύγχρονου Κλειστού 

Γυμναστηρίου. 

2.4.3 Κατασκευή χλοοτάπητα 

στα γήπεδα ποδοσφαίρου. 

2.4.4 Συντήρηση υφιστάμενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων. 

2.4.5 Θέσπιση και εφαρμογή 

προγραμμάτων μαζικού 

αθλητισμού. 

2.4.6 Κατασκευή Κλειστού 

Γυμναστηρίου Συκιάς 

2.4.7 Κατασκευή Κλειστού 

Γυμναστηρίου Αγίου 

Νικολάου 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

 

Μέτρο 2.5 : 

Πολιτισμός  

2.5.1 Συνεχής συντήρηση και 

περαιτέρω ανάδειξη  

πολιτιστικών χώρων. 

2.5.2 Στήριξη, περαιτέρω προβο-

λή και προσπάθεια ουσια-

στικής αναβάθμισης των 

λαογραφικών εκδηλώσεων . 

2.5.3 Ανακατασκευή και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου Υδρόμυλου 

Μεταγγιτσίου. 

2.5.4 Ανάδειξη των τοπικών 

αρχιτεκτονικών ιδιαιτε-

ροτήτων που εντοπίζονται 

σε αρκετά κτίσματα του 

Δήμου και προσπάθεια έ-

νταξης σε σχετικά Χρημα-

τοδοτούμενα Προγράμμα-

τα. 

2.5.5 Στήριξη Πολιτιστικών 

Συλλόγων, Χορωδιών και 

κάθε προσπάθειας που 

συνεισφέρει στη βελτίωση 

του πολιτιστικού επιπέδου 

του Δήμου. 

2.5.6 Ολοκλήρωση μελέτης και 

ανακατασκευή του κτιρίου 

Χριστοφορίδη στη Νικήτη  

2.5.7 Ολοκλήρωση μελέτης και 

ανακατασκευή του κτιρίου 
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Ζηνόζη στον Άγιο Νικόλαο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 3.1 : 

Απασχόληση / 

Επαγγελματική 

Κατάρτιση 

3.1.1 Σύνταξη τοπικού σχεδίου δρά-

σης για την αύξηση της απασχό-

λησης με τη συμμετοχή όλων 

των εμπλεκομένων φορέων (Υ-

πουργείο Απασχόλησης & Κοι-

νωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, 

ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

3.1.2 Θέσπιση και εφαρμογή κοινω-

νικών προγραμμάτων για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού που πλήττο-

νται από την ανεργία (παλιννο-

στούντες, οικονομικοί μετανά-

στες, άποροι κ.λπ). 

3.1.3 Παροχή κάθε μορφής διευκόλυν-

σης σε ευπαθείς ομάδες δημοτών 

(προσφορά εργασίας, μείωση δη-

μοτικών τελών κ.λπ). 

3.1.4 Συστηματική συνεργασία με ε-

παγγελματικά Επιμελητήρια – 

Φορείς προκειμένου να καταστεί 

εφικτή η βελτίωση της επαγγελ-

ματικής κατάρτισης των ανέρ-

γων. 

3.1.5 Σύνταξη τοπικού σχεδίου δρά-

σης για την περαιτέρω βελτίωση 

του επιπέδου επαγγελματικής 

κατάρτισης με τη συμμετοχή ό-

λων των εμπλεκόμενων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας, 

Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ). 

3.1.6 Στήριξη της λειτουργίας Κέ-

ντρου Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (ΚΕΚ) με σκοπό την διορ-

γάνωση σχετικών Προγραμμά-

των (π.χ.προγράμματα συμπλη-

ρωματικής εκπαίδευσης για επι-

χειρηματίες με στόχο την ανα-

βάθμιση των γνώσεών τους). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 3.2 : 

Πρωτογενής, 

δευτερογενής και 

τριτογενής 

παραγωγή 

3.2.1 Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων για την προώ-

θηση τοπικών προϊόντων. 

3.2.2 Αμέριστη στήριξη και προβολή 

κάθε είδους προσπάθειας αξιο-

ποίησης τοπικών πόρων (μέλι, 

ελιές, λάδι, τυροκομία κ.λπ). 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 Στήριξη και άμεση παροχή υπη-

ρεσιών που άπτονται στις αρμο-

διότητες του Δήμου (π.χ βελτίω-

ση βατότητας αγροτικών οδών 

κ.λπ) προς τις επιχειρήσεις αξιο-

ποίησης τοπικών πόρων μέσω α-

πορρόφησης σχετικών Ευρω-

παϊκών Χρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Δ’ ΚΠΣ). 

3.2.4 Δημιουργία κατάλληλων χώρων 

για την ανάδειξη τοπικών παρα-

δοσιακών προϊόντων & επαγγελ-

μάτων (θεματικά πάρκα κ.λπ). 

3.2.5 Σύνταξη τοπικού σχεδίου δρά-

σης για την περαιτέρω βελτίωση 

του επιπέδου επαγγελματικής 

κατάρτισης με τη συμμετοχή ό-

λων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας, 

Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ). 

3.2.6 Διοργάνωση Ημερίδων και εκδη-

λώσεων με την συμμετοχή επι-

στημόνων (οικονομολόγων, 

γεωπόνων, φοροτεχνικών κ.λπ) 

και σχετικών αρμοδίων Φορέων 

(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ κ.λπ) με σκοπό 

την πληροφόρηση καθώς και την 

συμβουλευτική υποστήριξη των 

αγροτών, των μικρο-μεσαίων 

επιχειρήσεων και των Επαγγελ-

ματιών που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο. 

3.2.7 Παροχή κάθε είδους πληροφόρη-

σης και διευκόλυνσης σε θέματα 

παροχής υπηρεσιών, που άπτο-

νται στις αρμοδιότητες του 

Δήμου, προκειμένου να εξυπη-

ρετηθούν άμεσα και σωστά οι ως 

άνω ομάδες δημοτών (παροχή 

σχετικών πιστοποιητικών, βεβαι-

ώσεων κ.λπ) μέσω της λειτουρ-

γίας Γραφείου Ενημέρωσης. 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.8 Συνεχής παρακολούθηση των 

σχετικών εξελίξεων τόσο σε 

επίπεδο Νομού όσο και πανελ-

λαδικώς με σκοπό την ενημέρω-

ση του Δήμου και εν συνεχεία 

την πληροφόρηση των επιχειρ-

ηματιών σχετικά με τις διαδικα-

σίες αποζημιώσεων, τις ευκαι-

ρίες επιχορήγησης, τη δυνατότη-

τα απασχόλησης ανέργων κ.λπ. 

3.2.9 Αμέριστη στήριξη και προβολή 

των μεταποιητικών μονάδων που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο. 

3.2.10 Βελτίωση των υποδομών των 

μεταποιητικών μονάδων & ειδι-

κότερα του δικτύου αποχέτευσής 

τους ώστε αφενός μεν να δια-

σφαλίζεται η περιβαλλοντικά 

αποδεκτή διάθεση των λυμάτων 

τους αφετέρου δε να μην απει-

λούνται από την επιβολή προστί-

μων – κυρώσεων. 

3.2.11 Στήριξη των μονάδων αλλά και 

των δημοτών που δραστηριο-

ποιούνται στον αγροτικό τομέα. 

3.2.12 Βελτίωση του υφιστάμενου δι-

κτύου προβολής των αγροτικών 

προϊόντων του Δήμου (ΜΜΕ, 

συμμετοχή σε σχετικές Εκθέσεις 

κ.λπ). 

3.2.13 Διοργάνωση Ημερίδων και εκδη-

λώσεων με την συμμετοχή επι-

στημόνων (γεωπόνων, χημικών 

κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων 

Φορέων (Δ/νση Γεωργίας κ.λπ) 

με σκοπό την πληροφόρηση 

καθώς και την συμβουλευτική 

υποστήριξη των αγροτών που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο. 

3.2.14 Βελτίωση των υποδομών της 

άρδευσης και των εγγειοβελτι-

ωτικών έργων. 

3.2.15 Συντήρηση-επισκευή των υφι-

στάμενων αρδευτικών γεωτρή-

σεων του Δήμου. 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

3.2.16 Συνεχής συντήρηση του υφιστά-

μενου δικτύου αγροτικής οδο-

ποιίας, καθ’όλη τη διάρκεια του 

έτους, με σκοπό την αποκατά-

σταση της ασφαλούς βατότητάς 

του. Αξιοποίηση σχετικών εγχώ-

ριων και Ευρωπαϊκών Χρηματο-

δοτούμενων Προγραμμάτων (Δ’ 

ΚΠΣ). 

3.2.17 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για 

τα προβλήματα και τις δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζει ο ευαί-

σθητος κλάδος του εμπορίου στο 

Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και 

εντατικοποίηση των δράσεων 

και ενεργειών για την αποτελε-

σματική αντιμετώπισή τους. 

3.2.18 Ουσιαστική συμμετοχή των υπη-

ρεσιών του Δήμου στη βελτίωση 

του υφιστάμενου δικτύου προώ-

θησης των σχετικών προϊόντων. 

3.2.19 Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας 

παραλιακών ζωνών (π.χ πεζο-

δρομήσεις, μονοδρομήσεις 

κ.λπ), ώστε να επιτευχθεί αφε-

νός μεν η ασφαλής διέλευση των 

πεζών αφετέρου δε η απρόσκο-

πτη εξυπηρέτηση των εμπορικών 

καταστημάτων που δραστηριο-

ποιούνται στις συγκεκριμένες 

περιοχές. Τονίζεται ότι η εύρυθ-

μη και επιτυχής λειτουργία των 

παραλιακών ζωνών θεωρείται 

καθοριστικός παράγοντας για 

την στήριξη και την περαιτέρω 

αναβάθμιση της εμπορικής-

τουριστικής δραστηριότητας του 

Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 3.3 : 

Τουρισμός  

3.3.1 Στήριξη των τουριστικών επιχει-

ρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο Δήμο, μέσω της συνεχούς 

προσπάθειας που καταβάλλεται 

από τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

3.3.2 Εκσυγχρονισμός λιμενικών 

υποδομών και κατασκευή νέων 

λιμενικών έργων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Σποράδες) 
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

 

 

3.3.3 Συστηματικός καθαρισμός των 

ακτών του Δήμου με την χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού. Τοπο-

θέτηση κάδων και τακτική συλ-

λογή των απορριμμάτων τους. 

3.3.4 Εξασφάλιση των αναγκαίων υ-

ποδομών για την διευκόλυνση 

των επισκεπτών (π.χ. υπαίθρια 

ντους, αλλακτήρια κ.λπ.). 

3.3.5 Επιβολή αυστηρών προστίμων 

και άμεσων κυρώσεων σε κάθε 

περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης 

των ακτών. 

3.3.6 Στήριξη και προβολή κάθε προ-

σπάθειας αναβάθμισης του αγρο-

τουρισμού, συνεκτιμώντας το 

γεγονός ότι τα τελευταία έτη 

παρατηρείται έντονη αύξηση του 

συγκεκριμένου είδους του-

ρισμού. 

3.3.7 Δημιουργία νέων κέντρων Πολι-

τισμού (Λαογραφικά Μουσεία, 

ανοιχτό θέατρο κ.λπ) με σκοπό 

την αύξηση της προσέλευσης 

τουριστών. 

3.3.8 Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώ-

ρων. 

3.3.9 Προβολή παραδοσιακών οικι-

σμών. Ανάπλαση παραδοσιακών 

οικισμών. 

3.3.10 Προώθηση του Καταδυτικού 

Τουρισμού με τη δημιουργία 

καταδυτικών δρόμων 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

Μέτρο 4.1 : 

Διαδικασίες 

διοίκησης  

4.1.1 Βελτίωση των διαδικασιών προ-

γραμματισμού, παρακολούθησης 

και αξιολόγησης της λειτουργίας 

του Δήμου. 

4.1.2 Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου 

για τη σύσταση και λειτουργία 

επιτελικής υπηρεσίας προγραμ-

ματισμού. 

4.1.3 Αξιολόγηση διαθέσιμου προσω-

πικού και εξοπλισμού και εν συ-

νεχεία εφαρμογή σχεδίου για τη 

βέλτιστη αξιοποίησή τους.  
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4.1.4 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων 

σχετικά με το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής των αποφάσεων των 

οργάνων διοίκησης (απαιτούμε-

νος χρόνος εφαρμογής τους, 

βαθμός αποδοχής τους από τους 

Δημότες, εμφάνιση τυχόν δυσ-

λειτουργιών κατά την εφαρμο-

γής τους κ.λπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 4.2 : Σχέση 

Δήμου με την 

κοινωνία και τον 

πολίτη  

4.2.1 Ανάγκη βελτίωσης των παρεχό-

μενων υπηρεσιών του Δήμου 

προς τους κοινωνικούς φορείς 

και τους δημότες και ειδικότερα 

θέσπιση μέτρων με σκοπό: την 

αυθημερόν εξυπηρέτησή τους σε 

θέματα αποκλειστικής αρμοδιό-

τητας του Δήμου, την παροχή 

χρήσιμων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και διευκολύνσεων 

σε θέματα μη – αποκλειστικής 

αρμοδιότητας του Δήμου, την 

απλοποίηση των διαδικασιών 

υποστήριξής τους, την έγκυρη 

και συστηματική πληροφόρησή 

τους μέσω διαδικτύου. 

4.2.2 Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρι-

σης αιτημάτων και παραπόνων 

κοινωνικών φορέων & δημοτών. 

4.2.3 Συμμετοχή των δημοτών και 

κοινωνικών φορέων ιδίως σε 

κρίσιμα ζητήματα αναπτυξιακού 

προγραμματισμού. 

 Μέτρο 4.3 : Δομές 

(όργανα και 

υπηρεσίες)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Σε συνεργασία με τους προϊστα-

μένους & το προσωπικό των Υ-

πηρεσιών του Δήμου θα διερευ-

νηθεί η ανάγκη αναδιοργάνωσης 

των Νομικών προσώπων & των 

επιχειρήσεων του Δήμου. 

4.3.2 Αναβάθμιση & βελτίωση του ε-

πιπέδου συνεργασίας των Υπη-

ρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέ-

ματα εξυπηρέτησης των πολι-

τών. 

4.3.3 Ανακατανομή των καθηκόντων 

των Υπηρεσιών & του προσωπι-

κού του Δήμου κυρίως σε θέμα-

τα κοινωνικής πρόνοιας, τοπικής 

οικονομίας και απασχόλησης. 
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ΑΞΟΝΑΣ 4 : 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

 

Μέτρο 4.4 : 

Ανθρώπινο 

δυναμικό και 

υλικοτεχνική 

υποδομή  

4.4.1 Ενδυνάμωση του υφιστάμενου 

προσωπικού των Υπηρεσιών του 

Δήμου με σύγχρονες ειδικότη-

τες. 

4.4.2 Αναβάθμιση των γνώσεων και 

της ενημέρωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού (αιρετών και προσω-

πικού) κυρίως σε θέματα ανεύ-

ρεσης πληροφοριών, νομοθε-

τικών διατάξεων και γενικότε-

ρων θεμάτων που άπτονται της 

αρμοδιότητας του Δήμου . 

4.4.3 Περαιτέρω στελέχωση του εργα-

τικού δυναμικού ώστε να είναι 

εφικτή  η αντιμετώπιση των ιδι-

αίτερα αυξημένων αναγκών του 

Δήμου σε θέματα καθαριότητας 

δημοτικών και κοινόχρηστων 

χώρων, συντήρηση οδών, έλεγχο 

και επιδιόρθωση βλαβών δικτύ-

ων ύδρευσης και αποχέτευσης 

κ.λπ. 

4.4.4 Αξιοποίηση προγραμμάτων εθε-

λοντικής εργασίας και παροχής 

υπηρεσιών για την καλύτερη 

αντιμετώπιση των αυξημένων 

αναγκών του Δήμου σε κρίσιμες 

περιόδους (αποχιονισμός ορει-

νών περιοχών, δασοπροστασία 

κ.λπ). 

4.4.5 Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 

του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλι-

σμού. 

4.4.6 Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού 

(συστήματα πληροφορικής, τη-

λεπικοινωνιακό δίκτυο, υπηρεσί-

ες τηλεματικής κ.λπ). 
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Α.1.1 Καθορισμός της αρμόδιας Υπηρεσίας για κάθε γενικό στόχο  

Για κάθε γενικό στόχο,  ορίζεται από την ομάδα έργου, η αρμόδια υπηρεσία 

που θα έχει την ευθύνη για την επίτευξή του όπως παρουσιάζεται ακολούθως:  

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
 

Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια Υπηρεσία 

Γενικός στόχος 1.1.1 Τεχνική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.2 Τεχνική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.3 Τεχνική, Οικονομική,  Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.5 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.6 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.7 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.8 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.9 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.10 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.11 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία 

Γενικός στόχος 1.1.12 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.1.13 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

 

 

Μέτρο 1.2 : Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια Υπηρεσία 

Γενικός στόχος 1.2.1 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.2 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.5 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.6 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.7 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.8 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.2.9 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

 

 

Μέτρο 1.3 : Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση 

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 1.3.1 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.2 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.5 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.6 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.7 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.8 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.9 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  
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Γενικός στόχος 1.3.10 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.3.11 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

 

Μέτρο 1.4 : Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 1.4.1 Φο.Δ.Σ.Α 3ης Διαχειριστικής Ενότητας  

Γενικός στόχος 1.4.2 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.5 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.6 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.7 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.8 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.9 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.10 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.11 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 1.4.12 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

Μέτρο 2.1 : Κοινωνική πρόνοια 

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 2 .1.1 Τεχνική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.1.2 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.1.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.1.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.1.5 Οικονομική, Διοικητική Υπηρ., Δημ.Βρεφονηπιακός Στ.  

Γενικός στόχος 2.1.6 Τεχνική, Οικονομική Υπηρ.  

Γενικός στόχος 2.1.7 Τεχνική, Οικονομική Υπηρ., ΚΑΠΗ  

Γενικός στόχος 2.1.8 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, ΚΑΠΗ  

Γενικός στόχος 2.1.9 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, ΚΑΠΗ  

 

Μέτρο 2.2 : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 2 .2.1 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.2.2 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.2.3 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.2.4 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.2.5 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

 

Μέτρο 2.3 : Παιδεία 

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 2 .3.1 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.3.2 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.3.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.3.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία,  
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Μέτρο 2.4 : Αθλητισμός  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 2.4.1 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.4.2 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.4.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.4.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, Αθλητικός 

Οργανισμός  

Γενικός στόχος 2.4.5 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, Αθλητικός 

Οργανισμός 

Γενικός στόχος 2.4.6 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, Αθλητικός 

Οργανισμός 

Γενικός στόχος 2.4.7 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, Αθλητικός 

Οργανισμός 

 

 

Μέτρο 2.5 : Πολιτισμός 

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 2 .5.1 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.5.2 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, Νομικά πρόσωπα, 

Σύλλογοι 

Γενικός στόχος 2.5.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.5.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.5.5 Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία, Νομικά πρόσωπα, 

Σύλλογοι 

Γενικός στόχος 2.5.6 Τεχνική, Οικονομική,  Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 2.5.7 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗ-

ΣΗ 

 

Μέτρο 3.1 : Απασχόληση / Επαγγελματική Κατάρτιση  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 3 .1.1 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .1.2 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .1.3 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .1.4 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3.1.5 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .1.6 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

 

 

Μέτρο 3.2 : Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 3 .2.1 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.2 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3.2.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3.2.5 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  
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Γενικός στόχος 3 .2.6 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.7 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία 

Γενικός στόχος 3 .2.8 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.9 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.10 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3.2.11 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3.2.12 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.13 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.14 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.15 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.16 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3.2.17 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.18 Διοικητική, Οικονομική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .2.19 Διοικητική Υπηρεσία  

 

 

Μέτρο 3.3 : Τουρισμός 

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 3.3.1 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.2 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.3 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.4 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3.3.5 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.6 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.7 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.8 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.9 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

Γενικός στόχος 3 .3.10 Τεχνική, Οικονομική, Διοικητική Υπηρεσία  

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

 

Μέτρο 4.1 : Διαδικασίες διοίκησης  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 4 .1.1 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.1.2 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.1.3 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.1.4 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

 

 

Μέτρο 4.2 : Σχέση Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 4 .2.1 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.2.2 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.2.3 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων 

 

 

Μέτρο 4.3 : Δομές (όργανα και υπηρεσίες)  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 4 .3.1 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  
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Γενικός στόχος 4.3.2 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.3.3 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

 

 

 

 

 

 

Μέτρο 4.4 : Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή  

Γενικοί στόχοι  Αρμόδια υπηρεσία 

Γενικός στόχος 4 .4.1 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.4.2 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.4.3 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.4.4 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.4.5 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

Γενικός στόχος 4.4.6 Το σύνολο των Υπηρεσιών & των Νομικών Προσώπων  

 

Α.1.2 Προσδιορισμός της σχετικής βαρύτητας των προτεραιοτήτων  

Χρήσιμη είναι η κατανομή συντελεστών βαρύτητας στους Άξονες, τα Μέτρα 

και τους γενικούς στόχους του προγράμματος, προκειμένου να προσδιοριστεί 

ο βαθμός δραστηριοποίησης του Δήμου σε κάθε προτεραιότητα και να διευκο-

λυνθεί η κατανομή πόρων κατά τον οικονομικό προγραμματισμό. Εν προ κει-

μένω, η σχετική βαρύτητα των προτεραιοτήτων του Δήμου δίνεται στους ακό -

λουθους πίνακες.  
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  ΑΞΟΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

 

 

30% 

Μέτρο 1.1 : Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / 

Δάση / Ενέργεια 7% 

Μέτρο 1.2 : Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία 

/ Στάθμευση / Συγκοινωνία  8% 

Μέτρο 1.3 : Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση 8% 

Μέτρο 1.4 : Διαχείριση στερεών - υγρών 

αποβλήτων 7% 

 

 

  ΑΞΟΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 2 : 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

 

30% 

Μέτρο 2.1 : Κοινωνική πρόνοια 6% 

Μέτρο 2.2 : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  6% 

Μέτρο 2.3 : Παιδεία 6% 

Μέτρο 2.4 : Αθλητισμός  6% 

Μέτρο 2.5 : Πολιτισμός 6% 
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  ΑΞΟΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 3 : 

ΤΟΠΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

25% 

Μέτρο 3.1 : Απασχόληση / Επαγγελματική 

Κατάρτιση 8% 

Μέτρο 3.2 : Πρωτογενής, δευτερογενής και 

τριτογενής παραγωγή  8% 

Μέτρο 3.3 : Τουρισμός 9% 

 

 

  ΑΞΟΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

 

15% 

Μέτρο 4.1 : Διαδικασίες διοίκησης 4% 

Μέτρο 4.2 : Σχέση Δήμου με την κοινωνία και 

τον πολίτη 4% 

Μέτρο 4.3 : Δομές (όργανα και υπηρεσίες)  3% 

Μέτρο 4.4 : Ανθρώπινο δυναμικό και 

υλικοτεχνική υποδομή  4% 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
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Κεφάλαιο 2.1: ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 

 
Ενότητα 2.1.1 Τα σχέδια δράσης για την εφαρμογή της στρατηγικής  

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου ως σύνολο γενικών 

στόχων και πολιτικών δράσης και καθορίστηκε η αρμόδια υπηρεσία για κάθε γενικό στόχο. 

Σκοπός του παρόντος Κεφαλαίου είναι η μετάφραση της στρατηγικής του Δήμου σε συγκε-

κριμένους στόχους και εφικτές δράσεις από τις δημοτικές υπηρεσίες και τα Νομικά του πρό-

σωπα. Για το σκοπό αυτό καταρτίζεται ένα σχέδιο δράσης για την επίτευξη του κάθε ενός 

από τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου, από την αρμόδια υπηρεσία. 

 

Ένα σχέδιο δράσης περιλαμβάνει (ειδικότερους) στόχους και δράσεις. Όπως 

φαίνεται στο επόμενο σχήμα, οι στόχοι και οι δράσεις ενός σχεδίου δράσης προ-

κύπτουν από την εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών επιλογών.  Για παράδειγ-

μα, η γενική πολιτική του Δήμου «Αύξηση των εσόδων από τέλη και τοπικούς φό -

ρους», εξειδικεύεται για την υπηρεσία καθαριότητας ως «Αύξηση των τελών κα -

θαριότητας».  

 

Στρατηγική Δήμου  

 

 Σχέδιο δράσης  

Γενικοί στόχοι  

 

 Στόχοι  

 

Πολιτικές δράσης  

  

 Δράσεις 

 

Η στρατηγική επομένως αποτελεί το πλαίσιο για την κατάρτιση των σχε-

δίων δράσης και οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο επίπεδο των υπηρεσιών εξει -

δικεύουν τη στρατηγική του Δήμου. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η καθο-

δική διάχυση (εξάπλωση) των γενικών επιλογών του Δημοτικού συμβουλίου σε 

όλο το δημοτικό οργανισμό . Έτσι οι επιχειρησιακές επιλογές των επί μέρους υπη -

ρεσιών ευθυγραμμίζονται  με τη στρατηγική και η καθημερινή λειτουργία του 

Δήμου θα ακολουθεί την ενιαία κατεύθυνση  που περιγράφουν οι γενικές στρατη-

γικές επιλογές του Δήμου. 
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Στο βήμα αυτό, οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων, αφού 

έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο στρατηγικού σχεδιασμού και το κείμενο με τα 

συμπεράσματα από τις διαδικασίες διαβούλευσης, πρότειναν με γραπτή εισήγησή τους, α) τα 

σχέδια δράσης που αφορούν στους γενικούς στόχους για τους οποίους είναι αρμόδιες και β) 

δράσεις για την επίτευξη άλλων γενικών στόχων, οι οποίες εντάχθηκαν στα αντίστοιχα 

σχέδια δράσης. 

 

Α.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

Ένα υπηρεσιακό σχέδιο δράσης αφορά στην επίτευξη ενός υπηρεσιακού 

γενικού στόχου τοπικής ανάπτυξης και καταρτίζεται από την κάθετη υπηρεσία 

που είναι αρμόδια για το γενικό στόχο.  

 

Α.1.1 Προσδιορισμός των στόχων ενός σχεδίου δράσης  

Προκειμένου να προσδιοριστούν οι στόχοι του σχεδίου, α) προσδιορίσθηκαν 

οι αποδέκτες της αρμόδιας υπηρεσίας η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη του 

γενικού στόχου, β) εντοπίσθηκαν οι ανάγκες και οι δυνατότητες των αποδεκτών, 

αξιοποιώντας τα συμπεράσματα αξιολόγησης της αρμόδιας υπηρεσίας και τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης ,  γ) 

επιλέχθηκαν οι στόχοι βελτίωσης της κατάστασης των αποδεκτών και τ έλος δ) 

επιλέχθηκαν οι στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της αρμόδιας υπηρεσίας.  

 

α) Οι αποδέκτες της υπηρεσίας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με ένα κρίσιμο 

ζήτημα προσδιορίσθηκαν:  

 

 τόσο με  βάση τον τόπο δηλ. ανά γεωγραφικό τμήμα της περιοχής του Δή -

μου  (Δημοτικά διαμερίσματα, συνοικίες, γειτονιές)  

 όσο και με βάση κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων 

(πχ νέοι, παιδιά, ηλικιωμένοι, αγρότες, άνεργοι κλπ) και των τοπικών 

φορέων (επιχειρήσεις, σύλλογοι κλπ) της περιοχής του Δήμου.   
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β) Αφού έγινε η καταγραφή όλων των αποδεκτών της αρμόδιας υπηρεσίας που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γενικό στόχο, αξιολογήθηκε η κατάστασή τους 

και εντοπίσθηκαν Ανάγκες και Δυνατότητες ανά ομάδα αποδεκτών.  

 

γ) Οι  στόχοι βελτίωσης της κατάστασης των αποδεκτών προέκυψαν επιλέγοντας τις ανάγκες 

των αποδεκτών που θα ικανοποιηθούν. Οι στόχοι αυτοί περιγράφουν τα αναμενόμενα αποτε-

λέσματα (ωφέλειες) στους αποδέκτες (ωφελούμενοι). 

 

δ) Οι  στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης της αρμόδιας υπηρεσίας, προέκυψαν από τα 

σχετικά συμπεράσματα αξιολόγησής της . 

 

Α.1.2 Προσδιορισμός των δράσεων ενός σχεδίου δράσης  

Στη συνέχεια προσδιορίσθηκαν οι δράσεις του σχεδίου δράσης ομαδοποι η-

μένες στις εξής ενότητες :  

1. Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας 

2. Οργάνωση και Συνεργασίες  

3. Ανθρώπινο δυναμικό & Υλικοτεχνική υποδομή  

4. Οικονομικά 

Ως προς τη φύση τους,  οι δράσεις διακρίνονται σε έργα και λειτουργίες :   

Λειτουργίες είναι οι συνεχώς επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των δη -

μοτικών υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης.  

Έργα είναι δράσεις που εκτελούνται εφ’ άπαξ, με καθορισμένη χρονική έ -

ναρξη και πέρας υλοποίησης. Τα έργα, ενδεικτικά, είναι δυνατό να περι -

λαμβάνουν τεχνικά έργα, μελέτες, έρευνες, ενέργειες κατάρτισης, ενέργειες 

δημοσιότητας, κανονιστικές ρυθμίσεις.  

 

Θεωρήθηκε σκόπιμο στο ΕΠ, που είναι πενταετούς διάρκειας, να αναφέρο-

νται τα μεγάλα έργα, ενώ τα μικρότερα έργα να ομαδοποιούνται σε κατηγορίες ο -

μοειδών έργων. Στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης θα εξειδικευτούν οι κατηγορίες 

έργων σε συγκεκριμένα έργα.  
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Η επιλογή των δράσεων έγινε μετά από αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων 

με βασικά κριτήρια α) το βαθμό συμβολής της κάθε δράσης στην επίτευξη των 

στόχων και β) την εφαρμογή των  πολιτικών  δράσης του στρατηγικού σχεδίου . 

 Ως προς το σκοπό τους οι δράσεις ενός σχεδίου δράσης διακρίνονται σε : 

α) κύριες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην ικανοποίηση αναγκών των 

αποδεκτών και 

β) δράσεις υποστήριξης της αρμόδιας υπηρεσίας, οι οποίες αποτελούν τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση των κύριων δράσεων ή 

στοχεύουν στην εσωτερική ανάπτυξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι δράσεις 

αυτές θα υλοποιηθούν από τις υποστηρικτικές και οριζόντιες υπηρεσίες του 

Δήμου σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία.  

 

Στον επόμενο πίνακα φαίνονται παραδείγματα κύριων δράσεων και δράσεων 

υποστήριξης. 

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες & 

Διαδικασίες 

λειτουργίας  

 συνεχιζόμενες ή νέες λειτουργίες   

 νέα ή συνεχιζόμενα έργα τεχνικών, οικονομικών 

και κοινωνικών υποδομών 

 αλλαγή των κανονιστικών όρων και ρυθμιστικών 

πλαισίων των κοινωνικο-οικονομικών 

λειτουργιών της περιοχής (κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις, χρήσεις γης, όροι δόμησης κλπ)  

 σχεδιασμός και υλοποίηση επενδύσεων 

αξιοποίησης τοπικών πόρων  

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

Δραστηριότητες & 

Διαδικασίες 

λειτουργίας  

 δράσεις δημοσιότητας / πληροφόρησης / 

ευαισθητοποίησης  

 δράσεις ελέγχου τήρησης της  εφαρμογής των 

κανονιστικών όρων και ρυθμίσεων  

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  
 δράσεις βελτίωσης της οργάνωσης / διοίκησης 

των αρμόδιων υπηρεσιών  

 συνεργασίες με άλλους φορείς για την παροχή 

υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων στην περιοχή 

του ΟΤΑ  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό  & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

 προσλήψεις προσωπικού  

 δράσεις κατάρτισης προσωπικού  

 μηχανοργάνωση,  

 προμήθειες εξοπλισμού,  

 εξασφάλιση γης και κτιριακών εγκαταστάσεων  

Οικονομικά   δράσεις για την εξασφάλιση επαρκών 

οικονομικών πόρων  ή για τη μείωση των 

δαπανών 
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Α.1.3 Σχέδια δράσης 
 

Ακολούθως αναφέρονται τα σχέδια δράσης, στα οποία αναφέρονται οι ειδι -

κότεροι στόχοι και οι δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικών 

στόχων. Τονίζεται ότι τα επόμενα συμπεράσματα έχουν ήδη εντοπιστεί κατά τη 

διαδικασία αξιολόγησης της κατάστασης της αρμόδιας υπηρεσίας και επιβεβαιώ -

θηκαν από τις διαδικασίες διαβούλευσης.  Επίσης, κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυ-

χθούν σχέδια δράσης για ομάδες γενικών στόχων με κοινά χαρακτηριστικά έτσι 

ώστε να καταστεί εφικτή η επίτευξή τους.  
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικός στόχος 1.1.1: Εναρμόνιση Γ.Π.Σ πρώην Δ.Σιθωνίας και Δ.Τορώνης. 

Γενικός στόχος 1.1.2: Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση των Δ.Κ 

Γενικός στόχος 1.1.3: Έλεγχος και έγκαιρος εντοπισμός ετοιμόρροπων κτισμά-

των εντός ορίων του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.1.4: Συστηματικός έλεγχος και επιτήρηση των περιοχών του 

Δήμου για τον έγκαιρο εντοπισμό αυθαίρετων κτισμάτων.  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία  

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Περι-αστική 

και ευρύτερη 

περιοχή του 

Δήμου  

Κτηματογράφηση και πολεοδόμηση 

του συνόλου των Δ.Κ (όπου απαι-

τείται) προκειμένου να διασφαλι-

σθεί η ομαλή οικιστική ανάπτυξη.  

 

Έγκαιρος εντοπισμός ετοιμόρροπων 

κτισμάτων εντός ορίων του Δήμου.  

 

Αποτελεσματικός έλεγχος για την 

αποφυγή ανέγερσης νέων αυθαίρε-

των κτισμάτων.   

 

Ολοκλήρωση  Γ.Π.Σ του Δήμου 

Σιθωνίας. 

 

Ενεργοποίηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας για τον έλεγχο 

τόσο ετοιμόρροπων όσο και 

τυχόν αυθαίρετων κτισμάτων.  

 

  

 

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

 

Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικός στόχος 1.1.1: Ολοκλήρωση Γ.Π.Σ Δήμου Σιθωνίας. 

Γενικός στόχος 1.1.2: Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση των Δ.Κ 

Γενικός στόχος 1.1.3: Έλεγχος και έγκαιρος εντοπισμός ετοιμόρροπων κτισμά-

των εντός ορίων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 1.1.4: Συστηματικός έλεγχος και επιτήρηση των περιοχών του 

Δήμου για τον έγκαιρο εντοπισμό αυθαίρετων κτισμάτων.  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία  

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Διασφάλιση της εύρυθμης οικιστικής ανάπτυξης του Δήμου.  

 Μείωση των προβλημάτων ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και το εμβαδόν ιδιωτικών εκτάσεων. 

 Καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.   

 Διασφάλιση της κυριότητας των δημοτικών εκτάσεων.  

 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Βελτίωση συνθηκών εργασίας και αύξηση αποδοτικότητας της 

Τεχνικής Υπηρεσίας . 

 Αποφυγή παραπόνων από τους πολίτες επί θεμάτων ιδιο κτη-

σιακού καθεστώτος εκτάσεων εντός ορίων του Δήμου. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Έλεγχος και συστηματική συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας στη 

διαδικασία ολοκλήρωσης  του Γ.Π.Σ του Δήμου καθώς και στην 

εκπόνηση των μελετών κτηματογράφησης.  

 

Δράσεις ελέγχου της κατάστασης παλαιωμένων  κτισμάτων που 

συναντώνται στις Δ.Κ του Δήμου.  

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για 

την προστασία και ανάδειξη παλαιωμένων  κτισμάτων με ιδιαίτερα 

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών και προ σωπικού 

σε θέματα Πολεοδόμησης και Κτηματογράφησης. 

 

Προμήθεια σύγχρονων ηλεκτρονικών και μηχανογραφικών μέσων 

για τη βελτίωση της απόδοσης της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

Οικονομικά  Άμεση αποπληρωμή των μελετών του Γ.Π.Σ και της Κτηματο γρά-

φησης του Δήμου (μετά την οριστική έγκριση αυτών).  

 

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης σε Προγράμματα για την 

προστασία και ανάδειξη παλαιωμένων  κτισμάτων με ιδιαίτερα 

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά.  

 

 

 

 

 

 

Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια 

Γενικός στόχος 1.1.5: Προστασία και έλεγχος των δασικών ορεινών όγκων μέσω 

των σχετικών Υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων του Δήμου. 

 Γενικός στόχος 1.1.6: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων (αναλόγως των αρμο-

διοτήτων του Δήμου) για την ανάδειξη των πλούσιων ορεινών όγκων του. 

Γενικός στόχος 1.1.7: Καθαρισμός περιαστικών δασών. 

Γενικός στόχος 1.1.8: Αύξηση του αστικού πρασίνου & προστασία αδέσποτων 

ζώων. 

Γενικός στόχος 1.1.9: Δεντροφυτεύσεις κατά μήκος του κεντρικών αξόνων των 

οικισμών. 

Γενικός στόχος 1.1.10: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα πρόλη-

ψης αλλά και κατάσβεσης πυρκαγιών. 

Γενικός στόχος 1.1.11: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας (χρήση ειδικών λαμπτήρων στα Δημοτικά κτίρια, περιορισμός της 

άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας κ.λπ). 

Γενικός στόχος 1.1.12: Συλλογή προϊόντων που σχετίζονται με την εξοικο-

νόμηση και παραγωγή ενέργειας (π.χ.μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ).  

Γενικός στόχος 1.1.13: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό 

της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της σπουδαιότητας 

χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία – Υπηρεσία Καθαριότητας  
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Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Περι-αστική 

και ευρύτερη 

περιοχή του 

Δήμου  

Προστασία και καθαρισμός των 

πλούσιων ορεινών όγκων  του Δή-

μου. 

 

Εφαρμογή μέτρων για την ανάδειξή 

τους. 

 

Αύξηση του αστικού πράσινου . 

 

Εφαρμογή μέτρων για την πρόληψη 

των πυρκαγιών.  

 

Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων 

εξοικονόμησης  ενέργειας.  

Συστηματική ενημέρωση των 

δημοτών σε θέματα προστα-

σίας του δάσους.  

 

Θέσπιση και εφαρμογή μέτρων 

για την αύξηση του αστικού 

πράσινου.    

 

 

Ενεργοποίηση του κινήματος 

του Εθελοντισμού σε θέματα 

πρόληψης και κατάσβεσης 

πυρκαγιών.  

 

Εφαρμογή προγραμμάτων ανα-

κύκλωσης και εξοικονόμησης 

ενέργειας.  

 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

 

Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικός στόχος 1.1.5: Προστασία και έλεγχος των δασικών ορεινών όγκων μέσω 

των σχετικών Υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων του Δήμου. 

 Γενικός στόχος 1.1.6: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων (αναλόγως των αρμο-

διοτήτων του Δήμου) για την ανάδειξη των πλούσιων ορεινών όγκων του. 

Γενικός στόχος 1.1.7: Καθαρισμός περιαστικών δασών. 

Γενικός στόχος 1.1.8: Αύξηση του αστικού πρασίνου & προστασία αδέσποτων 

ζώων. 

Γενικός στόχος 1.1.9: Δεντροφυτεύσεις κατά μήκος του κεντρικών αξόνων των 

οικισμών. 

Γενικός στόχος 1.1.10: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα πρόλη-

ψης αλλά και κατάσβεσης πυρκαγιών. 

Γενικός στόχος 1.1.11: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας (χρήση ειδικών λαμπτήρων στα Δημοτικά κτίρια, περιορισμός της 

άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων  κ.λπ). 

Γενικός στόχος 1.1.12: Συλλογή προϊόντων που σχετίζονται με την εξοικο-

νόμηση και παραγωγή ενέργειας (π.χ.μπαταρίες, λαμπτήρες , φωτοβολταϊκά  

κ.λπ). 

Γενικός στόχος 1.1.13: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό 

της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της σπουδαιότητας 

χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  

 

 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία – Υπηρεσία Καθαριότητας  
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ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Διασφάλιση και ανάδειξη των ορεινών όγκων του Δήμου. 

 Αύξηση του αστικού πρασίνου με ευρείας κλίμακας δενδρο -

φυτεύσεις. . 

 Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα πρόληψης 

αλλά και κατάσβεσης πυρκαγιών.  

 Εφαρμογή και θέσπιση μέτρων για την εξοικονόμηση ενέρ -

γειας. 

 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αύξηση της αποδοτικότητας σε θέματα προστασίας του δά -

σους. 

 Προτεραιότητα στον έλεγχο μελετών σχετικά με την ανάδειξη 

και αξιοποίηση των ορεινών όγκων . 

 Εκτέλεση σειράς ενεργειών για την εξοικονόμηση ενέργειας 

κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Υπηρεσιών. . 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Έλεγχος και συστηματική συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας 

στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών καθώς και μελετών για 

την ανάδειξη και αξιοποίηση των ορεινών όγκων. 

 

Δράσεις ελέγχου και προστασίας του αστικού πράσινου . 

 

Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και εξοικονόμησης ενέρ-

γειας. 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για 

την προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων . 

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματικότερη εξοικονόμηση 

ενέργειας  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών και προσωπικού 

σε θέματα Προστασίας του δάσους και εξοικονόμησης ενέργειας . 

 

Προμήθεια σύγχρονων και «οικολογικών» συσκευών  για την 

περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.  

Οικονομικά  Στήριξη των έργων προστασίας και ανάδειξης των ορεινών όγκων, 

των δενδροφυτεύσεων, των προγραμμάτων εξοικονόμησης 

ενέργειας.  

 

Υποβολή προτάσεων  χρηματοδότησης σε Προγράμματα για την 

προστασία και ανάδειξη των ορεινών όγκων .  
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.2: Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία  

Γενικός στόχος 1.2.1: Συντήρηση υφισταμένων και συμμετοχή στην κατασκευή 

νέων δημοτικών οδών με απώτερο σκοπό την βελτίωση των συνθηκών 

μεταφοράς και ασφαλούς κίνησης οχημάτων/πεζών στο Δήμο  (Περιφερειακή 

Νικήτης κ.λπ) . 

Γενικός στόχος 1.2.2: Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπεδώσεις / Διαγραμμίσεις οδών 

και αποκατάσταση βατότητας αυτών . 

Γενικός στόχος 1.2.3: Επέκταση Φ.Ο.Π. καθώς και φωταγώγηση των εισόδων 

των Δ.Κ. (όπου απαιτείται). 

Γενικός στόχος 1.2.4: Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών (εξάλειψη φαι-

νομένων «διπλο-παρκαρίσματος», αποφυγή κατάληψης προσβάσεων Α.Μ.Ε.Α, 

μείωση ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικών ρύπων κ.λπ)  

Γενικός στόχος 1.2.5: Αποτελεσματική και μόνιμη αντιμετώπιση του έντονου 

προβλήματος στάθμευσης που εντοπίζεται στις τουριστικές περιοχές. 

Γενικός στόχος 1.2.6: Δημιουργία πάρκινγκ αυτοκινήτων και τουριστικών 

λεωφορείων. 

Γενικός στόχος 1.2.7: Απαγόρευση στάθμευσης σε θέσεις που δυσχεραίνουν την 

κυκλοφορία των οχημάτων – πεζών. 

Γενικός στόχος 1.2.8: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή 

νέων λιμενικών έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ 

Σποράδες). 

Γενικός στόχος 1.2.9:  Μελέτη και κατασκευή υδατοδρομίων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία  
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Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Περι-αστική 

και ευρύτερη 

περιοχή του 

Δήμου  

Κατασκευή νέων και σύγχρονων 

οδικών και λιμενικών  έργων για 

την σύνδεση του Δήμου με τα 

γειτονικά αστικά κέντρα και 

τουριστικούς προορισμούς.  

 

Ριζική βελτίωση του υφιστάμενου ο -

δικού δικτύου σύνδεσης των Δ.Κ 

του Δήμου . 

 

Εφαρμογή μέτρων για την αντιμε-

τώπιση του οξύτατου προβλήματος 

στάθμευσης στους τουριστικούς 

οικισμούς.  

 

Διασφάλιση της ασφαλούς μετακί-

νησης πεζών και ΑΜΕΑ.  

 

Ενεργοποίηση του υφιστάμε-

νου προσωπικού για την εκ-

πόνηση και ανάθεση μελετών 

συγκοινωνιακών και λιμενικών  

έργων. 

 

Συστηματικές ενέργειες για 

την συντήρηση του υφιστάμε-

νου οδικού δικτύου  (ασφαλτο-

στρώσεις, κρασπεδώσεις, δια-

γραμμίσεις και φωταγώγηση 

οδών κ.λπ) .    

 

Κατασκευή σύγχρονων χώρων 

στάθμευσης αυτοκινήτων.  

 

Κατασκευή διαβάσεων για 

πεζούς και ΑΜΕΑ.  

 

Μελέτη και κατασκευή 

υδατοδρομίων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

 

Μελέτη και κατασκευή 

υδατοδρομίων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.2: Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία  

Γενικός στόχος 1.2.1: Συντήρηση υφισταμένων και συμμετοχή στην κατασκευή 

νέων δημοτικών οδών με απώτερο σκοπό την βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς 

και ασφαλούς κίνησης οχημάτων/πεζών στο Δήμο  (Περιφερειακή Νικήτης κ.λπ).  

Γενικός στόχος 1.2.2: Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπεδώσεις / Διαγραμμίσεις οδών 

και αποκατάσταση βατότητας αυτών . 

Γενικός στόχος 1.2.3: Επέκταση Φ.Ο.Π. καθώς και φωταγώγηση των εισόδων 

των Δ.Κ. (όπου απαιτείται). 

Γενικός στόχος 1.2.4: Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών (εξάλειψη φαι-

νομένων «διπλο-παρκαρίσματος», αποφυγή κατάληψης προσβάσεων Α.Μ.Ε.Α, 

μείωση ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικών ρύπων κ.λπ)  

Γενικός στόχος 1.2.5: Αποτελεσματική και μόνιμη αντιμετώπιση του έντονου 

προβλήματος στάθμευσης που εντοπίζεται στις τουριστικές περιοχές. 

Γενικός στόχος 1.2.6: Δημιουργία πάρκινγκ αυτοκινήτων και τουριστικών 

λεωφορείων. 

Γενικός στόχος 1.2.7: Απαγόρευση στάθμευσης σε θέσεις που δυσχεραίνουν την 

κυκλοφορία των οχημάτων – πεζών. 

Γενικός στόχος 1.2.8: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή 

νέων λιμενικών έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ 

Σποράδες). 

Γενικός στόχος 1.2.9:  Μελέτη και κατασκευή υδατοδρομίων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία  

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Διασφάλιση της ασφαλούς και ταχείας σύνδεσης του Δήμου με 

τα γειτονικά αστικά κέντρα.  

 Βελτίωση του οδικού  δικτύου σύνδεσης μεταξύ των Δ.Κ. 

 Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.   

 Αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέ-

λεγκτης στάθμευσης.  

 Διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πεζών και ΑΜΕΑ.  

 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Προτεραιότητα στον έλεγχο μελετών σχετικά με την κατα-

σκευή νέων οδικών και λιμενικών έργων. 

 Εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών για τη βελτίωση του 

κυκλοφοριακού καθεστώτος.  

 Άμεση ανταπόκριση σε θέματα συντήρησης του υφιστάμενου 

οδικού δικτύου.  

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Έλεγχος και συστηματική συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας 

στην εκπόνηση-ανάθεση  μελετών οδικών έργων καθώς και στην 

επίβλεψη κατασκευής σχετικών έργων.  

 

Δράσεις ελέγχου για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης  στάθμευσης 

(κυρίως βαρέων οχημάτων)  εντός του αστικού ιστού των Δ.Κ. 

 

Εφαρμογή μέτρων για την προάσπιση της ασφαλούς μετακίνησης 

πεζών και ΑΜΕΑ.  
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για 

την κατασκευή σύγχρονων οδικών έργων καθώς και χώρων 

στάθμευσης. 

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του 

οξύτατου προβλήματος της ανεξέλεγκτης  στάθμευσης.   

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Προμήθεια κατάλληλου λογισμικού για την εκπόνηση αλλά και 

τον έλεγχο μελετών συγκοινωνιακών έργων.  

 

Διοργάνωση προγράμματος επιμόρφωσης αιρετών και προ σωπικού 

σε θέματα διασφάλισης και σεβασμού προς τους πεζούς και τα 

ΑΜΕΑ. 

Οικονομικά  Στήριξη των μελετών συγκοινωνιακών έργων καθώς και των 

έργων συντήρησης και βελτίωσης του υφισταμένου οδικού 

δικτύου. 

 

Υποβολή προτάσεων  χρηματοδότησης σε Προγράμματα για την 

κατασκευή οδικών έργων και χώρων στάθμευσης.   
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.3: Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση  

Γενικός στόχος 1.3.1: Αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση των 

υφιστάμενων υδατικών πόρων. 

Γενικός στόχος 1.3.2: Εξεύρεση νέων υδατικών πόρων (π.χ εκτέλεση νέων 

υδρογεωτρήσεων, φράγματα). 

Γενικός στόχος 1.3.3: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό της 

αλόγιστης χρήσης υδατικών πόρων . 

Γενικός στόχος 1.3.4: Συστηματική αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων σχε-

τικά με τα επίπεδα μόλυνσης σε έδαφος, θάλασσα και ατμόσφαιρα. 

Γενικός στόχος 1.3.5: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω των 

αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.3.6: Διενέργεια αυστηρών ελέγχων  για την τήρηση των κανό-

νων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Γενικός στόχος 1.3.7: Συστηματικός έλεγχος και εμπλουτισμός του πόσιμου ύ-

δατος βάσει των σχετικών υγειονομικών απαιτήσεων και διατάξεων. 

Γενικός στόχος 1.3.8: Βελτίωση και αντικατάσταση των παλαιωμένων και εν 

μέρει ακατάλληλων – λόγω των σωλήνων αμιάντου –  δικτύων ύδρευσης στο 

σύνολο του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.3.9: Βελτίωση και αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου 

ύδρευσης. 

Γενικός στόχος 1.3.10: Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης. 

Γενικός στόχος 1.3.11: Συνεχής έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης 

του Δήμου και έγκαιρος εντοπισμός τοπικών βλαβών – διαρροών. 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία / Δνση Περιβάλλοντος  

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Περι-αστική 

και ευρύτερη 

περιοχή του 

Δήμου  

Προστασία και βέλτιστη διαχείριση 

των υφιστάμενων υδατικών πόρων. 

 

Εξεύρεση νέων υδατικών πόρων. 

 

Βελτίωση και αντικατάσταση των 

παλαιωμένων και εν μέρει ακατάλ-

ληλων – λόγω των σωλήνων αμιά-

ντου –  δικτύων ύδρευσης στο  σύνο-

λο των Δ.Κ του Δήμου.  

 

 

Εκτέλεση νέων υδρογεωτρή-

σεων. 

 

Συστηματική αξιολόγηση απο-

τελεσμάτων μετρήσεων των ε-

πιπέδων μόλυνσης σε έδαφος, 

θάλασσα και ατμόσφαιρα.    

 

Επιβολή αυστηρών προστίμων 

σε περίπτωση ρύπανσης-

μόλυνσης του φυσικού περι-

βάλλοντος, μέσω των αρμο-

δίων υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Κατασκευή σύγχρονων 

δικτύων ύδρευσης στις Δ.Κ.  
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Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.3: Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση  

Γενικός στόχος 1.3.1: Αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση των 

υφιστάμενων υδατικών πόρων. 

Γενικός στόχος 1.3.2: Εξεύρεση νέων υδατικών πόρων (π.χ εκτέλεση νέων υδρο-

γεωτρήσεων). 

Γενικός στόχος 1.3.3: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό της 

αλόγιστης χρήσης υδατικών πόρων . 

Γενικός στόχος 1.3.4: Συστηματική αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων σχε-

τικά με τα επίπεδα μόλυνσης σε έδαφος, θάλασσα και ατμόσφαιρα. 

Γενικός στόχος 1.3.5: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω των 

αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.3.6: Διενέργεια αυστηρών ελέγχων  για την τήρηση των κανό-

νων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Γενικός στόχος 1.3.7: Συστηματικός έλεγχος και εμπλουτισμός του πόσιμου ύ-

δατος βάσει των σχετικών υγειονομικών απαιτήσεων και διατάξεων. 

Γενικός στόχος 1.3.8: Βελτίωση και αντικατάσταση των παλαιωμένων και εν μέ -

ρει ακατάλληλων – λόγω των σωλήνων αμιάντου –  δικτύων ύδρευσης στο 

σύνολο του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.3.9: Βελτίωση και αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου ύ -

δρευσης. 

Γενικός στόχος 1.3.10: Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης . 

Γενικός στόχος 1.3.11: Συνεχής έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης 

του Δήμου και έγκαιρος εντοπισμός τοπικών βλαβών – διαρροών. 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία / Δνση Περιβάλλοντος  

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας των υφιστάμε-

νων υδατικών πόρων του Δήμου . 

 Εξασφάλιση νέων υδατικών πόρων . 

 Αντικατάσταση των υφιστάμενων παλαιωμένων  δικτύων ύ-

δρευσης.  

 Αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεξέλε-

γκτης στάθμευσης.  

 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Συνεχής έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης του 

Δήμου και έγκαιρος εντοπισμός τοπικών βλαβών – διαρροών. 

 Εκπόνηση μελετών για την προστασία των υφιστάμενων υδα-

τικών πόρων καθώς και για την εξασφάλιση αντίστοιχων 

νέων.. 

 Άμεση ανταπόκριση σε θέματα συντήρησης του υφιστάμενου 

δικτύου ύδρευσης. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Προώθηση και εφαρμογή των διαδικασιών  για την προκήρυξη και 

ανάθεση των μελετών αντικατάστασης υφιστάμενων δικτύων 

ύδρευσης των Δ.Κ. 

 

Έλεγχος και συστηματική συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας 

στην εκπόνηση μελετών για την διασφάλιση των υφιστάμενων 

υδατικών πόρων . 

 

Δράσεις ελέγχου για την αποτροπή της ανεξέλεγκτης  εκμετάλλευ-

σης των υδατικών πόρων.  

 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για 

την αντικατάσταση και κατασκευή σύγχρονων δικτύων ύδρευσης . 

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση  του 

προβλήματος της διασφάλισης της επάρκειας και της ποιότητας 

των υδατικών πόρων.   

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού για τη βέλτιστη συντήρηση 

των δικτύων ύδρευσης και τον περιορισμό των απωλειών πόσιμου 

ύδατος. 

 

Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την καλύτερη και άμεση 

αντιμετώπιση των βλαβών των δικτύων ύδρευσης . 

 

Οικονομικά  Στήριξη των μελετών διασφάλισης των υδατικών πόρων και των 

αντίστοιχων για την ανεύρεση νέων.  

 

Στήριξη των έργων αντικατάστασης των παλαιωμένων  και ακα-

τάλληλων δικτύων ύδρευσης στις Δ.Κ. 

 

Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε Προγράμματα για την 

εκπόνηση σχετικών μελετών καθώς και για την κατασκευή των 

προαναφερθέντων έργων.   

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 248 

Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.4: Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

Γενικός στόχος 1.4.1: Κατασκευή ΧΥΤΑ, (βάση πρόβλεψης του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού γεγονός που αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά στη βελτίωση 

του βιοτικού επιπέδου του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.4.2: Συστηματικός έλεγχος για την αποτροπή δημιουργίας 

νέων – παράνομων ΧΑΔΑ. 

Γενικός στόχος 1.4.3: Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.4.4: Ολοκλήρωση - συνέχιση προγράμματος ανακύκλωσης με 

την τοποθέτηση κατάλληλων κάδων για την συλλογή χαρτιού, 

Γενικός στόχος 1.4.5: Διάθεση κονδυλίων για την ανανέωση του στόλου των 

απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.4.6: Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη συγκέντρωση 

αδρανών υλικών (μπάζα) από το σύνολο του Δήμου, ώστε να αποφευχθεί η ανε-

ξέλεγκτη απόρριψή τους (π.χ. εντός κοίτης ρεμάτων).  

Γενικός στόχος 1.4.7: Αγορά νέων και σύγχρονων κάδων και αντικατάσταση 

των αντίστοιχων παλαιωμένων. 

Γενικός στόχος 1.4.8: Επέκταση, βελτίωση και αντικατάσταση του παλαιωμένου 

και εν μέρει ακατάλληλου δικτύου αποχέτευσης των οικισμών.  

Γενικός στόχος 1.4.9: Συμμετοχή στις διαδικασίες ολοκλήρωσης κατασκευής 

και εκσυγχρονισμού υπαρχουσών εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού των 

λυμάτων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 1.4.10: Λήψη πρωτοβουλιών και κύρια συμμετοχή στο σχεδια -

σμό και θέση σε λειτουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας ελαιολυμάτων. 

Γενικός στόχος 1.4.11: Μελέτη - Κατασκευή αντιπλημμυρικών  έργων. 

Γενικός στόχος 1.4.12: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση απαράδεκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία / Δνση Περιβάλλοντος  
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Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Περι-αστική 

και ευρύτερη 

περιοχή του 

Δήμου  

Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των 

στερεών και υγρών αποβλήτων με 

την εφαρμογή σύγχρονων και 

αποδεκτών διαδικασιών.  

 

Συστηματικός έλεγχος για την 

αποτροπή δημιουργίας νέων – 

παράνομων ΧΑΔΑ στις Δ.Κ του 

Δήμου. 

 

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ σε όλα 

τις Δ.Κ του Δήμου . 

 

Βελτίωση και αντικατάσταση του 

παλαιωμένου και ακατάλληλου – 

λόγω της παντορροϊκής λειτουργίας 

του –  δικτύου αποχέτευσης των 

Δ.Κ. 

 

Ενίσχυση της προστασίας των Δ.Κ 

έναντι πλημμυρικών φαινομένων.  

 

 

Κατασκευή ΧΥΤΑ, (βάση 

πρόβλεψης του Περιφερειακού 

Σχεδιασμού γεγονός που 

αναμένεται να συντελέσει κα-

θοριστικά στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου του Δήμου.  

 

Ολοκλήρωση - συνέχιση 

προγράμματος ανακύκλωσης 

με την τοποθέτηση κατάλλη-

λων κάδων για την συλλογή 

χαρτιού, πλαστικών/γυάλινων 

απορριμμάτων, ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών. 

 

Επέκταση, βελτίωση και 

αντικατάσταση του 

παλαιωμένου και εν μέρει ακα-

τάλληλου δικτύου αποχέ-

τευσης των οικισμών.  

 

Μελέτη - Κατασκευή 

αντιπλημμυρικών  έργων. 

 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.4: Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

Γενικός στόχος 1.4.1: Κατασκευή ΧΥΤΑ, (βάση πρόβλεψης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού γεγονός που αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά 

στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.4.2: Συστηματικός έλεγχος για την αποτροπή δημιουργίας 

νέων – παράνομων ΧΑΔΑ. 

Γενικός στόχος 1.4.3: Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.4.4: Ολοκλήρωση - συνέχιση προγράμματος ανακύκλωσης με 

την τοποθέτηση κατάλληλων κάδων για την συλλογή χαρτιού, 

Γενικός στόχος 1.4.5: Διάθεση κονδυλίων για την ανανέωση του στόλου των 

απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.4.6: Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη συγκέντρωση 

αδρανών υλικών (μπάζα) από το σύνολο του Δήμου, ώστε να αποφευχθεί η 

ανεξέλεγκτη απόρριψή τους (π.χ. εντός κοίτης ρεμάτων).  

Γενικός στόχος 1.4.7: Αγορά νέων και σύγχρονων κάδων και αντικατάσταση 

των αντίστοιχων παλαιωμένων . 

Γενικός στόχος 1.4.8: Επέκταση, βελτίωση και αντικατάσταση του 

παλαιωμένου και εν μέρει ακατάλληλου δικτύου αποχέτευσης των οικισμών.  

Γενικός στόχος 1.4.9: Συμμετοχή στις διαδικασίες ολοκλήρωσης κατασκευής 

και εκσυγχρονισμού υπαρχουσών εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού των 

λυμάτων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 1.4.10: Λήψη πρωτοβουλιών και κύρια συμμετοχή στο σχεδια -

σμό και θέση σε λειτουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας ελαιολυμάτων. 

Γενικός στόχος 1.4.11: Μελέτη - Κατασκευή αντιπλημμυρικών  έργων. 

Γενικός στόχος 1.4.12: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων 

σε κάθε περίπτωση απαράδεκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων . 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία / Δνση Περιβάλλοντος  

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Κατασκευή Χ.Υ.ΤΑ . 

 Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου. 

 Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη συγκέντρωση αδρα -

νών υλικών (μπάζα) από το σύνολο του Δήμου, ώστε να 

αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη  απόρριψή τους (π.χ. εντός κοίτης 

ρεμάτων).  

 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αυστηροί έλεγχοι για την ανεξέλεγκτη  και παράνομη διά-

θεση αποβλήτων.  

 Λήψη πρωτοβουλιών και κύρια συμμετοχή στο σχεδιασμό 

και θέση σε λειτουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας 

ελαιολυμάτων. 

 Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης με την τοποθέτηση κα-

τάλληλων κάδων για την συλλογή χαρτιού, πλαστικών/γυάλι-

νων απορριμμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε 

περίπτωση απαράδεκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων.  

 

Συμμετοχή στις διαδικασίες ολοκλήρωσης κατασκευής και 

εκσυγχρονισμού υπαρχουσών εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθα-

ρισμού των λυμάτων του Δήμου . 

 

Έλεγχος και συστηματική συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας 

στην κατασκευή των ως άνω έργων . 

 

Μελέτη - Κατασκευή αντιπλημμυρικών  έργων. 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για 

την αντικατάσταση και κατασκευή σύγχρονων δικτύων απο-

χέτευσης. 

 

Συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – 

Θράκης για την άμεση κατασκευή μονάδων βιολογικής επεξερ-

γασίας λυμάτων.  

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό  τομέα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 

του προβλήματος της ανεξέλεγκτης  διάθεσης αποβλήτων.  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α . 

 

Συνεχής επιμόρφωση του προσωπικού για τη βέλτιστη συ ντή-

ρηση των δικτύων αποχέτευσης και  την προστασία του υπόγειου 

υδάτινου ορίζοντα . 

 

Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την καλύτερη και άμεση 

αντιμετώπιση των βλαβών των δικτύων αποχέτευσης και των αν-

τλιοστασίων . 

Οικονομικά  Έναρξη προγράμματος ανακύκλωσης με την τοποθέτηση κατάλ-

ληλων κάδων για την συλλογή χαρτιού, πλαστικών/γυάλινων 

απορριμμάτων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  

 

Διάθεση κονδυλίων για την ανανέωση του στόλου των απορ-

ριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου. 

 

Αγορά νέων και σύγχρονων κάδων και αντικατάσταση των αντί-

στοιχων παλαιωμένων  

 

Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε Προγράμματα για την 

εκπόνηση σχετικών μελετών καθώς και για την κατασκευή των 

έργων αντικατάστασης του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης.   
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.1: Κοινωνική πρόνοια  

Γενικός στόχος 2 .1.1: Κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών.  

Γενικός στόχος 2 .1.2: Έλεγχος και συντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών. 

Λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 

Γενικός στόχος 2.1.3: Κατασκευή παιδικών χαρών . 

Γενικός στόχος 2 .1.4: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου χώρων πρασίνου και 

πλατειών. 

Γενικός στόχος 2 .1.5: Δράσεις με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων (π.χ μου -

σική, αθλητισμός κ.λπ) . 

Γενικός στόχος 2 .1.6: Ολοκλήρωση κατασκευής ΕΠΑΛ στη Νικήτη.  

Γενικός στόχος 2 .1.7: Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των κτιρίων ΚΑ -

ΠΗ. 

Γενικός στόχος 2 .1.8: Ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμ -

ματος «Βοήθεια στο Σπίτι» . 

Γενικός στόχος 2 .1.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των  εκδηλώσεων της τρί-

της ηλικίας (χορωδίες, διοργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

κ.λπ). 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο των 

δημοτών   

Αναβάθμιση και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου 

σε θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 

Διασφάλιση των αναγκαίων χώρων 

για την εύρυθμη ανάπτυξη και 

φροντίδα παιδιών προσχολικής 

ηλικίας.  

 

Στήριξη της τρίτης ηλικίας.  

 

 

 

Κατασκευή νέων βρεφονηπια-

κών σταθμών . 

 

Έλεγχος και συντήρηση δημο-

τικών παιδικών σταθμών.    

 

Κατασκευή παιδικών χαρών  

 

Ολοκλήρωση κατασκευής 

ΕΠΑΛ στη Νικήτη.  

 

Ενίσχυση των προσφερόμενων 

υπηρεσιών του προγράμματος 

«Βοήθεια στο Σπίτι» . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 253 

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.1: Κοινωνική πρόνοια  

Γενικός στόχος 2 .1.1: Κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών.  

Γενικός στόχος 2 .1.2: Έλεγχος και συντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών. 

Λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 

Γενικός στόχος 2 .1.3: Κατασκευή παιδικών χαρών . 

Γενικός στόχος 2 .1.4: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου χώρων πρασίνου και 

πλατειών. 

Γενικός στόχος 2 .1.5: Δράσεις με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων (π.χ μου -

σική, αθλητισμός κ.λπ) . 

Γενικός στόχος 2 .1.6: Ολοκλήρωση κατασκευής ΕΠΑΛ στη Νικήτη.  

Γενικός στόχος 2 .1.7: Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των κτιρίων ΚΑΠΗ. 

Γενικός στόχος 2 .1.8: Ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμ -

ματος «Βοήθεια στο Σπίτι». 

Γενικός στόχος 2 .1.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των εκδηλώσεων της τρί της 

ηλικίας (χορωδίες, διοργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κ.λπ). 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία - ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα  

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Στήριξη των δημοτών τρίτης ηλικίας . 

 Θέσπιση και εφαρμογή μέτρων με σκοπό την καλλιέργεια 

δεξιοτήτων (π.χ μουσική, αθλητισμός κ.λπ) . 

 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δήμου που 

σχετίζονται με την παροχή Κοινωνικής Πρόνοιας προς τους 

δημότες. 

 Ευαισθητοποίηση προσωπικού και αιρετών σε θέματα Κοι -

νωνικής Πρόνοιας . 

 Έναρξη σχετικών προγραμμάτων για την επίτευξη του προα-

ναφερθέντος στόχου.  

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών . 

 

Έλεγχος και συντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών. 

 

Κατασκευή παιδικών χαρών . 

 

Ολοκλήρωση κατασκευής ΕΠΑΛ στη Νικήτη.  

 

Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των κτιρίων ΚΑΠΗ. 

 

Αμέριστη στήριξη και προβολή των εκδηλώσεων της τρίτης ηλι κίας 

(χορωδίες, διοργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων 

κ.λπ) 
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Συμμετοχή του Δήμου σε χρηματοδοτούμενα Προγράμματα για την 

κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών καθώς και για την συ-

ντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών . 

 

Συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θρά-

κης για την άμεση κατασκευή βρεφονηπιακών σταθμών και νηπια-

γωγείων. 

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την αποτελεσματικότερη στήριξη της τρίτης 

ηλικίας.  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Έναρξη προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού και αιρετών για 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας . 

 

Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού για την ουσιαστική παροχή 

Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και για την βελτίωση του προγράμ -

ματος «Βοήθεια στο Σπίτι».  

Οικονομικά  Στήριξη μέτρων για την βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμ ε-

νων υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας.  

 

Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης σε Προγράμματα για την εκ -

πόνηση σχετικών μελετών καθώς και για την κατασκευή βρεφο-

νηπιακών σταθμών .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 255 

Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.2: Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  

Γενικός στόχος 2 .2.1: Διερεύνηση για την θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών 

προγραμμάτων-εθελοντικών δράσεων  για ειδικές ομάδες πληθυσμού (παλιννο-

στούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ) . 

Γενικός στόχος 2 .2.2: Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών 

κονδυλίων μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εύρυθμη ένταξη και 

ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία . 

Γενικός στόχος 2 .2.3: Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια στις ως άνω ομάδες 

πληθυσμού από τις Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

προβλήματά τους. 

Γενικός στόχος 2 .2.4: Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άπορους δημότες 

(προσφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών, οικονομική ενίσχυση κ.λπ . 

Γενικός στόχος 2 .2.5: Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την 

ενημέρωση των δημοτών σε θέματα που αφορούν στην παροχή βοήθειας στις 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού του Δήμου . 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία - ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα  

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο των 

δημοτών.   

Αναβάθμιση και βελτίωση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου 

σε θέματα ισότητας και κοινωνικής 

ενσωμάτωσης. 

 

Διασφάλιση της εύρυθμης ένταξης 

και ενσωμάτωσης των οικονομικών 

μεταναστών στην τοπική κοινωνία . 

 

Στήριξη των άπορων δημοτών . 

 

 

 

Θέσπιση και εφαρμογή 

κοινωνικών προγραμμάτων για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού (πα-

λιννοστούντες, οικονομικοί 

μετανάστες, άποροι κ.λπ) . 

 

Διερεύνηση της δυνατότητας 

απορρόφησης κοινοτικών κον-

δυλίων μέσω σχετικών Προ-

γραμμάτων σχετικά με την εύ-

ρυθμη ένταξη και ενσωμάτωση 

των οικονομικών μεταναστών 

στην τοπική κοινωνία.    

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και 

ημερίδων με σκοπό την ενημέ-

ρωση των δημοτών σε θέματα 

που αφορούν  στην παροχή 

βοήθειας στις συγκεκριμένες 

ομάδες πληθυσμού του Δήμου . 
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Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μέτρο 2.2: Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  

Γενικός στόχος 2 .2.1: Διερεύνηση για την θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών 

προγραμμάτων για ειδικές ομάδες πληθυσμού (παλιννοστούντες, οικονομικοί 

μετανάστες, άποροι κ.λπ) . 

Γενικός στόχος 2 .2.2: Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών 

κονδυλίων μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εύρυθμη ένταξη και 

ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία . 

Γενικός στόχος 2 .2.3: Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια στις ως άνω ομάδες 

πληθυσμού από τις Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

προβλήματά τους. 

Γενικός στόχος 2 .2.4: Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άπορους δημότες 

(προσφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών, οικονομική ενίσχυση κ.λπ.). 

Γενικός στόχος 2.2.5: Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενη-

μερωση των δημοτών σε θέματα που αφορούν στην παροχή βοήθειας στις συγκε-

κριμένες ομάδες πληθυσμού του Δήμου . 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία - ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  κοινωνικής ενσωμά-

τωσης. 

 Διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των δημοτών . 

 Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια σε ειδικές ομάδες πληθυσμού 

(παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ) από 

τις Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

προβλήματά τους. 

 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δή μου 

που σχετίζονται με τις διαδικασίες κοινωνικής ενσωμάτωσης. 

 Ευαισθητοποίηση προσωπικού και αιρετών σε θέματα κοινω-

νικής ενσωμάτωσης. 

 Έναρξη σχετικών προγραμμάτων για την επίτευξη του προ α-

ναφερθέντος στόχου.  

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια στις ως άνω ομάδες πληθυσμού 

από τις Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

τα προβλήματά τους.  

 

Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άπορους δημότες (προ-

σφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών, οικονομική ενίσχυση 

κ.λπ.). 
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Διερεύνηση για την θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προ γραμ-

μάτων για ειδικές ομάδες πληθυσμού (παλιννοστούντες, οικονο-

μικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ.).  

 

Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εύρυθμη ένταξη 

και ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών στην τοπική 

κοινωνία . 

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη της κοινωνικής ισότητας και 

ενσωμάτωσης ειδικών ομάδων πληθυσμού. 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Έναρξη προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού και αιρετών για 

την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης και βοήθειας στις ως άνω 

ομάδες πληθυσμού προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προ-

βλήματά τους . 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση  

του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε θέματα που αφορούν 

στην παροχή βοήθειας στις συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού του 

Δήμου. 

Οικονομικά  Στήριξη μέτρων για την βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμε -

νων υπηρεσιών προς ειδικές ομάδες πληθυσμού (παλιννοστούντες, 

οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ.) . 

 

Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω 

σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με  την εύρυθμη ένταξη και εν-

σωμάτωση των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία .  
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.3: Παιδεία 

Γενικός στόχος 2 .3.1: Ολοκλήρωση κατασκευής νέων σχολικών κτιρίων 

(προσθήκες) στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν.Μαρμαρά και Νικήτης και κατασκευή νέων 

σχολικών μονάδων.  

Γενικός στόχος 2 .3.2: Έλεγχος και συντήρηση αντίστοιχων σχολικών μονάδων.  

Γενικός στόχος 2 .3.3: Συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων. 

Γενικός στόχος 2 .3.4: Ενίσχυση μαθητικών δραστηριοτήτων (αθλητικών, ψυχα -

γωγικών, εκπαιδευτικών) . 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο των 

δημοτών.  

Κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων.  

 

Αναβάθμιση και βελτίωση των υφι-

στάμενων σχολικών κτιρίων . 

 

Ενίσχυση εκδηλώσεων που 

σχετίζονται με θέματα Παιδείας.  

 

 

 

Κατασκευή νέων σχολικών 

κτιρίων (προσθήκες) στο 

Γυμνάσιο-Λύκειο Ν.Μαρ-

μαρά και Νικήτης . 

 

Θέσπιση και εφαρμογή μέτρων 

για την αναβάθμιση και βελ-

τίωση των υφιστάμενων σχο-

λικών κτιρίων .    

 

Ενίσχυση μαθητικών 

δραστηριοτήτων (αθλητικών, 

ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών).  

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.3: Παιδεία 

Γενικός στόχος 2 .3.1: Ολοκλήρωση κατασκευής νέων σχολικών κτιρίων 

(προσθήκες) στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν.Μαρμαρά και Νικήτης και κατασκευή νέων 

σχολικών μονάδων.  

Γενικός στόχος 2 .3.2: Έλεγχος και συντήρηση αντίστοιχων σχολικών μονάδων.  

Γενικός στόχος 2 .3.3: Συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.  

Γενικός στόχος 2 .3.4: Ενίσχυση μαθητικών δραστηριοτήτων (αθλητικών, 

ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών).  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Εξασφάλιση νέων και σύγχρονων σχολικών κτιρίων.  

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  ελέγχου και συντήρη-

σης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων . 
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Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δή μου 

που σχετίζονται με θέματα Παιδείας . 

 Ενίσχυση μαθητικών δραστηριοτήτων (αθλητικών, ψυχαγωγι-

κών, εκπαιδευτικών).  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Ολοκλήρωση κατασκευής νέων σχολικών κτιρίων (προσθήκες) 

στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν.Μαρμαρά και Νικήτης και κατασκευή 

νέων σχολικών μονάδων.  

 

Θέσπιση και εφαρμογή μέτρων για την αναβάθμιση και βελτίωση 

των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων . 

 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Διερεύνηση για την θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων για την 

εκπαίδευση  ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιννοστούντες , 

οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ.).  

 

Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την κατασκευή νέων 

σχολικών κτιρίων ή/και εκσυγχρονισμού αντίστοιχων υφιστάμε-

νων. 

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη της αναβάθμισης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών Παιδείας . 

Ανθρώπινο  

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου που εμπλέκεται σε 

θέματα Παιδείας (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία για τον άμεσο έλεγχο 

των μελετών σχολικών κτιρίων, σχετικές Επιτροπές Παιδείας 

κ.λπ). 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση  

του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε θέματα Παιδείας . 

Οικονομικά  Στήριξη μέτρων για την βελτίωση και αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών Παιδείας προς ειδικές ομάδες πληθυσμού 

(παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ.) . 

 

Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω 

σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εκπόνηση μελετών και 

την κατασκευή σχολικών κτιρίων .  
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μέτρο 2.4: Αθλητισμός 

Γενικός στόχος 2 .4.1: Κατασκευή νέων αθλητικών σύγχρονων υποδομών . 

Γενικός στόχος 2 .4.2: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμρά και δημιουργίας νέου σύγχρονου Κλειστού 

Γυμναστηρίου. 

Γενικός στόχος 2.4.3: Κατασκευή χλοοτάπητα στα γήπεδα. 

Γενικός στόχος 2 .4.4: Συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Γενικός στόχος 2 .4.5: Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητι-

σμού. 

Γενικός στόχος 2 .4.6: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς. 

Γενικός στόχος 2 .4.7: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο των 

δημοτών.  

Κατασκευή νέων και σύγχρονων 

αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 

Αναβάθμιση και βελτίωση των υφι-

στάμενων αθλητικών εγκαταστάσε-

ων. 

 

Ενίσχυση αθλητικών εκδηλώσεων.  

 

 

 

 

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου 

Γυμνασίου-Λυκείου 

Ν.Μαρμρά και δημιουργίας 

νέου σύγχρονου Κλειστού 

Γυμναστηρίου.  

 

Κατασκευή χλοοτάπητα στα 

γήπεδα ποδοσφαίρου των Δ.Κ 

 

Συντήρηση υφιστάμενων αθλη-

τικών εγκαταστάσεων στις Δ.Κ 

 

Θέσπιση και εφαρμογή προ-

γραμμάτων μαζικού αθλητι-

σμού 

 

Κατασκευή Κλειστού 

Γυμναστηρίου Συκιάς.  

 

Κατασκευή Κλειστού 

Γυμναστηρίου Αγίου 

Νικολάου  

 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.4: Αθλητισμός 

Γενικός στόχος 2 .4.1: Κατασκευή νέων αθλητικών σύγχρονων υποδομών. 

Γενικός στόχος 2 .4.2: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμρά και δημιουργίας νέου σύγχρονου Κλειστού 

Γυμναστηρίου. 

Γενικός στόχος 2 .4.3: Κατασκευή χλοοτάπητα στα γήπεδα. 

Γενικός στόχος 2 .4.4: Συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Γενικός στόχος 2 .4.5: Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητι-

σμού. 

Γενικός στόχος 2 .4.6: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς.  

Γενικός στόχος 2 .4.7: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου  

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα  

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Εξασφάλιση νέων και σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  ελέγχου και συντή-

ρησης υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 Στήριξη κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας.  

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δή μου 

που σχετίζονται με θέματα Αθλητισμού.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλο¬ντος χώ¬ρου Γυμνασίου -

Λυκείου Ν.Μαρμρά και δη¬μι¬ουργίας νέου σύγχρο¬νου 

Κλειστού Γυμναστηρίου.  

 

Κατασκευή χλοοτάπητα στα γήπεδα ποδοσφαίρου.  

 

Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. 

 

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς.  

 

Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου  

 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την κατασκευή νέων 

αθλητικών εγκαταστάσεων ή/και εκσυγχρονισμού αντίστοιχων 

υφιστάμενων.  

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη της αναβάθμισης των προ-

γραμμάτων μαζικού αθλητισμού. 
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Ανθρώπινο 

Δυναμικό  & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου που εμπλέκεται σε 

θέματα Αθλητισμού  (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία για τον άμεσο έλεγχο 

των μελετών αθλητικών εγκαταστάσεων, σχετικές Επιτροπές 

Αθλητισμού  κ.λπ). 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση  

του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε θέματα Αθλητισμού . 

Οικονομικά  Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω 

σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εκπόνηση μελετών και 

την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων.  

 

Στήριξη μέτρων για την βελτίωση και αναβάθμιση των  προγραμ-

μάτων μαζικού αθλητισμού. 

 

 

Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.5: Πολιτισμός 

Γενικός στόχος 2 .5.1: Συνεχής συντήρηση και περαιτέρω ανάδειξη πολιτιστικών 

χώρων. 

Γενικός στόχος 2 .5.2: Στήριξη, περαιτέρω προβολή και προσπάθεια ουσιαστικής 

αναβάθμισης των λαογραφικών εκδηλώσεων . 

Γενικός στόχος 2 .5.3: Ανακατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

Υδρόμυλου Μεταγγιτσίου.  

Γενικός στόχος 2.5.4: Ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων 

που εντοπίζονται σε αρκετά κτίσματα του Δήμου και προσπάθεια ένταξης σε 

σχετικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Αναπλάσεις οικισμών.  

Γενικός στόχος 2 .5.5: Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορωδιών και κάθε 

προσπάθειας που συνεισφέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου του Δή -

μου. 

Γενικός στόχος 2.5.6:  Ολοκλήρωση μελέτης και ανακατασκευή του κτιρίου 

Χριστοφορίδη στη Νικήτη  

Γενικός στόχος 2.5.7:  Ολοκλήρωση μελέτης και κατασκευή του κτιρίου Ζηνόζη 

στον Άγιο Νικόλαο  

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 
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Το σύνολο των 

δημοτών.  

Κατασκευή νέων και σύγχρονων ε-

γκαταστάσεων  για την διοργάνωση 

πολιτιστικών εκδηλώσεων . 

 

Αναβάθμιση  και βελτίωση των υφι-

στάμενων σχετικών  εγκαταστάσεων. 

 

Ενίσχυση κάθε μορφής εκδήλωσης 

που προάγει και αναβαθμίζει το πο -

λιτιστικό επίπεδο του Δήμου.  

 

Ανάδειξη των τοπικών αρχιτε-

κτονικών ιδιαιτεροτήτων που εντο-

πίζονται σε αρκετά κτίσματα. 

 

 

 

Ανάδειξη των τοπικών αρχιτε-

κτονικών ιδιαιτεροτήτων που 

εντοπίζονται σε αρκετά κτί-

σματα και προσπάθεια ένταξης 

σε σχετικά Χρηματοδοτούμενα 

Προγράμματα . 

 

Στήριξη Πολιτιστικών Συλλό-

γων και κάθε προσπάθειας που 

συνεισφέρει στη βελτίωση του 

πολιτιστικού επιπέδου του Δή-

μου. 

 

Προσπάθεια ένταξης σε σχετι-

κά Χρηματοδοτούμενα Προ-

γράμματα για την ανάδειξη 

των τοπικών αρχιτεκτονικών 

ιδιαιτεροτήτων. Αναπλάσεις 

οικισμών.  

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.5: Πολιτισμός 

Γενικός στόχος 2 .5.1: Συνεχής συντήρηση και περαιτέρω ανάδειξη πολιτιστικών 

χώρων. 

Γενικός στόχος 2 .5.2: Στήριξη, περαιτέρω προβολή και προσπάθεια ουσιαστικής 

αναβάθμισης των λαογραφικών εκδηλώσεων.  

Γενικός στόχος 2 .5.3: Ανακατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

Υδρόμυλου Μεταγγιτσίου.  

Γενικός στόχος 2 .5.4: Ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων 

που εντοπίζονται σε αρκετά κτίσματα του Δήμου και προσπάθεια ένταξης σε 

σχετικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Αναπλάσεις οικισμών.  

Γενικός στόχος 2 .5.5: Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορωδιών και κάθε 

προσπάθειας που συνεισφέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου του Δή-

μου. 

Γενικός στόχος 2.5.6:  Ολοκλήρωση μελέτης και ανακατασκευή του κτιρίου 

Χριστοφορίδη στη Νικήτη  

Γενικός στόχος 2.5.7:  Ολοκλήρωση μελέτης και κατασκευή του κτιρίου Ζηνόζη 

στον Άγιο Νικόλαο  

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία  - Νομικά Πρόσωπα 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Εξασφάλιση νέων και σύγχρονων εγκαταστάσεων στις οποίες 

δύναται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πολιτιστικές εκδη-

λώσεις. 

 Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών  ελέγχου και συντή-

ρησης υφιστάμενων σχετικών  εγκαταστάσεων. 

 Στήριξη κάθε είδους πολιτιστικής  δραστηριότητας.  
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Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με 

θέματα Πολιτισμού . 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων και κάθε προσπάθειας που 

συνεισφέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέδου του Δήμου. 

 

Προσπάθεια ένταξης σε σχετικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμμα-

τα για την ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων. 

Αναπλάσεις οικισμών.  

Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την κατασκευή νέων 

χώρων πολιτισμού . ή/και εκσυγχρονισμού αντίστοιχων υφιστά-

μενων. 

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την επίτευξη της αναβάθμισης των πολιτι-

στικών δραστηριοτήτων στο Δήμο . 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου  που εμπλέκεται σε 

θέματα Πολιτισμού  (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία για τον άμεσο έλεγχο 

των μελετών σχετικών  εγκαταστάσεων, σχετικές Επιτροπές Πολι-

τισμού κ.λπ). 

 

Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την ενημέρωση 

του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου σε θέματα Πολιτισμού . 

Οικονομικά  Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω 

σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εκπόνηση μελετών και 

την κατασκευή χώρων πολιτισμού . 

 

Στήριξη των μέτρων που αποσκοπούν στη  βελτίωση και αναβάθ-

μιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων.  
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Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3.1: Απασχόληση / Επαγγελματική Κατάρτιση  

Γενικός στόχος 3 .1.1: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την αύξηση της 

απασχόλησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Α-

πασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κέντρο, ιδιωτικοί 

φορείς κ.λπ). 

Γενικός στόχος 3 .1.2: Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την ανεργία (παλιννοστούντες, 

οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.3: Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες 

δημοτών (προσφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.4: Συστηματική συνεργασία με επαγγελματικά Επιμελητήρια 

– Φορείς προκειμένου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της επαγγελματικής κα-

τάρτισης των ανέργων. 

Γενικός στόχος 3 .1.5: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελ-

τίωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των ε-

μπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 

Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ). 

Γενικός στόχος 3 .1.6: Στήριξη της λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (ΚΕΚ) με σκοπό την διοργάνωση σχετικών Προγραμμάτων (π.χ. προγράμ-

ματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για επιχειρηματίες με στόχο την αναβάθ-

μιση των γνώσεών τους). 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ - Νομικά Πρόσωπα 

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Εργαζόμενοι 

στον ιδιωτικό 

& δημόσιο 

τομέα, επιχει-

ρηματίες, πα-

ραγωγικές τά-

ξεις, άνεργοι.  

Θέσπιση και εφαρμογή μέτρων για 

την τόνωση της απασχόλησης.  

 

Μέριμνα σε ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού.  

 

Βελτίωση του επιπέδου επαγγελ-

ματικής κατάρτισης των εργαζομέ-

νων (ιδιωτικός τομέας, επιχειρημα-

τίες κ.λπ)  

 

 

 

 

 

Σύνταξη τοπικού σχεδίου δρά-

σης για την αύξηση της απα-

σχόλησης με τη συμμετοχή 

όλων των εμπλεκομένων φο-

ρέων (Υπουργείο Απασχόλη-

σης & Κοινωνικής Προστα-

σίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φο-

ρείς κ.λπ) . 

 

Παροχή κάθε  μορφής διευκό-

λυνσης σε ευπαθείς ομάδες δη-

μοτών (προσφορά εργασίας, 

μείωση δημοτικών τελών 

κ.λπ).    

 

Συστηματική συνεργασία με ε-

παγγελματικά Επιμελητήρια – 

Φορείς προκειμένου να κατα-

στεί εφικτή η βελτίωση της 

επαγγελματικής κατάρτισης 

των ανέργων. 

 

 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3.1: Απασχόληση / Επαγγελματική Κατάρτιση  

Γενικός στόχος 3 .1.1: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την αύξηση της 

απασχόλησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Α-

πασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κέντρο, ιδιωτικοί 

φορείς κ.λπ). 

Γενικός στόχος 3 .1.2: Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την ανεργία (παλιννοστούντες, 

οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.3: Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες 

δημοτών (προσφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.4: Συστηματική συνεργασία με επαγγελματικά Επιμελητήρια 

– Φορείς προκειμένου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της επαγγελματικής κα-

τάρτισης των ανέργων. 

Γενικός στόχος 3 .1.5: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελ-

τίωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των ε-

μπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 

Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ). 

Γενικός στόχος 3 .1.6: Στήριξη της λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (ΚΕΚ) με σκοπό την διοργάνωση σχετικών Προγραμμάτων (π.χ. προγράμ-

ματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για επιχειρηματίες με στόχο την αναβάθ-

μιση των γνώσεών τους). 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - Νομικά Πρόσωπα 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την ανεργία (παλιννο-

στούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ) . 

 Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση 

του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή ό-

λων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ) . 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με 

θέματα Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης . 

 Ενίσχυση των Υπηρεσιών στήριξης ειδικών ομάδων πληθυ -

σμού που πλήττονται από την ανεργία. . 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας  

Στήριξη της λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης 

(ΚΕΚ) με σκοπό την διοργάνωση σχετικών Προγραμμάτων (π.χ.  

προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για επιχειρηματίες 

με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεών τους. 

 

Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του 

επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ) . 
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες  

Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την τόνωση της απα-

σχόλησης και την βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των 

παραγωγικών τάξεων.  

 

Συνεργασία με Κοινωνικούς Φορείς, ΜΚΟ καθώς και φορείς από 

τον ιδιωτικό τομέα για την στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού 

που πλήττονται από την ανεργία (παλιννοστούντες, οικονομικοί 

μετανάστες, άποροι κ.λπ) . 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου που εμπλέκεται 

σε θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.  

 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου ώστε να πα -

ρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης των 

δημοτών για θέματα απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρ-

τισης. 

Οικονομικά  Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω 

σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την αύξηση της απασχόλη-

σης και την αναβάθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης των πα -

ραγωγικών τάξεων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο.  
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Άξονας 3:  ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3 .2: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  

Γενικός στόχος 3.2.1 : Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για την προώθηση το-

πικών προϊόντων. 

Γενικός στόχος 3 .2.2: Αμέριστη στήριξη και προβολή κάθε είδους προσπάθειας αξιο ποίησης 

τοπικών πόρων (μέλι, ελιές, λάδι, τυροκομία  κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.3: Στήριξη και άμεση παροχή υπηρεσιών που άπτονται στις αρμοδιότητες 

του Δήμου (π.χ βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών κ.λπ) προς τις επιχειρήσεις αξιο ποίησης 

τοπικών πόρων μέσω απορρόφησης σχετικών Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμά-

των (Δ’ ΚΠΣ).  

Γενικός στόχος 3 .2.4: Δημιουργία κατάλληλων χώρων για την ανάδειξη τοπικών παραδο-

σιακών προϊόντων και επαγγελμάτων (θεματικά πάρκα κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.5: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του 

επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ,ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.6: Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή επιστημόνων 

(οικονομολόγων, γεωπόνων, φοροτεχνικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων 

(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ,  κ.λπ) με σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη 

των αγροτών, των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο).  

Γενικός στόχος 3 .2.7: Παροχή κάθε είδους πληροφόρησης και διευκόλυνσης σε θέματα 

παροχής υπηρεσιών, που άπτονται στις αρμοδιότητες του Δήμου, προκειμένου να εξυπη-

ρετηθούν άμεσα και σωστά οι ως άνω ομάδες δημοτών (παροχή σχετι κών πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων κ.λπ) μέσω της λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης).  

Γενικός στόχος 3 .2.8: Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο 

Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση του Δήμου και εν συνεχεία την πληρο-

φόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώσεων, τις ευκαιρίες επιχορή-

γησης, τη δυνατότητα απασχόλησης ανέργων κ.λπ.  

Γενικός στόχος 3 .2.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των μεταποιητικών μονάδων που δρα -

στηριοποιούνται στο Δήμο.   

Γενικός στόχος 3 .2.10: Βελτίωση των υποδομών των μεταποιητικών μονάδων και ειδικότερα 

του δικτύου αποχέτευσής τους ώστε αφενός μεν να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά αποδεκτή 

διάθεση των λυμάτων τους αφετέρου δε να μην απειλούνται από την επιβολή προστίμων – 

κυρώσεων.  

Γενικός στόχος 3 .2.11: Στήριξη των μονάδων αλλά και των δημοτών που δραστηριοποιούνται 

στον αγροτικό τομέα.  

Γενικός στόχος 3 .2.12: Βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου προβολής των αγροτικών προϊ-

όντων του Δήμου (ΜΜΕ, συμμετοχή σε σχετικές Εκθέσεις κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.13: Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή επιστη-

μόνων (γεωπόνων, χημικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων (Δ/νση Γεωργίας κ.λπ) με 

σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο.   

Γενικός στόχος 3 .2.14: Βελτίωση των υποδομών της άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών 

έργων.  

Γενικός στόχος 3 .2.15: Συντήρηση-επισκευή των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου . 

Γενικός στόχος 3 .2.16: Συνεχής συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου αγροτικής οδοποιίας, 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την αποκατάσταση της ασφαλούς βατότητάς του. 

Αξιοποίηση σχετικών εγχώριων και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.  

Γενικός στόχος 3 .2.17: Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τα προβλήματα και τις δυσκο λίες 

που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος κλάδος του εμπορίου στο Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και εντα-

τικοποίηση των δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους .  

Γενικός στόχος 3 .2.18: Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη βελτίωση του 

υφιστάμενου δικτύου προώθησης των σχετικών προϊόντων.  

Γενικός στόχος 3 .2.19: Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας παραλιακών ζωνών (π.χ πεζο -δρο-

μήσεις, μονοδρομήσεις κ.λπ), ώστε να επιτευχθεί αφενός μεν η ασφαλής διέλευση των πεζών 

αφετέρου δε η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των εμπορικών καταστημάτων που δραστηριο-

ποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Τονίζεται ότι η εύρυθμη και επιτυχής λειτουργία των 

παραλιακών ζωνών θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την στήριξη και την περαιτέρω 

αναβάθμιση της εμπορικής-τουριστικής δραστηριότητας του Δήμου . 
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Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Εργαζόμενοι 

στον ιδιωτικό 

& δημόσιο 

τομέα, επιχει-

ρηματίες, πα-

ραγωγικές τά-

ξεις, άνεργοι.  

Στήριξη των μονάδων αλλά και των 

δημοτών που δραστηριοποιούνται στον 

αγροτικό τομέα.  

 
Βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου 

προβολής των αγροτικών προϊόντων 

του Δήμου (ΜΜΕ, συμμετοχή σε 

σχετικές Εκθέσεις κ.λπ). 

 
Δημιουργία κατάλληλων χώρων για την 

ανάδειξη τοπικών παραδοσιακών 

προϊόντων και επαγγελμάτων (θεματικά 

πάρκα κ.λπ).  

 
Συνεχής συντήρηση του υφιστάμενου 

δικτύου αγροτικής οδοποιίας, καθ’όλη 

τη διάρκεια του έτους.  

 

 

 

 

Αμέριστη στήριξη και προβολή 

κάθε είδους προσπάθειας αξιο -

ποίησης τοπικών πόρων (μέλι, 

ελιές, λάδι, τυροκομία κ.λπ) . 

 
Στήριξη και άμεση παροχή υπη-

ρεσιών που άπτονται στις αρμο -

διότητες του Δήμου (π.χ βελτίω -

ση βατότητας αγροτικών οδών 

κ.λπ) προς τις επιχειρήσεις αξιο -

ποίησης τοπικών πόρων μέσω α-

πορρόφησης σχετικών Ευρω-

παϊκών Χρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Δ’  ΚΠΣ). 

 
Δημιουργία κατάλληλων χώρων 

για την ανάδειξη τοπικών παρα-

δοσιακών προϊόντων και επαγ-

γελμάτων (θεματικά πάρκα κ.λπ).  

 
Παροχή κάθε είδους πληροφόρη-

σης και διευκόλυνσης σε θέματα 

παροχής υπηρεσιών, που άπτο-

νται στις αρμοδιότητες του 

Δήμου,  προκειμένου να εξυπη-

ρετηθούν άμεσα και σωστά οι ως 

άνω ομάδες δημοτών (παροχή 

σχετικών πιστοποιητικών, βεβαι-

ώσεων κ.λπ) μέσω της λειτουρ-

γίας Γραφείου Ενημέρωσης).  

 

Βελτίωση των υποδομών των 

μεταποιητικών μονάδων και ειδι-

κότερα του δικτύου αποχέτευσής 

τους ώστε αφενός μεν να 

διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά 

αποδεκτή διάθεση των λυμάτων 

τους αφετέρου δε να μην απει -

λούνται από την επιβολή προστί-

μων – κυρώσεων.  

 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 3:  ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3 .2: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  

Γενικός στόχος 3 .2.1: Αξιοποίηση του Εκθεσιακού Κέντρου Καλυβών για την προώθηση 

τοπικών προϊόντων.  

Γενικός στόχος 3 .2.2: Αμέριστη στήριξη και προβολή κάθε είδους προσπάθειας αξιοποίησης 

τοπικών πόρων (μέλι, ελιές, λάδι, τυροκομία κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.3: Στήριξη και άμεση παροχή υπηρεσιών που άπτονται στις αρμοδιότητες 

του Δήμου (π.χ βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών κ.λπ) προς τις επιχειρήσεις αξιοποίησης 

τοπικών πόρων μέσω απορρόφησης σχετικών Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμά-

των (Δ’ ΚΠΣ).  

Γενικός στόχος 3 .2.4: Δημιουργία κατάλληλων χώρων για την ανάδειξη τοπικών παραδο-

σιακών προϊόντων και επαγγελμάτων (θεματικά πάρκα κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.5: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του 

επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ,ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.6: Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή επιστημόνων 

(οικονομολόγων, γεωπόνων, φοροτεχνικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων 

(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, κ.λπ) με σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμ βουλευτική υποστήριξη 

των αγροτών, των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο).  

Γενικός στόχος 3 .2.7: Παροχή κάθε είδους πληροφόρησης και διευκόλυνσης σε θέματα 

παροχής υπηρεσιών, που άπτονται στις αρμοδιότητες του Δήμου, προκειμένου να εξυπη-

ρετηθούν άμεσα και σωστά οι ως άνω ομάδες δημοτών (παροχή σχετι κών πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων κ.λπ) μέσω της λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης).  

Γενικός στόχος 3 .2.8: Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο 

Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση του Δήμου και εν συνεχεία την πληρο-

φόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώσεων, τις ευκαιρίες επιχορή-

γησης, τη δυνατότητα απασχόλησης ανέργων κ.λπ . 

Γενικός στόχος 3 .2.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των μεταποιητικών μονάδων που δρα -

στηριοποιούνται στο Δήμο.  

Γενικός στόχος 3 .2.10: Βελτίωση των υποδομών των μεταποιητικών μονάδων και ειδικότερα 

του δικτύου αποχέτευσής τους ώστε αφενός μεν να  διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά αποδεκτή 

διάθεση των λυμάτων τους αφετέρου δε να μην απειλούνται από την επιβολή προστίμων – 

κυρώσεων.  

Γενικός στόχος 3 .2.11: Στήριξη των μονάδων αλλά και των δημοτών που δραστηριοποιούνται 

στον αγροτικό τομέα.  

Γενικός στόχος 3 .2.12: Βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου προβολής των αγροτικών προϊ-

όντων του Δήμου (ΜΜΕ, συμμετοχή σε σχετικές Εκθέσεις κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.13: Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή επιστη-

μόνων (γεωπόνων, χημικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων (Δ/νση Γεωργίας κ.λπ) με 

σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο.  

Γενικός στόχος 3 .2.14: Βελτίωση των υποδομών της άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών 

έργων.  

Γενικός στόχος 3 .2.15: Συντήρηση-επισκευή των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 3 .2.16: Συνεχής συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου αγροτικής οδοποιίας, 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την αποκατάσταση της ασφαλούς βατότητάς του. 

Αξιοποίηση σχετικών εγχώριων και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.  

Γενικός στόχος 3 .2.17: Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τα προβλήματα και τις δυσκο λίες 

που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος κλάδος του εμπορίου στο Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και εντα-

τικοποίηση των δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους .  

Γενικός στόχος 3 .2.18: Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη βελτίωση του 

υφιστάμενου δικτύου προώθησης των σχετικών προϊόντων.  

Γενικός στόχος 3 .2.19: Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας παραλιακών ζωνών (π.χ πεζο -δρο-

μήσεις, μονοδρομήσεις κ.λπ), ώστε να επιτευχθεί αφενός μεν η ασφαλής διέλευση των πεζών 

αφετέρου δε η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των εμπορικών καταστημάτων που δραστηριο-

ποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Τονίζεται ότι η εύρυθμη και επιτυχής λειτουργία των 

παραλιακών ζωνών θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την στήριξη και την περαιτέρω 

αναβάθμιση της εμπορικής-τουριστικής δραστηριότητας του Δήμου.  
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ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη 

βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου προώθησης των σχε-

τικών προϊόντων. 

 Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε 

επίπεδο Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την 

ενημέρωση του Δήμου και εν συνεχεία την πληροφόρηση 

των επιχειρηματιών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώ-

σεων, τις ευκαιρίες επιχορήγησης, τη δυνατότητα απα-

σχόλησης ανέργων κ.λπ. 

 Βελτίωση των υποδομών της άρδευσης και των εγγειοβελ-

τιωτικών έργων. 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη 

βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου προώθησης των σχε-

τικών προϊόντων. 

 Αμέριστη στήριξη και προβολή των μεταποιητικών μονά-

δων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελ-

τίωση του επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμ-

μετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απα-

σχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φο-

ρείς κ.λπ). 

 

Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος κλάδος του εμπο-

ρίου στο Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και εντατικοποίηση των 

δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμε-

τώπισή τους. 

 

Στήριξη των μονάδων αλλά και των δημοτών που δραστηριο-

ποιούνται στον αγροτικό τομέα  

 

Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας  παραλιακών ζωνών (π.χ πεζο-

δρομήσεις, μονοδρομήσεις κ.λπ), ώστε να επιτευχθεί αφενός 

μεν η ασφαλής διέλευση των πεζών αφετέρου δε η απρόσκο-

πτη εξυπηρέτηση των εμπορικών καταστημάτων που δραστη-

ριοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Τονίζεται ότι η 

εύρυθμη και επιτυχής λειτουργία των παραλιακών ζωνών 

θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την στήριξη και την 

περαιτέρω αναβάθμιση της εμπορικής-τουριστικής δραστηρι-

ότητας του Δήμου. 
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε 

επίπεδο Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέ-

ρωση του Δήμου και εν συνεχεία την πληροφόρηση των 

επιχειρηματιών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώσεων, 

τις ευκαιρίες επιχορήγησης, τη δυνατότητα απασχόλησης 

ανέργων κ.λπ. 

 

Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή 

επιστημόνων (οικονομολόγων, γεωπόνων, φοροτεχνικών 

κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, κ.λπ) 

με σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμβουλευτική 

υποστήριξη των αγροτών, των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων 

και των Επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο . 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου που ε -

μπλέκεται σε θέματα στήριξης και προβολής  της πρωτογε-

νούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής . 

 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και πληροφό -

ρησης των δημοτών για σχετικά θέματα. 

Οικονομικά Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την στήριξη της 

πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής 

καθώς και την προβολή των σχετικών προϊόντων.  
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Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3.3: Τουρισμός 

Γενικός στόχος 3 .3.1: Στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο, μέσω της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου. 

Γενικός στόχος 3 .3.2: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή νέ-

ων λιμενικών έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ 

Σποράδες). 

Γενικός στόχος 3 .3.3: Συστηματικός καθαρισμός των ακτών με την χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού. Τοποθέτηση κάδων και τακτική συλλογή των απορριμ-

μάτων τους. 

Γενικός στόχος 3.3.4: Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την διευκόλυν-

ση των επισκεπτών (π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις, υπαίθρια ντους, αλλακτήρια 

κ.λπ.). 

Γενικός στόχος 3 .3.5: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης των ακτών.  

Γενικός στόχος 3 .3.6: Στήριξη και προβολή κάθε προσπάθειας αναβάθμισης του 

αγροτουρισμού, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται 

έντονη αύξηση του συγκεκριμένου είδους τουρισμού.  

Γενικός στόχος 3 .3.7: Δημιουργία νέων κέντρων Πολιτισμού (Λαογραφικά 

Μουσεία, ανοιχτό θέατρο κ.λπ) με σκοπό την αύξηση της προσέλευσης τουρι -

στών. 

Γενικός στόχος 3 .3.8: Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων. 

Γενικός στόχος 3 .3.9: Προβολή παραδοσιακών οικισμών. Ανάπλαση παραλια-

κών ζωνών. 

Γενικός στόχος 3.3.10:  Προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού με τη 

δημιουργία καταδυτικών δρόμων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ - Νομικά Πρόσωπα 
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Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο 

των δημοτών 

καθώς και των 

επισκεπτών 

του Δήμου.  

Συστηματική και οργανωμένη 

προβολή των τουριστικών 

δυνατοτήτων του Δήμου.  

 

Βελτίωση του υφιστάμενου δι-

κτύου προβολής των τουριστικών 

υποδομών. 

 

Προσπάθεια περαιτέρω στήριξης 

των υφιστάμενων τουριστικών 

υποδομών. 

 

Βελτίωση του επιπέδου καθα-

ριότητας των τουριστικών 

περιοχών. 

 

Στήριξη εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού (αγροτουρισμός κ.λπ).  

 

 

 

Στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται στο Δήμο, 

μέσω της συνεχούς προ-

σπάθειας που καταβάλλεται 

από τις Υπηρεσίες του Δή-

μου προκειμένου. 

 

Δημιουργία νέων κέντρων 

Πολιτισμού (Λαογραφικά 

Μουσεία κ.λπ) με σκοπό την 

αύξηση της προσέλευσης 

τουριστών. 

 

Εκσυγχρονισμός λιμενικών 

υποδομών και κατασκευή 

νέων λιμενικών έργων. 

Σύνδεση με γειτονικούς 

τουριστικούς προορισμούς 

(π.χ Σποράδες). 

 

 

Αναπλάσεις παραλιακών 

ζωνών. 

 

Προώθηση του Καταδυτικού 

Τουρισμού με τη δημιουργία 

καταδυτικών δρόμων 

 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 275 

Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3.3: Τουρισμός 

Γενικός στόχος 3 .3.1: Στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο, μέσω της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από τις 

Υπηρεσίες του Δήμου. 

Γενικός στόχος 3 .3.2: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή νέ-

ων λιμενικών έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ 

Σποράδες). 

Γενικός στόχος 3 .3.3: Συστηματικός καθαρισμός των ακτών με την χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού. Τοποθέτηση κάδων και τακτική συλλογή των απορριμ-

μάτων τους. 

Γενικός στόχος 3 .3.4: Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την διευκόλυν-

ση των επισκεπτών (π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις, υπαίθρια ντους, αλλακτήρια 

κ.λπ.). 

Γενικός στόχος 3 .3.5: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης των ακτών.  

Γενικός στόχος 3 .3.6: Στήριξη και προβολή κάθε προσπάθειας αναβάθμισης του 

αγροτουρισμού, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται 

έντονη αύξηση του συγκεκριμένου είδους τουρισμού.  

Γενικός στόχος 3 .3.7: Δημιουργία νέων κέντρων Πολιτισμού (Λαογραφικά 

Μουσεία κ.λπ) με σκοπό την αύξηση της προσέλευσης τουριστών.  

Γενικός στόχος 3 .3.8: Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων. 

Γενικός στόχος 3 .3.9: Προβολή παραδοσιακών οικισμών. Ανάπλαση παραλια-

κών ζωνών. 

Γενικός στόχος 3.3.10: Προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού με τη 

δημιουργία καταδυτικών δρόμων  

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ - Νομικά Πρόσωπα 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Συστηματικός καθαρισμός των ακτών με την χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού. Τοποθέτηση κάδων και τακτική 

συλλογή των απορριμμάτων τους . 

 Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την διευκό-

λυνση των επισκεπτών (π.χ. υπαίθρια ντους, αλλακτήρια 

κ.λπ.). 

 Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης των ακτών. 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη 

βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου προώθησης και 

προβολής των τουριστικών δυνατοτήτων του Δήμου.  

 Αμέριστη στήριξη και προβολή του συνόλου των τουρι -

στικών μονάδων του Δήμου.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ  
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Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω ανάδειξη 

των τουριστικών δυνατοτήτων του Δήμου  με τη συμμετοχή ό-

λων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Τουρισμού, ιδιωτι-

κοί φορείς κ.λπ). 

 

Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος κλάδος του 

τουρισμού στο Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και εντατικοποίηση 

των δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμε-

τώπισή τους. 

 

Στήριξη των μονάδων αλλά και των δημοτών που δραστηριο-

ποιούνται στον τουριστικό τομέα. 

 

Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή νέων 

λιμενικών έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Σποράδες). 

 

Αναπλάσεις παραλιακών ζωνών.  
 

Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων. 

 

Προβολή παραδοσιακών οικισμών. 

 

Προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού με τη δημιουργία 

καταδυτικών δρόμων  
 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών  εξελίξεων τόσο σε 

επίπεδο Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση 

του Δήμου και εν συνεχεία την πληροφόρηση των 

εμπλεκομένων φορέων (ιδιοκτήτες τουριστικών μονάδων, 

τουριστικά γραφεία κ.λπ).  

 

Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με σκοπό την πληρο-

φόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη όσων ασχο-

λούνται ενεργά με τον τουρισμό . 

 

Συμμετοχή σε Εκθέσεις και Ημερίδες με σκοπό την ανάδειξη 

των τουριστικών δυνατοτήτων του Δήμου.  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου που εμπλέ -

κεται σε θέματα στήριξης και ανάδειξης του τουρισμού . 

 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και πληροφό -

ρησης των δημοτών για σχετικά θέματα.  

Οικονομικά Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την σκοπό την 

ανάδειξη των τουριστικών δυνατοτήτων του Δήμου, την 

στήριξη των υφισταμένων τουριστικών εγκαταστάσεων και την 

προσέλκυση τουριστών.   
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.1: Διαδικασίες διοίκησης  

Γενικός στόχος 4 .1.1: Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακο-

λούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .1.2: Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση  και λει-

τουργία επιτελικής υπηρεσίας προγραμματισμού. 

Γενικός στόχος 4 .1.3: Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού και 

εν συνεχεία εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

Γενικός στόχος 4 .1.4: Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα 

της εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης (απαιτούμενος χρόνος 

εφαρμογής τους, βαθμός αποδοχής τους από τους Δημότες, εμφάνιση τυχόν δυσ -

λειτουργιών κατά την εφαρμογής τους κ.λπ).  

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία  

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο 

των δημοτών, 

κοινωνικούς 

φορείς καθώς 

και τις Δημό-

σιες υπηρεσί-

ες που συνερ-

γάζονται με 

τον Δήμο.  

Βελτίωση και αναβάθμιση των 

διαδικασιών διοίκησης. 

 

Άμεση και αποτελεσματική 

εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 

Εποικοδομητική συνεργασία 

μεταξύ των Υπηρεσιών του 

Δήμου. 

 

 

 

Βελτίωση των διαδικασιών 

προγραμματισμού, παρακο-

λούθησης και αξιολόγησης 

της λειτουργίας του Δήμου.  

 

Διερεύνηση θεσμικού πλαι-

σίου για τη σύσταση και 

λειτουργία επιτελικής υπη-

ρεσίας προγραμματισμού. 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.1: Διαδικασίες διοίκησης  

Γενικός στόχος 4 .1.1: Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακο-

λούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .1.2: Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και 

λειτουργία επιτελικής υπηρεσίας προγραμματισμού. 

Γενικός στόχος 4 .1.3: Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού και 

εν συνεχεία εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

Γενικός στόχος 4 .1.4: Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα 

της εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης (απαιτούμενος χρόνος 

εφαρμογής τους, βαθμός αποδοχής τους από τους Δημότες, εμφάνιση τυχόν δυσ-

λειτουργιών κατά την εφαρμογής τους κ.λπ).  

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία  

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακο-

λούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου . 

 Αποτελεσματική και αυθημερόν εξυπηρέτηση των πολι -

τών σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου.  

 Βελτίωση της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου 

και της συνεργασίας τους με τους πολίτες, τους κοινωνι-

κούς φορείς και τις Δημόσιες Υπηρεσίες.  

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού και 

εν συνεχεία εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποί -

ησή τους. 

 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα 

της εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης 

(απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής τους, βαθμός αποδοχής 

τους από τους Δημότες, εμφάνιση τυχόν δυσλειτουργιών 

κατά την εφαρμογής τους κ.λπ).  

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λειτουρ -

γία επιτελικής υπηρεσίας προγραμματισμού. 

 

Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθη-

σης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου.  
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε 

επίπεδο Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέ-

ρωση του Δήμου για τις δυνατότητες παρακολούθησης και 

αξιολόγησης των Υπηρεσιών του.  

 

Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με σκοπό την πληρο-

φόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη προσωπι-

κού και αιρετών για την αναβάθμιση των διαδικασιών διοί-

κησης. 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου που εμ -

πλέκεται στις διαδικασίες διοίκησης . 

 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και πληροφό-

ρησης του προσωπικού και των αιρετών  για σχετικά θέματα.  

Οικονομικά Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με εφαρμογή τοπικού 

σχεδίου για τον προγραμματισμό, παρακολούθηση και αξιο-

λόγηση της λειτουργίας του Δήμου  

 

 

 

Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.2: Σχέση Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη  

Γενικός στόχος 4 .2.1: Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Δήμου προς τους κοινωνικούς φορείς και τους δημότες και ειδικότερα θέσπιση 

μέτρων με σκοπό: την αυθημερόν εξυπηρέτησή τους σε θέματα αποκλειστικής 

αρμοδιότητας του Δήμου, την παροχή χρήσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων σε θέματα μη – αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, την 

απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξής τους, την έγκυρη και συστηματική 

πληροφόρησή τους μέσω διαδικτύου. 

Γενικός στόχος 4 .2.2: Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και παρα-

πόνων κοινωνικών φορέων και δημοτών. 

Γενικός στόχος 4 .2.3: Συμμετοχή των δημοτών και κοινωνικών φορέων ιδίως σε 

κρίσιμα ζητήματα αναπτυξιακού προγραμματισμού . 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα  
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Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο των 

δημοτών, κοι-

νωνικούς φο-

ρείς καθώς και 

τις Δημόσιες 

υπηρεσίες που 

συνεργάζονται 

με τον Δήμο.  

Βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών του Δήμου προς τους 

κοινωνικούς φορείς και τους 

δημότες. 

 

Διαχείριση αιτημάτων και 

παραπόνων κοινωνικών φορέων 

και δημοτών. 

 

Εποικοδομητική συνεργασία 

μεταξύ των Υπηρεσιών του 

Δήμου και κοινωνικών φορέων.  

 

Θέσπιση μέτρων με σκοπό: 

την αυθημερόν εξυπηρέτησή 

τους σε θέματα αποκλει-

στικής αρμοδιότητας του 

Δήμου, την παροχή χρή-

σιμων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και διευκολύν-

σεων σε θέματα μη – απο-

κλειστικής αρμοδιότητας 

του Δήμου, την απλοποίηση 

των διαδικασιών υποστή-

ριξής τους, την έγκυρη και 

συστηματική πληροφόρησή 

τους μέσω διαδικτύου. 

 

Θέσπιση μέτρων για τη λή-

ψη αιτημάτων και παραπό-

νων από τους δημότες.  

 

Συμμετοχή των δημοτών και 

κοινωνικών φορέων ιδίως σε 

κρίσιμα ζητήματα αναπτυξι-

ακού προγραμματισμού.  

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.2: Σχέση Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη  

Γενικός στόχος 4 .2.1: Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Δήμου προς τους κοινωνικούς φορείς και τους δημότες και ειδικότερα θέσπιση 

μέτρων με σκοπό: την αυθημερόν εξυπηρέτησή τους σε θέματα αποκλειστικής 

αρμοδιότητας του Δήμου, την παροχή χρήσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων σε θέματα μη – αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, την 

απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξής τους, την έγκυρη και συστηματ ική 

πληροφόρησή τους μέσω διαδικτύου. 

Γενικός στόχος 4 .2.2: Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και 

παραπόνων κοινωνικών φορέων και δημοτών. 

Γενικός στόχος 4 .2.3: Συμμετοχή των δημοτών και κοινωνικών φορέων ιδίως σε 

κρίσιμα ζητήματα αναπτυξιακού προγραμματισμού . 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Θέσπιση μέτρων με σκοπό: την αυθημερόν εξυπηρέτησή 

τους σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, 

την παροχή χρήσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων σε θέματα μη – αποκλειστικής αρμο-

διότητας του Δήμου, την απλοποίηση των διαδικασιών 

υποστήριξής τους, την έγκυρη και συστηματική πληρο-

φόρησή τους μέσω διαδικτύου. 

 Συμμετοχή των δημοτών και κοινωνικών φορέων ιδίως σε 

κρίσιμα ζητήματα αναπτυξιακού προγραμματισμού . 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εν συνεχεία ε-

φαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη  αξιοποίησή τους. 

 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσμα-

τικότητα της συνεργασίας του Δήμου με κοινωνικούς φο -

ρείς και τους πολίτες.   

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Θέσπιση μέτρων με σκοπό: την αυθημερόν εξυπηρέτησή τους  

σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, την πα-

ροχή χρήσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών και διευκολύνσε-

ων σε θέματα μη – αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, 

την απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξής τους, την 

έγκυρη και συστηματική πληροφόρησή τους μέσω διαδι-

κτύου. 
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Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε 

επίπεδο Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέ-

ρωση του Δήμου για τις δυνατότητες βελτίωσης της συνερ-

γασίας του Δήμου με κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες.  

 

Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με σκοπό την πληρο-

φόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη προσω-

πικού και αιρετών για την αναβάθμιση της συνεργασίας του 

Δήμου με κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες . 

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού του Δήμου που ε -

μπλέκεται στις διαδικασίες εξυπηρέτησης κοινωνικών φο-

ρέων και πολιτών. 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και πληροφό-

ρησης του προσωπικού και των αιρετών για σχετικά θέματα. 

Οικονομικά Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με εφαρμογή τοπικού 

σχεδίου για την ουσιαστική βελτίωση της συνεργασίας του 

Δήμου με κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες.   
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.3: Δομές (όργανα και υπηρεσίες) 

Γενικός στόχος 4 .3.1: Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και το προσωπικό 

των Υπηρεσιών του Δήμου θα διερευνηθεί η ανάγκη αναδιοργάνωσης των Νομι -

κών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .3.2: Αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας των 

Υπηρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών.  

Γενικός στόχος 4 .3.3: Ανακατανομή των καθηκόντων των Υπηρεσιών και του 

προσωπικού του Δήμου κυρίως σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, τοπικής οικονο-

μίας και απασχόλησης. 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα 

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο 

των δημοτών, 

κοινωνικούς 

φορείς καθώς 

και τις Δημό-

σιες υπηρε-

σίες που συ-

νεργάζονται 

με τον Δήμο.  

Βελτίωση της δομής των 

οργάνων, των Υπηρεσιών και των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου . 

 

 

Αναδιοργάνωση των Υπηρε-

σιών, των Νομικών προσώ-

πων και των επιχειρήσεων 

του Δήμου. 

 

Ανακατανομή των καθηκό-

ντων των Υπηρεσιών και 

του προσωπικού του Δήμου. 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 

 

Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.3: Δομές (όργανα και υπηρεσίες) 

Γενικός στόχος 4 .3.1: Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και το προσωπικό 

των Υπηρεσιών του Δήμου θα διερευνηθεί η ανάγκη αναδιοργάνωσης των Νομι -

κών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .3.2: Αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας των 

Υπηρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών.  

Γενικός στόχος 4 .3.3: Ανακατανομή των καθηκόντων των Υπηρεσιών και του 

προσωπικού του Δήμου κυρίως σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, τοπικής οικονο-

μίας και απασχόλησης. 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας των 

Υπηρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης 

των πολιτών, των κοινωνικών φορέων και των Δημόσιων 

Υπηρεσιών. 

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εν συνεχεία 

εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή του.  

 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με την αποτελεσμα-

τικότητα της συνεργασίας του Δήμου με κοινωνικούς 

φορείς και τους πολίτες.  
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ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας των Υ -

πηρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης των 

πολιτών. 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και το προσωπικό των 

Υπηρεσιών του Δήμου θα διερευνηθεί η ανάγκη αναδιοργά-

νωσης των Υπηρεσιών, των Νομικών προσώπων και των επι-

χειρήσεων του Δήμου.  

Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Ανακατανομή των καθηκόντων των Υπηρεσιών και του προ -

σωπικού του Δήμου κυρίως σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, 

τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. 

 

Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του Δήμου ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα  άμεσης ενημέρωσης και πληροφό-

ρησης του προσωπικού και των αιρετών για σχετικά θέματα.  

Οικονομικά Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων 

μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με εφαρμογή τοπικού 

σχεδίου για την ουσιαστική βελτίωση της δομής των οργά-

νων, των Υπηρεσιών, των Νομικών Προσώπων και των επι -

χειρήσεων του Δήμου.  
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.4: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή  

Γενικός στόχος 4 .4.1: Ενδυνάμωση του υφιστάμενου προσωπικού των Υπηρε-

σιών του Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες.  

Γενικός στόχος 4 .4.2: Αναβάθμιση των γνώσεων και της ενημέρωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών και προσωπικού) κυρίως σε θέματα ανεύρεσης 

πληροφοριών, νομοθετικών διατάξεων και γενικότερων θεμάτων που άπτονται 

της αρμοδιότητας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .4.3: Περαιτέρω στελέχωση του εργατικού δυναμικού ώστε να 

είναι εφικτή  η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών του Δήμου σε 

θέματα καθαριότητας δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση οδών, 

έλεγχο και επιδιόρθωση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ.  

Γενικός στόχος 4 .4.4: Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και 

παροχής υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του 

Δήμου σε κρίσιμες περιόδους (αποχιονισμός ορεινών περιοχών, δασοπροστασία 

κ.λπ).. 

Γενικός στόχος 4 .4.5: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Η/Μ 

εξοπλισμού. 

Γενικός στόχος 4 .4.6: Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού (συστήματα πληροφορικής, 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, υπηρεσίες τηλεματικής κ.λπ.) 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – Νομικά Πρόσωπα 

Αποδέκτες  Ανάγκες Δυνατότητες 

Το σύνολο 

των δημοτών, 

κοινωνικούς 

φορείς καθώς 

και τις Δημό-

σιες υπηρε-

σίες που συ-

νεργάζονται 

με τον Δήμο.  

Ενδυνάμωση του υφιστάμενου 

προσωπικού των Υπηρεσιών του 

Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες.  

 

Αναβάθμιση των γνώσεων και 

της ενημέρωσης του ανθρώπινου 

δυναμικού (αιρετών και 

προσωπικού). 

 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός 

του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλι-

σμού. 

 

 

Πρόσληψη προσωπικού 

σύγχρονων ειδικοτήτων. 

 

 

Περαιτέρω στελέχωση του 

εργατικού δυναμικού.  

 

Αγορά σύγχρονου εξοπλι-

σμού (συστήματα πληρο-

φορικής, τηλεπικοινωνιακό 

δίκτυο, υπηρεσίες τηλεμα-

τικής κ.λπ.). 

  

Το σχέδιο δράσης για τους ως άνω γενικούς στόχους φαίνεται στον επόμενο πίνα-

κα. 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.4: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή  

Γενικός στόχος 4 .4.1: Ενδυνάμωση του υφιστάμενου προσωπικού των Υπηρε -

σιών του Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες.  

Γενικός στόχος 4 .4.2: Αναβάθμιση των γνώσεων και της  ενημέρωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών και προσωπικού) κυρίως σε θέματα ανεύρεσης 

πληροφοριών, νομοθετικών διατάξεων και γενικότερων θεμάτων που άπτονται 

της αρμοδιότητας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .4.3: Περαιτέρω στελέχωση του εργατικού δυναμικού ώστε να 

είναι εφικτή  η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών του Δήμου σε 

θέματα καθαριότητας δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση οδών, 

έλεγχο και επιδιόρθωση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ.  

Γενικός στόχος 4 .4.4: Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και 

παροχής υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του 

Δήμου σε κρίσιμες περιόδους (αποχιονισμός ορεινών περιοχών, δασοπροστασία 

κ.λπ). 

Γενικός στόχος 4 .4.5: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Η/Μ 

εξοπλισμού. 

Γενικός στόχος 4 .4.6: Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού (συστήματα πληροφορικής, 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, υπηρεσίες τηλεματικής κ.λπ.)  

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – Νομικά Πρόσωπα 

ΣΤΟΧΟΙ 

Στόχοι 

ικανοποίησης 

αναγκών των 

αποδεκτών της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Ουσιαστική βελτίωση της αποδοτικότητας  των Υπηρε-

σιών του Δήμου μέσω της αναβάθμισης του επιπέδου του 

ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής.  

Στόχοι 

εσωτερικής 

ανάπτυξης της 

αρμόδιας 

υπηρεσίας 

 Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εν συνεχεία 

εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή του.  

 Αξιολόγηση υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής .  

ΔΡΑΣΕΙΣ  

Δραστηριότητες 

& Διαδικασίες 

λειτουργίας 

Αναβάθμιση των γνώσεων και της ενημέρωσης του ανθρώ-

πινου δυναμικού (αιρετών και προσωπικού) κυρίως σε 

θέματα ανεύρεσης πληροφοριών, νομοθετικών διατάξεων και 

γενικότερων θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του 

Δήμου. 

Οργάνωση & 

Συνεργασίες 

Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών του 

Δήμου θα διερευνηθεί ο τρόπος αναβάθμισης του επιπέδου 

του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής . 
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Ανθρώπινο 

Δυναμικό & 

Υλικοτεχνική 

Υποδομή 

Ενδυνάμωση του υφιστάμενου προσωπικού των Υπηρεσιών 

του Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες . 

 

Περαιτέρω στελέχωση του εργατικού δυναμικού ώστε να 

είναι εφικτή  η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων ανα -

γκών του Δήμου σε θέματα καθαριότητας δημοτικών και 

κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση οδών, έλεγχο και επιδιόρ-

θωση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης κ.λπ. 

 

Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και 

παροχής υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

αυξημένων αναγκών του Δήμου σε κρίσιμες περιόδους 

(αποχιονισμός ορεινών περιοχών, δασοπροστασία κ.λπ).  

 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Η/Μ εξο-

πλισμού. 

 

Οικονομικά Υποβολή προτάσεων απορρόφησης κονδυλίων μέσω σχε-

τικών Προγραμμάτων σχετικά με εφαρμογή τοπικού σχεδίου 

για την ουσιαστική αναβάθμιση του υφιστάμενου προσω-

πικού. 

 

Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού (συστήματα πληροφορικής, 

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, υπηρεσίες τηλεματικής κ.λπ.)  
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Κεφάλαιο 2.2: ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕ-

ΩΝ 

 
Ενότητα 2.2.1 Ιεράρχηση & συνοπτικός προγραμματισμός των δράσεων  

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο παρουσιάσθηκαν αναλυτικά τα σχέδια δράσης των αρμο-

δίων υπηρεσιών που αφορούν σε όλους τους γενικούς στόχους (τοπικής και εσωτερικής 

ανάπτυξης) του στρατηγικού σχεδίου του Δήμου. Για την σύνταξη του παρόντος κεφαλαίου 

ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: 

1) Αρχικά έγινε η ιεράρχηση και ο συνοπτικός  προγραμματισμός των δράσεων από τις αρμό-

διες υπηρεσίες, για τις δράσεις που περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης του προηγουμένου 

κεφαλαίου. 

2) Στη συνέχεια έγινε η ομαδοποίηση, ο έλεγχος και η οριστικοποίηση όλων των δράσεων 

του ΕΠ από την ομάδα έργου.  

3) Τέλος οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέταξαν τα αναλυτικά έντυπα προγραμματισμού για τις 

δράσεις Α΄ προτεραιότητας και  

4) Τα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων του Δήμου ενέκριναν τα σχέδια 

δράσης των υπηρεσιών τους. 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικός στόχος 1.1.1: Εναρμόνιση Γ.Π.Σ πρώην Δ.Σιθωνίας & Δ.Τορώνης.  

Γενικός στόχος 1.1.2: Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση των Δ.Κ 

Γενικός στόχος 1.1.3: Έλεγχος και έγκαιρος εντοπισμός ετοιμόρροπων κτισμά-

των εντός ορίων του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.1.4: Συστηματικός έλεγχος και επιτήρηση των περιοχών του 

Δήμου για τον έγκαιρο εντοπισμό αυθαίρετων κτισμάτων.  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

1.1.1 Εναρμόνιση Γ.Π.Σ πρώην 

Δ.Σιθωνίας & Δ.Τορώνης (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.2 Κτηματογράφηση-Πολεοδόμη-

ση των Δ.Κ (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.3 Έλεγχος και έγκαιρος 

εντοπισμός ετοιμόρροπων 

κτισμάτων εντός ορίων του 

Δήμου (Β) 

Τεχνική υπηρεσία 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.4 Συστηματικός έλεγχος και 

επιτήρηση των περιοχών του 

Δήμου για τον έγκαιρο εντοπι-

σμό αυθαίρετων κτισμάτων (Β)  

Τεχνική υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟ -

ΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

Μέτρο 1.1: Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικός στόχος 1.1.5: Προστασία και έλεγχος των δασικών ορεινών όγκων 

μέσω των σχετικών Υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων του Δήμου. 

 Γενικός στόχος 1.1.6: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων (αναλόγως των αρμο-

διοτήτων του Δήμου) για την ανάδειξη των πλούσιων ορεινών όγκων του. 

Γενικός στόχος 1.1.7: Καθαρισμός περιαστικών δασών. 

Γενικός στόχος 1.1.8: Αύξηση του αστικού πρασίνου & προστασία αδέσποτων 

ζώων. 

Γενικός στόχος 1.1.9: Δεντροφυτεύσεις κατά μήκος του κεντρικών αξόνων των 

οικισμών. 

Γενικός στόχος 1.1.10: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών σε θέματα πρό-

ληψης αλλά και κατάσβεσης πυρκαγιών. 

Γενικός στόχος 1.1.11: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας (χρήση ειδικών λαμπτήρων στα Δημοτικά κτίρια, περιορισμός της 

άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας κ.λπ). 

Γενικός στόχος 1.1.12: Συλλογή προϊόντων που σχετίζονται με την εξοικο-

νόμηση και παραγωγή ενέργειας (π.χ.μπαταρίες, λαμπτήρες κ.λπ).  

Γενικός στόχος 1.1.13: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό 

της άσκοπης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και της σπουδαιότητας 

χρήσης εναλλακτικών μορφών ενέργειας.  
Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία – Υπηρεσία Καθαριότητας  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

1.1.5 Προστασία και έλεγχος των 

δασικών ορεινών όγκων μέσω 

των σχετικών Υπηρεσιών και 

των εθελοντικών ομάδων του 

Δήμου. (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.6 Σχεδιασμός και εφαρμογή μέ-

τρων (αναλόγως των αρμο-διο-

τήτων του Δήμου) για την ανά-

δειξη των πλούσιων ορεινών ό-

γκων του (Β)  

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.7 Καθαρισμός περιαστικών 

δασών (Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.8 Αύξηση του αστικού πρασίνου 

& προστασία αδέσποτων ζώων 

(Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.9 Δεντροφυτεύσεις κατά μήκος 

των κεντρικών αξόνων των 

οικισμών (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.10 Συστηματική ενημέρωση των 

δημοτών σε θέματα πρόληψης 

αλλά και κατάσβεσης πυρκα-

γιών (Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  
Χ Χ Χ Χ Χ 
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1.1.11 Σχεδιασμός και εφαρμογή 

μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας (χρήση ειδικών 

λαμπτήρων στα Δημοτικά 

κτίρια, περιορισμός της 

άσκοπης κατανάλωσης ενέρ-

γειας κ.λπ) (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  

Χ Χ Χ Χ X 

1.1.12 Συλλογή προϊόντων που 

σχετίζονται με την εξοικο-

νόμηση και παραγωγή 

ενέργειας (π.χ.μπαταρίες, 

λαμπτήρες κ.λπ) (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  Χ Χ Χ Χ Χ 

1.1.13 Συστηματική ενημέρωση των 

δημοτών για περιορισμό της 

άσκοπης κατανάλωσης ηλε-

κτρικής ενέργειας καθώς και 

της σπουδαιότητας χρήσης 

εναλλακτικών μορφών 

ενέργειας (Β)  

Τεχνική υπηρεσία  

Υπηρεσία 

Καθαριότητας  

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.2: Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία  

Γενικός στόχος 1.2.1: Συντήρηση υφισταμένων και συμμετοχή στην 

κατασκευή νέων δημοτικών οδών με απώτερο σκοπό την βελτίωση των 

συνθηκών μεταφοράς και ασφαλούς κίνησης οχημάτων/πεζών στο Δήμο  (Περι-

φερειακή Νικήτης κ.λπ).  

Γενικός στόχος 1.2.2: Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπεδώσεις / Διαγραμμίσεις 

οδών και αποκατάσταση βατότητας αυτών . 

Γενικός στόχος 1.2.3: Επέκταση Φ.Ο.Π. καθώς  και φωταγώγηση των εισόδων 

των Δ.Κ. (όπου απαιτείται) . 

Γενικός στόχος 1.2.4: Βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών (εξάλειψη 

φαινομένων «διπλο-παρκαρίσματος», αποφυγή κατάληψης προσβάσεων 

Α.Μ.Ε.Α, μείωση ηχορύπανσης και ατμοσφαιρικών ρύπων κ.λπ)  

Γενικός στόχος 1.2.5: Αποτελεσματική και μόνιμη αντιμετώπιση του έντονου 

προβλήματος στάθμευσης που εντοπίζεται στις τουριστικές περιοχές. 

Γενικός στόχος 1.2.6: Δημιουργία πάρκινγκ αυτοκινήτων και τουριστικών 

λεωφορείων. 

Γενικός στόχος 1.2.7: Απαγόρευση στάθμευσης σε θέσεις που δυσχεραίνουν 

την κυκλοφορία των οχημάτων – πεζών. 

Γενικός στόχος 1.2.8: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή 

νέων λιμενικών έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ 

Σποράδες). 

Γενικός στόχος 1.2.9: Μελέτη και κατασκευή υδατοδρομίων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

1.2.1 Συντήρηση υφισταμένων και 

συμμετοχή στην κατασκευή 

νέων δημοτικών οδών με απώ-

τερο σκοπό την βελτίωση των 

συνθηκών μεταφοράς και α-

σφαλούς κίνησης οχημά-

των/πεζών στο Δήμο  

(Περιφερειακή Νικήτης). (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.2 Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπε-

δώσεις / Διαγραμμίσεις οδών 

και αποκατάσταση βατότητας 

αυτών (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.3 Επέκταση Φ.Ο.Π. καθώς και 

φωταγώγηση των εισόδων των 

Τ.Κ. (όπου απαιτείται) (Β)  

Τεχνική υπηρεσία  

 Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.4 Βελτίωση των κυκλοφοριακών 

συνθηκών (εξάλειψη φαινο-

μένων «διπλο-παρκα-

ρίσματος», αποφυγή κατάλη-

ψης προσβάσεων Α.Μ.Ε.Α, 

μείωση ηχορύπανσης και 

ατμοσφαιρικών ρύπων κ.λπ) 

(Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 
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1.2.5 Αποτελεσματική και μόνιμη 

αντιμετώπιση του έντονου 

προβλήματος στάθμευσης που 

εντοπίζεται στις τουριστικές 

περιοχές.  

 (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.6 Δημιουργία πάρκινγκ αυτοκι-

νήτων και τουριστικών 

λεωφορείων (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

 X Χ Χ Χ Χ 

1.2.7 Απαγόρευση στάθμευσης σε 

θέσεις που δυσχεραίνουν την 

κυκλοφορία των οχημάτων – 

πεζών (Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.8 Εκσυγχρονισμός λιμενικών 

υποδομών και κατασκευή νέων 

λιμενικών έργων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Σποράδες) 

(Α). 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.2.9 Μελέτη και κατασκευή 

υδατοδρομίων. Σύνδεση με 

γειτονικούς τουριστικούς  

προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

(Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.3: Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση  

Γενικός στόχος 1.3.1: Αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση των 

υφιστάμενων υδατικών πόρων. 

Γενικός στόχος 1.3.2: Εξεύρεση νέων υδατικών πόρων (π.χ εκτέλεση νέων 

υδρογεωτρήσεων, φράγματα) . 

Γενικός στόχος 1.3.3: Συστηματική ενημέρωση των δημοτών για περιορισμό 

της αλόγιστης χρήσης υδατικών πόρων. 

Γενικός στόχος 1.3.4: Συστηματική αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων 

σχετικά με τα επίπεδα μόλυνσης σε έδαφος, θάλασσα και ατμόσφαιρα. 

Γενικός στόχος 1.3.5: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω των 

αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.3.6: Διενέργεια αυστηρών ελέγχων  για την τήρηση των κα-

νόνων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Γενικός στόχος 1.3.7: Συστηματικός έλεγχος και εμπλουτισμός του πόσιμου ύ-

δατος βάσει των σχετικών υγειονομικών απαιτήσεων και διατάξεων. 

Γενικός στόχος 1.3.8: Βελτίωση και αντικατάσταση των παλαιωμένων και εν 

μέρει ακατάλληλων – λόγω των σωλήνων αμιάντου –  δικτύων ύδρευσης στο 

σύνολο του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.3.9: Βελτίωση και αντικατάσταση του παλαιωμένου δικτύου 

ύδρευσης. 

Γενικός στόχος 1.3.10: Κατασκευή νέων δεξαμενών ύδρευσης . 

Γενικός στόχος 1.3.11: Συνεχής έλεγχος των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης 

του Δήμου και έγκαιρος εντοπισμός τοπικών βλαβών – διαρροών. 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

1.3.1 Αποτελεσματική προστασία 

και βέλτιστη διαχείριση των 

υφιστάμενων υδατικών πό-

ρων (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.2 Εξεύρεση νέων υδατικών  

πόρων (π.χ εκτέλεση νέων υ-

δρογεωτρήσεων, φράγματα) 

(Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.3 Συστηματική ενημέρωση 

των δημοτών για περιορισμό 

της αλόγιστης χρήσης 

υδατικών πόρων (Β)  

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.4 Συστηματική αξιολόγηση α-

ποτελεσμάτων μετρήσεων 

σχετικά με τα επίπεδα μό-

λυνσης σε έδαφος, θάλασσα 

και ατμόσφαιρα (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ 

 

 

 295 

1.3.5 Επιβολή αυστηρών προ-

στίμων και άμεσων κυρώ-

σεων σε κάθε περίπτωση ρύ-

πανσης-μόλυνσης του φυσι-

κού περιβάλλοντος, μέσω 

των αρμοδίων υπηρεσιών 

του Δήμου (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.6 Διενέργεια αυστηρών ελέγ-

χων  για την τήρηση των κα-

νόνων προστασίας του φυσι-

κού περιβάλλοντος (Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.7 Συστηματικός έλεγχος και 

εμπλουτισμός του πόσιμου 

ύδατος βάσει των σχετικών 

υγειονομικών απαιτήσεων 

και διατάξεων (Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.8 Βελτίωση και αντικατάστα-

ση των παλαιωμένων και εν 

μέρει ακατάλληλων – λόγω 

των σωλήνων αμιάντου –  

δικτύων ύδρευσης στο σύνο-

λο του Δήμου (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.9 Βελτίωση και αντικατά-

σταση του παλαιωμένου 

δικτύου ύδρευσης (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.10 Κατασκευή νέων δεξαμενών 

ύδρευσης (Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.3.11 Συνεχής έλεγχος των υφι-

στάμενων δικτύων ύδρευσης 

του Δήμου και έγκαιρος ε-

ντοπισμός τοπικών βλαβών – 

διαρροών (Β) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1.4: Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

Γενικός στόχος 1.4.1: Κατασκευή ΧΥΤΑ, (βάση πρόβλεψης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού γεγονός που αναμένεται να συντελέσει καθοριστι-

κά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.4.2: Συστηματικός έλεγχος για την αποτροπή δημιουργίας 

νέων – παράνομων ΧΑΔΑ. 

Γενικός στόχος 1.4.3: Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.4.4: Ολοκλήρωση - συνέχιση προγράμματος ανακύκλωσης 

με την τοποθέτηση κατάλληλων κάδων για την συλλογή χαρτιού, 

Γενικός στόχος 1.4.5: Διάθεση κονδυλίων για την ανανέωση του στόλου των 

απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.4.6: Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη συγκέντρωση 

αδρανών υλικών (μπάζα) από το σύνολο του Δήμου, ώστε να αποφευχθεί η 

ανεξέλεγκτη απόρριψή τους (π.χ. εντός κοίτης ρεμάτων). 

Γενικός στόχος 1.4.7: Αγορά νέων και σύγχρονων κάδων και αντικατάσταση 

των αντίστοιχων παλαιωμένων . 

Γενικός στόχος 1.4.8: Επέκταση, βελτίωση και αντικατάσταση του 

παλαιωμένου και εν μέρει ακατάλληλου δικτύου αποχέτευσης των οικισμών.  

Γενικός στόχος 1.4.9: Συμμετοχή στις διαδικασίες ολοκλήρωσης κατασκευής 

και εκσυγχρονισμού υπαρχουσών εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού των 

λυμάτων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 1.4.10: Λήψη πρωτοβουλιών και κύρια συμμετοχή στο σχεδια -

σμό και θέση σε λειτουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας ελαιολυμά-

των. 

Γενικός στόχος 1.4.11: Μελέτη - Κατασκευή αντιπλημμυρικών  έργων. 

Γενικός στόχος 1.4.12: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων 

σε κάθε περίπτωση απαράδεκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων. 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική Υπηρεσία – Οικονομική Υπηρεσία  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα  

1 2 3 4 5 

1.4.1 Κατασκευή ΧΥΤΑ, (βάση 

πρόβλεψης του 

Περιφερειακού Σχεδιασμού 

γεγονός που αναμένεται να 

συντελέσει καθοριστικά στη 

βελτίωση του βιοτικού επι-

πέδου του Δήμου. (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

Σύνδεσμος ΟΤΑ  

Περιφερειακός 

Σχεδιασμός 

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.2 Συστηματικός έλεγχος για 

την αποτροπή δημιουργίας 

νέων – παράνομων ΧΑΔΑ 

(Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.3 Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ 

του Δήμου (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

 
Χ Χ Χ Χ Χ 
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1.4.4 Ολοκλήρωση - συνέχιση 

προγράμματος ανακύκλωσης 

με την τοποθέτηση κατάλλη-

λων κάδων για την συλλογή 

χαρτιού (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.5 Διάθεση κονδυλίων για την 

ανανέωση του στόλου των 

απορριμματοφόρων οχη-

μάτων του Δήμου (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

Οικονομική Υπηρεσία  
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.6 Εξασφάλιση κατάλληλου 

χώρου για τη συγκέντρωση 

αδρανών υλικών (μπάζα) 

από το σύνολο των Τ.Δ του 

Δήμου, ώστε να αποφευχθεί 

η ανεξέλεγκτη απόρριψή 

τους (π.χ. εντός κοίτης 

ρεμάτων) (Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ    

1.4.7 Αγορά νέων και σύγχρονων 

κάδων και αντικατάσταση 

των αντίστοιχων παλαιω-

μένων (Α) 

Οικονομική Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.8 Επέκταση, βελτίωση και 

αντικατάσταση του 

παλαιωμένου και εν μέρει 

ακατάλληλου δικτύου απο-

χέτευσης των οικισμών (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.9 Συμμετοχή στις διαδικασίες 

ολοκλήρωσης κατασκευής 

και εκσυγχρονισμού 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων 

Βιολογικού Καθαρισμού των 

λυμάτων του Δήμου.. (Α) 

Τεχνική υπηρεσία 

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.10 Λήψη πρωτοβουλιών και κύ-

ρια συμμετοχή στο σχεδια-

σμό και θέση σε λειτουργία 

μονάδων διάθεσης και επε-

ξεργασίας ελαιολυμάτων. 

(Α) 

Τεχνική υπηρεσία  

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.11 Μελέτη - Κατασκευή 

αντιπλημμυρικών  έργων (Α) 

Τεχνική υπηρεσία 

 
Χ Χ Χ Χ Χ 

1.4.12 Επιβολή αυστηρών προ-

στίμων και άμεσων κυρώ-

σεων σε κάθε περίπτωση 

απαράδεκτης διάθεσης 

υγρών αποβλήτων (Α)  

Τεχνική υπηρεσία  

Οικονομική υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.1: Κοινωνική πρόνοια  

Γενικός στόχος 2 .1.1: Κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών.  

Γενικός στόχος 2 .1.2: Έλεγχος και συντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών. 

Λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 

Γενικός στόχος 2 .1.3: Κατασκευή παιδικών χαρών . 

Γενικός στόχος 2 .1.4: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου χώρων πρασίνου και 

πλατειών. 

Γενικός στόχος 2 .1.5: Δράσεις με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων (π.χ μου -

σική, αθλητισμός κ.λπ) . 

Γενικός στόχος 2 .1.6: Ολοκλήρωση κατασκευής νέου κτιρίου ΕΠΑΛ στη 

Νικήτη. 

Γενικός στόχος 2 .1.7: Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των κτιρίων ΚΑ -

ΠΗ. 

Γενικός στόχος 2 .1.8: Ενίσχυση των προσφερόμενων υπηρεσιών του προγράμ-

ματος «Βοήθεια στο Σπίτι» . 

Γενικός στόχος 2 .1.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των εκδηλώσεων της 

τρίτης ηλικίας (χορωδίες, διοργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσε-

ων κ.λπ). 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικονομική Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

2.1.1 Κατασκευή νέων βρεφονη-

πιακών σταθμών (Α)  

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα 

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

2.1.2 Έλεγχος και συντήρηση δη-

μοτικών παιδικών σταθμών 

(Α) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα 

 

Χ Χ Χ Χ Χ 

2.1.3 Κατασκευή παιδικών χαρών 

(Α) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

2.1.4 Διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου χώρων πρασίνου και 

πλατειών.(Β) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

2.1.5 Δράσεις με σκοπό την καλ-

λιέργεια δεξιοτήτων (π.χ 

μουσική, αθλητισμός κ.λπ)  

(Β) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 

2.1.6 Ολοκλήρωση κατασκευής 

νέου κτιρίου ΕΠΑΛ στη 

Νικήτη (Α) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ   

 

2.1.7 Συστηματικός έλεγχος και 

συντήρηση των κτιρίων ΚΑ-

ΠΗ (Β) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 
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2.1.8 Ενίσχυση των προσφερόμε-

νων υπηρεσιών του προ-

γράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι» (Β) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 

2.1.9 Αμέριστη στήριξη και προ-

βολή των εκδηλώσεων της 

τρίτης ηλικίας (χορωδίες, δι-

οργάνωση εκδρομών και ψυ-

χαγωγικών εκδηλώσεων 

κ.λπ) (Α) 

Τεχνική – Οικονομική 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Μέτρο 2.2: Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  

Γενικός στόχος 2 .2.1: Διερεύνηση για την θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών 

προγραμμάτων-εθελοντικών δράσεων για ειδικές ομάδες πληθυσμού 

(παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι  κ.λπ). 

Γενικός στόχος 2 .2.2: Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών 

κονδυλίων μέσω σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εύρυθμη ένταξη και 

ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 

Γενικός στόχος 2 .2.3: Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια στις ως άνω ομάδες 

πληθυσμού από τις Υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα 

προβλήματά τους. 

Γενικός στόχος 2 .2.4: Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άπορους δημότες 

(προσφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών, οικονομική ενίσχυση κ.λπ. 

Γενικός στόχος 2 .2.5: Διοργάνωση εκδηλώσεων και ημερίδων με σκοπό την 

ενημέρωση των δημοτών σε θέματα που αφορούν στην παροχή βοήθειας στις 

συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού του Δήμου . 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία - ΚΕΠ – Νομικά 

Πρόσωπα 

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

2.2.1 Διερεύνηση για την θέσπιση 

και εφαρμογή κοινωνικών 

προγραμμάτων για ειδικές 

ομάδες πληθυσμού (παλιν-

νοστούντες, οικονομικοί 

μετανάστες, άποροι κ.λπ) 

(Α) 

Διοικητική – 

Οικονομική Υπηρεσία - 

ΚΕΠ – Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 

2.2.2 Διερεύνηση της δυνατότητας 

απορρόφησης κοινοτικών 

κονδυλίων μέσω σχετικών 

Προγραμμάτων σχετικά με 

την εύρυθμη ένταξη και εν-

σωμάτωση των οικονομικών 

μεταναστών στην τοπική 

κοινωνία (Α) 

Διοικητική – 

Οικονομική Υπηρεσία - 

ΚΕΠ – Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

2.2.3 Άμεση εξυπηρέτηση και 

βοήθεια στις ως άνω ομάδες 

πληθυσμού από τις Υπηρε-

σίες του Δήμου προκειμένου 

να αντιμετωπισθούν τα προ-

βλήματά τους (Α) 

Διοικητική – 

Οικονομική Υπηρεσία - 

ΚΕΠ – Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 

2.2.4 Παροχή κάθε μορφής διευ-

κόλυνσης σε άπορους δημό-

τες (προσφορά εργασίας, 

μείωση δημοτικών τελών, 

οικονομική ενίσχυση κ.λπ. 

(Α) 

Διοικητική – 

Οικονομική Υπηρεσία - 

ΚΕΠ – Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 
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2.2.5 Διοργάνωση εκδηλώσεων 

και ημερίδων με σκοπό την 

ενημέρωση των δημοτών σε 

θέματα που αφορούν στην 

παροχή βοήθειας στις συγκε-

κριμένες ομάδες πληθυσμού 

του Δήμου (Β) 

Διοικητική – 

Οικονομική Υπηρεσία - 

ΚΕΠ – Νομικά 

Πρόσωπα 

 
Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.3: Παιδεία 

Γενικός στόχος 2 .3.1: Ολοκλήρωση κατασκευής νέων σχολικών κτι¬ρίων 

(προσθήκες) στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ν.Μαρ¬μαρά και Νικήτης και κατασκευή 

νέων σχολικών μονάδων.  

Γενικός στόχος 2 .3.2: Έλεγχος και συντήρηση αντίστοιχων σχολικών μο-

νάδων. 

Γενικός στόχος 2 .3.3: Συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.  

Γενικός στόχος 2 .3.4: Ενίσχυση μαθητικών δραστηριοτήτων (αθλητικών, 

ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών).  

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

2.3.1 Ολοκλήρωση κατασκευής 

νέων σχολικών κτιρίων 

(προσθήκες) στο Γυμνάσιο-

Λύκειο Ν.Μαρμαρά και 

Νικήτης και κατασκευή 

νέων σχολικών μονάδων.  
 (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  

Χ Χ    

2.3.2 Έλεγχος και συντήρηση α-

ντίστοιχων σχολικών μονά-

δων. 

 (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ 

 

2.3.3 Συντήρηση των σχολικών 

εγκαταστάσεων. (Α)  

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  

Χ Χ Χ  

 

2.3.4 Ενίσχυση μαθητικών δρα-

στηριοτήτων (αθλητικών, 

ψυχαγωγικών, εκπαιδευτι-

κών). (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ  
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.4: Αθλητισμός 

Γενικός στόχος 2 .4.1: Κατασκευή νέων αθλητικών σύγχρονων υποδομών.  

Γενικός στόχος 2 .4.2: Ολοκλήρωση διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου 

Γυμνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμρά και δημιουργίας νέου σύγχρονου Κλειστού 

Γυμναστηρίου. 

Γενικός στόχος 2 .4.3: Κατασκευή χλοοτάπητα στα γήπεδα. 

Γενικός στόχος 2 .4.4: Συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων . 

Γενικός στόχος 2 .4.5: Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητι-

σμού. 

Γενικός στόχος 2 .4.6: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς  

Γενικός στόχος 2 .4.7:Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου  

 

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

2.4.1 Κατασκευή νέων αθλητικών 

σύγχρονων υποδομών  (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

2.4.2 Ολοκλήρωση διαμόρφωσης 

περιβάλλοντος χώρου 

Γυμνασίου-Λυκείου 

Ν.Μαρμρά και δημιουργίας 

νέου σύγχρονου Κλειστού 

Γυμναστηρίου (Α)  

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ   

 

2.4.3 Κατασκευή χλοοτάπητα στα 

γήπεδα ποδοσφαίρου (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα 

 

Χ Χ Χ  

 

2.4.4 Συντήρηση υφιστάμενων α-

θλητικών εγκαταστάσεων 

(Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

2.4.5 Θέσπιση και εφαρμογή προ-

γραμμάτων μαζικού αθλητι-

σμού (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

2.4.6 Κατασκευή Κλειστού 

Γυμναστηρίου Συκιάς  (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα 

Χ Χ Χ   

2.4.7 Κατασκευή Κλειστού 

Γυμναστηρίου Αγίου 

Νικολάου (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα 
Χ Χ Χ   
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Άξονας 2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

Μέτρο 2.5: Πολιτισμός 

Γενικός στόχος 2.5.1: Συνεχής συντήρηση και περαιτέρω ανάδειξη πολιτι-

στικών χώρων. 

Γενικός στόχος 2 .5.2: Στήριξη, περαιτέρω προβολή και προσπάθεια ουσια-

στικής αναβάθμισης των λαογραφικών εκδηλώσεων.  

Γενικός στόχος 2 .5.3: Ανακατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου 

Υδρόμυλου Μεταγγιτσίου  

Γενικός στόχος 2 .5.4: Ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων 

που εντοπίζονται σε αρκετά κτίσματα του Δήμου και προσπάθεια ένταξης σε 

σχετικά Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Αναπλάσεις οικισμών. 

Γενικός στόχος 2.5.5: Στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορωδιών και κάθε 

προσπάθειας που συνεισφέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επιπέ δου του Δή-

μου. 

Γενικός στόχος 2 .5.6: Ολοκλήρωση μελέτης και ανακατασκευή του κτιρίου 

Χριστοφορίδη στη Νικήτη  

Γενικός στόχος 2.5.7: Ολοκλήρωση μελέτης και ανακατασκευή του κτιρίου 

Ζηνόζη στον Άγιο Νικόλαο  

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Τεχνική – Οικ/κή Υπηρεσία - Νομικά Πρόσωπα 

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

2.5.1 Συνεχής συντήρηση και 

περαιτέρω ανάδειξη πολιτι-

στικών χώρων. (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

2.5.2 Στήριξη, περαιτέρω προβολή 

και προσπάθεια ουσιαστικής 

αναβάθμισης των 

λαογραφικών εκδηλώσεων 

(Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 

2.5.3 Ανακατασκευή και 

διαμόρφωση περιβάλλοντα 

χώρου Υδρόμυλου 

Μεταγγιτσίου (Α)  

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ  

 

2.5.4 Ανάδειξη των τοπικών αρχι-

τεκτονικών ιδιαιτεροτήτων 

που εντοπίζονται σε αρκετά 

κτίσματα. και προσπάθεια έ-

νταξης σε σχετικά Χρηματο-

δοτούμενα Προγράμματα 

(Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

2.5.5 Στήριξη Πολιτιστικών Συλ-

λόγων, Χορωδιών και κάθε 

προσπάθειας που συνεισφέ-

ρει στη βελτίωση του πολιτι-

στικού επιπέδου του Δήμου 

(Β) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 
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2.5.6 Ολοκλήρωση μελέτης και 

ανακατασκευή του κτιρίου 

Χριστοφορίδη στη Νικήτη  

(Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα Χ Χ    

2.5.7 Ολοκλήρωση μελέτης και 

ανακατασκευή του κτιρίου 

Ζηνόζη στον Άγιο Νικόλαο 

(Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία - Νομικά 

Πρόσωπα Χ Χ    

 

 

Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3.1: Απασχόληση / Επαγγελματική Κατάρτιση  

Γενικός στόχος 3 .1.1: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την αύξηση της 

απασχόλησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Α-

πασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κέντρο, ιδιωτικοί 

φορείς κ.λπ). 

Γενικός στόχος 3 .1.2: Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την ανεργία (παλιννοστούντες, 

οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.3: Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε ευπαθείς ομάδες 

δημοτών (προσφορά εργασίας, μείωση δημοτικών τελών κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.4: Συστηματική συνεργασία με επαγγελματικά 

Επιμελητήρια – Φορείς προκειμένου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της 

επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων. 

Γενικός στόχος 3 .1.5: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω 

βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής  κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, 

Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ). 

Γενικός στόχος 3 .1.6: Στήριξη της λειτουργίας Κέντρου Επαγγελματικής 

Κατάρτισης (ΚΕΚ) με σκοπό την διοργάνωση σχετικών Προγραμμάτων (π.χ. 

προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για επιχειρηματίες με στόχο την 

αναβάθμιση των γνώσεών τους). 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ - Νομικά Πρόσωπα  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

3.1.1 Σύνταξη τοπικού σχεδίου 

δράσης για την αύξηση της 

απασχόλησης με τη συμ-

μετοχή όλων των εμπλεκο-

μένων φορέων (Υπουργείο 

Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, 

ιδιωτικοί φορείς κ.λπ) (Α)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 
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3.1.2 Θέσπιση και εφαρμογή κοι-

νωνικών προγραμμάτων για 

ειδικές ομάδες πληθυσμού 

που πλήττονται από την α-

νεργία (παλιννοστούντες, οι-

κονομικοί μετανάστες, άπο-

ροι κ.λπ) (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.1.3 Παροχή κάθε μορφής διευ-

κόλυνσης σε ευπαθείς ομά-

δες δημοτών (προσφορά ερ-

γασίας, μείωση δημοτικών 

τελών κ.λπ) (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   Χ Χ Χ Χ Χ 

3.1.4 Συστηματική συνεργασία με 

επαγγελματικά 

Επιμελητήρια – Φορείς προ-

κειμένου να καταστεί εφικτή 

η βελτίωση της επαγγελ-

ματικής κατάρτισης των 

ανέργων (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.1.5 Σύνταξη τοπικού σχεδίου 

δράσης για την περαιτέρω 

βελτίωση του επιπέδου 

επαγγελματικής κατάρτισης 

με τη συμμετοχή όλων των 

εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & 

Κοινωνικής Προστασίας,  

Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς 

κ.λπ) (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.1.6 Στήριξη της λειτουργίας Κέ-

ντρου Επαγγελματικής Κα-

τάρτισης (ΚΕΚ) με σκοπό 

την διοργάνωση σχετικών 

Προγραμμάτων (π.χ. προ-

γράμματα συμπληρωματικής 

εκπαίδευσης για επιχειρη-

ματίες με στόχο την αναβάθ-

μιση των γνώσεών τους) (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 
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ξονας 3:  ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3 .2: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  

Γενικός στόχος 3.2.1 : Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων για την προώθηση 

τοπικών προϊόντων.  

Γενικός στόχος 3 .2.2: Αμέριστη στήριξη και προβολή κάθε είδους προσπάθειας αξιο ποίησης 

τοπικών πόρων (μέλι, ελιές, λάδι, τυροκομία κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.3: Στήριξη και άμεση παροχή υπηρεσιών που άπτονται στις αρμο-

διότητες του Δήμου (π.χ βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών κ.λπ) προς τις επιχειρήσεις 

αξιοποίησης τοπικών πόρων μέσω απορρόφησης σχετικών Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Δ’ ΚΠΣ).  

Γενικός στόχος 3 .2.4: Δημιουργία κατάλληλων χώρων για την ανάδειξη τοπικών παραδο-

σιακών προϊόντων και επαγγελμάτων (θεματικά πάρκα κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.5: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του 

επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ,ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.6: Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή επιστη-

μόνων (οικονομολόγων, γεωπόνων, φοροτεχνικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων 

(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, κ.λπ) με σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμ βουλευτική υποστήριξη 

των αγροτών, των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο).  

Γενικός στόχος 3 .2.7: Παροχή κάθε είδους πληροφόρησης και διευκόλυνσης σε θέματα 

παροχής υπηρεσιών, που άπτονται στις αρμοδιότητες του Δήμου, προκειμένου να εξυ πη-

ρετηθούν άμεσα και σωστά οι ως άνω ομάδες δημοτών (παροχή σχετι κών πιστοποιητικών, 

βεβαιώσεων κ.λπ) μέσω της λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης).  

Γενικός στόχος 3 .2.8: Συνεχής παρακολούθηση των σχετικών εξελίξεων τόσο σε επίπεδο 

Νομού όσο και πανελλαδικώς με σκοπό την ενημέρωση του Δήμου και εν συνεχεία την πλη -

ροφόρηση των επιχειρηματιών σχετικά με τις διαδικασίες αποζημιώσεων, τις ευκαιρίες 

επιχορήγησης, τη δυνατότητα απασχόλησης ανέργων κ.λπ.  

Γενικός στόχος 3 .2.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των μεταποιητικών μονάδων που δρα -

στηριοποιούνται στο Δήμο.  

Γενικός στόχος 3 .2.10: Βελτίωση των υποδομών των μεταποιητικών μονάδων και ειδικό-

τερα του δικτύου αποχέτευσής τους ώστε αφενός μεν να διασφαλίζεται η περιβαλλοντικά 

αποδεκτή διάθεση των λυμάτων τους αφετέρου δε να μην απει λούνται από την επιβολή προ -

στίμων – κυρώσεων.  

Γενικός στόχος 3 .2.11: Στήριξη των μονάδων αλλά και των δημοτών που δραστηριο-

ποιούνται στον αγροτικό τομέα.  

Γενικός στόχος 3 .2.12: Βελτίωση του υφιστάμενου δικτύου προβολής των αγροτικών προϊ-

όντων του Δήμου (ΜΜΕ, συμμετοχή σε σχετικές Εκθέσεις κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.13: Διοργάνωση Ημερίδων και εκδηλώσεων με την συμμετοχή επιστη-

μόνων (γεωπόνων, χημικών κ.λπ) και σχετικών αρμοδίων Φορέων (Δ/νση Γεωργίας κ.λπ) με 

σκοπό την πληροφόρηση καθώς και την συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών που 

δραστηριοποιούνται στο Δήμο.  

Γενικός στόχος 3 .2.14: Βελτίωση των υποδομών της άρδευσης και των εγγειοβελτιωτικών 

έργων.  

Γενικός στόχος 3 .2.15: Συντήρηση-επισκευή των αρδευτικών γεωτρήσεων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 3 .2.16: Συνεχής συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου αγροτικής οδοποιίας, 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την αποκατάσταση της ασφαλούς βατότητάς του. 

Αξιοποίηση σχετικών εγχώριων και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.  

Γενικός στόχος 3 .2.17: Συλλογή χρήσιμων στοιχείων για τα προβλήματα και τις δυσκολίες 

που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος κλάδος του εμπορίου στο Δήμο. Αξιολόγηση αυτών και 

εντατικοποίηση των δράσεων και ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους .  

Γενικός στόχος 3 .2.18: Ουσιαστική συμμετοχή των υπηρεσιών του Δήμου στη βελτίωση του 

υφιστάμενου δικτύου προώθησης των σχετικών προϊόντων.  

Γενικός στόχος 3 .2.19: Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας παραλιακών ζωνών (π.χ πεζο -δρο-

μήσεις, μονοδρομήσεις κ.λπ), ώστε να επιτευχθεί αφενός μεν η ασφαλής διέλευση των πεζών 

αφετέρου δε η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των εμπορικών καταστημάτων που δραστηριο-

ποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Τονίζεται ότι η εύρυθμη και επιτυχής λειτουργία 

των παραλιακών ζωνών θεωρείται καθοριστικός παράγοντας για την στήριξη και την περαι-

τέρω αναβάθμιση της εμπορικής-τουριστικής δραστηριότητας του Δήμου.  
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Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

3.2.1 Αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων για την προώθηση 

τοπικών προϊόντων  (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.2 Αμέριστη στήριξη και προβολή 

κάθε είδους προσπάθειας αξιο-

ποίησης τοπικών πόρων (μέλι, 

ελιές, λάδι, τυροκομία κ.λπ) 

(Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.3 Στήριξη και άμεση παροχή 

υπηρεσιών που άπτονται στις 

αρμοδιότητες του Δήμου (π.χ 

βελτίωση βατότητας αγροτικών 

οδών κ.λπ) προς τις 

επιχειρήσεις αξιοποίησης τοπι-

κών πόρων μέσω απορρόφησης 

σχετικών Ευρωπαϊκών Χρημα-

τοδοτούμενων Προγραμμάτων 

(Δ’ ΚΠΣ) (Β)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.4 Δημιουργία κατάλληλων χώ-

ρων για την ανάδειξη τοπικών 

παραδοσιακών προϊόντων και 

επαγγελμάτων (θεματικά 

πάρκα κ.λπ) (Α)  

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.5 Σύνταξη τοπικού σχεδίου δρά-

σης για την περαιτέρω βελτί-

ωση του επιπέδου επαγγελ-

ματικής κατάρτισης με τη 

συμμετοχή όλων των εμπλε-

κομένων φορέων (Υπουργείο 

Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτι-

κοί φορείς κ.λπ) (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.6 Διοργάνωση Ημερίδων και 

εκδηλώσεων με την συμμετοχή 

επιστημόνων (οικονομολόγων, 

γεωπόνων, φοροτεχνικών κ.λπ) 

και σχετικών αρμοδίων Φορέ-

ων (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ, Ν.Α.Χ 

κ.λπ) με σκοπό την πληροφό-

ρηση καθώς και την συμβου-

λευτική υποστήριξη των αγρο-

τών, των μικρο-μεσσαίων επι-

χειρήσεων και των Επαγγελ-

ματιών που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο) (Γ)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 
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3.2.7 Παροχή κάθε είδους πληροφό-

ρησης και διευκόλυνσης σε 

θέματα παροχής υπηρεσιών, 

που άπτονται στις αρμοδιό-

τητες του Δήμου, προκειμένου 

να εξυπηρετηθούν άμεσα και 

σωστά οι ως άνω ομάδες δη-

μοτών (παροχή σχετικών πι-

στοποιητικών, βεβαιώσεων 

κ.λπ) μέσω της λειτουργίας 

Γραφείου Ενημέρωσης (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.8 Συνεχής παρακολούθηση των 

σχετικών εξελίξεων τόσο σε 

επίπεδο Νομού όσο και πανελ-

λαδικώς με σκοπό την ενημέ-

ρωση του Δήμου και εν συνε-

χεία την πληροφόρηση των 

επιχειρηματιών σχετικά με τις 

διαδικασίες αποζημιώσεων, τις 

ευκαιρίες επιχορήγησης, τη 

δυνατότητα απασχόλησης α-

νέργων κ.λπ. (Β)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.9 Αμέριστη στήριξη και προβολή 

των μεταποιητικών μονάδων 

που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.10 Βελτίωση των υποδομών των 

μεταποιητικών μονάδων και 

ειδικότερα του δικτύου αποχέ-

τευσής τους ώστε αφενός μεν 

να διασφαλίζεται η περιβαλ-

λοντικά αποδεκτή διάθεση των 

λυμάτων τους αφετέρου δε να 

μην απειλούνται από την επι-

βολή προστίμων – κυρώσεων 

(Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.11 Στήριξη των μονάδων αλλά και 

των δημοτών που δραστηριο-

ποιούνται στον αγροτικό τομέα 

(Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.12 Βελτίωση του υφιστάμενου δι-

κτύου προβολής των αγρο-

τικών προϊόντων του Δήμου 

(ΜΜΕ, συμμετοχή σε σχετικές 

Εκθέσεις κ.λπ) (Β)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 
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3.2.13 Διοργάνωση Ημερίδων και 

εκδηλώσεων με την συμμετοχή 

επιστημόνων (γεωπόνων, χημι-

κών κ.λπ) και σχετικών 

αρμοδίων Φορέων (Δ/νση 

Γεωργίας κ.λπ) με σκοπό την 

πληροφόρηση καθώς και την 

συμβουλευτική υποστήριξη 

των αγροτών που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο (Γ)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.14 Βελτίωση των υποδομών της 

άρδευσης και των εγγειοβελτι-

ωτικών έργων (Α)  

Τεχνική Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.15 Συντήρηση-επισκευή των αρ-

δευτικών γεωτρήσεων στις Δ.Κ 

(Β) 

Τεχνική Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.16 Συνεχής συντήρηση του υφ-

ιστάμενου δικτύου αγροτικής 

οδοποιίας, καθ’όλη τη διάρ-

κεια του έτους, με σκοπό την 

αποκατάσταση της ασφαλούς 

βατότητάς του. Αξιοποίηση 

σχετικών εγχώριων και 

Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτού-

μενων Προγραμμάτων (Α) 

Τεχνική Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.17 Συλλογή χρήσιμων στοιχείων 

για τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο 

ευαίσθητος κλάδος του εμπο-

ρίου στο Δήμο. Αξιολόγηση 

αυτών και εντατικοποίηση των 

δράσεων και ενεργειών για την 

αποτελεσματική αντιμετώπισή 

τους. 

(Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.2.18 Ουσιαστική συμμετοχή των 

υπηρεσιών του Δήμου στη 

βελτίωση του υφιστάμενου 

δικτύου προώθησης των 

σχετικών προϊόντων (Β)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα  Χ Χ Χ  
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3.2.19 Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας 

παραλιακών ζωνών (π.χ πεζο-

δρομήσεις, μονοδρομήσεις κ.λπ), 

ώστε να επιτευχθεί αφενός μεν η 

ασφαλής διέλευση των πεζών 

αφετέρου δε η απρόσκοπτη 

εξυπηρέτηση των εμπορικών 

καταστημάτων που δραστηριο-

ποιούνται στις συγκεκριμένες 

περιοχές. Τονίζεται ότι η εύρυθ -

μη και επιτυχής λειτουργία των 

παραλιακών ζωνών θεωρείται 

καθοριστικός παράγοντας  για την 

στήριξη και την περαιτέρω ανα-

βάθμιση της εμπορικής-

τουριστικής δραστηριότητας του 

Δήμου. (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία –Νομικά 

Πρόσωπα 

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3.3: Τουρισμός 

Γενικός στόχος 3 .3.1: Στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριο-

ποιούνται στο Δήμο, μέσω της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από 

τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

Γενικός στόχος 3 .3.2: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή 

νέων λιμενικών έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ 

Σποράδες). 

Γενικός στόχος 3 .3.3: Συστηματικός καθαρισμός των ακτών με την χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού. Τοποθέτηση κάδων και τακτική συλλογή των απορ-

ριμμάτων τους. 

Γενικός στόχος 3.3.4: Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την διευκό-

λυνση των επισκεπτών (π.χ. λιμενικές εγκαταστάσεις, υπαίθρια ντους, 

αλλακτήρια κ.λπ.).  

Γενικός στόχος 3 .3.5: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε 

κάθε περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης των ακτών. 

Γενικός στόχος 3 .3.6: Στήριξη και προβολή κάθε προσπάθειας αναβάθμισης 

του αγροτουρισμού, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα τελευταία έτη 

παρατηρείται έντονη αύξηση του συγκεκριμένου είδους τουρισμού.  

Γενικός στόχος 3 .3.7: Δημιουργία νέων κέντρων Πολιτισμού (Λαογραφικά 

Μουσεία κ.λπ) με σκοπό την αύξηση της προσέλευσης τουριστών.  

Γενικός στόχος 3 .3.8: Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων. 

Γενικός στόχος 3 .3.9: Προβολή παραδοσιακών οικισμών. Ανάπλαση παραλια-

κών ζωνών. 

Γενικός στόχος 3.3.10:  Προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού με τη 

δημιουργία καταδυτικών δρόμων  

 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ - Νομικά Πρόσωπα  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

3.3.1 Στήριξη των τουριστικών 

επιχειρήσεων που δραστη-

ριοποιούνται στο Δήμο, 

μέσω της συνεχούς προ-

σπάθειας που καταβάλλεται 

από τις Υπηρεσίες του Δή-

μου προκειμένου  (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.2 Εκσυγχρονισμός λιμενικών 

υποδομών και κατασκευή 

νέων λιμενικών έργων. 

Σύνδεση με γειτονικούς 

τουριστικούς προορισμούς 

(π.χ Σποράδες.(Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Τεχνική - 

Νομικά Πρόσωπα   
Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.3 Συστηματικός καθαρισμός 

των ακτών με την χρήση 

κατάλληλου εξοπλισμού. 

Τοποθέτηση κάδων και 

τακτική συλλογή των 

απορριμμάτων τους.(Α)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Τεχνική - 

Νομικά Πρόσωπα   
Χ Χ Χ Χ Χ 
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3.3.4 Εξασφάλιση των αναγκαίων 

υποδομών για την διευκό-

λυνση των επισκεπτών (π.χ. 

λιμενικές εγκαταστάσεις, 

υπαίθρια ντους, αλλακτήρια 

κ.λπ.) (Α) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.5 Επιβολή αυστηρών προ-

στίμων και άμεσων κυρώ-

σεων σε κάθε περίπτωση ρύ-

πανσης-μόλυνσης των ακτών 

(Β) 

Τεχνική – Οικ/κή 

Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.6 Στήριξη και προβολή κάθε 

προσπάθειας αναβάθμισης 

του αγροτουρισμού, συνε-

κτιμώντας το γεγονός ότι τα 

τελευταία έτη παρατηρείται 

έντονη αύξηση του συγκε-

κριμένου είδους τουρισμού 

(Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.7 Δημιουργία νέων κέντρων 

Πολιτισμού ( Λαογραφικά 

Μουσεία, ανοιχτό θέατρο 

κ.λπ) με σκοπό την αύξηση 

της προσέλευσης τουριστών 

(Β)  

Τεχνική Υπηρεσία - 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.8 Αξιοποίηση αρχαιολογικών 

χώρων (Α) 

Τεχνική Υπηρεσία - 

Νομικά Πρόσωπα  
Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.9 Προβολή παραδοσιακών οι-

κισμών. Ανάπλαση παραλια-

κών ζωνών (Α) 

Τεχνική Υπηρεσία - 

Νομικά Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 

3.3.10 Προώθηση του Καταδυτικού 

Τουρισμού με τη δημιουργία 

καταδυτικών δρόμων (Α)  

Τεχνική Υπηρεσία - 

Νομικά Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.1: Διαδικασίες διοίκησης 

Γενικός στόχος 4 .1.1: Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακο-

λούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .1.2: Διερεύνηση θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση και λει -

τουργία επιτελικής υπηρεσίας προγραμματισμού. 

Γενικός στόχος 4 .1.3: Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού 

και εν συνεχεία εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

Γενικός στόχος 4 .1.4: Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα 

της εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης (απαιτούμενος χρόνος 

εφαρμογής τους, βαθμός αποδοχής τους από τους Δημότες, εμφάνιση τυχόν 

δυσλειτουργιών κατά την εφαρμογής τους κ.λπ).  

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης Χρον/μα  

1 2 3 4 5 

4.1.1 Βελτίωση των διαδικασιών 

προγραμματισμού, παρακο-

λούθησης και αξιολόγησης 

της λειτουργίας του Δήμου 

(Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

4.1.2 Διερεύνηση θεσμικού 

πλαισίου για τη σύσταση και 

λειτουργία επιτελικής υπη-

ρεσίας προγραμματισμού (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία  
Χ Χ Χ Χ Χ 

4.1.3 Αξιολόγηση διαθέσιμου 

προσωπικού και εξοπλισμού 

και εν συνεχεία εφαρμογή 

σχεδίου για τη βέλτιστη αξι-

οποίησή τους (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 

4.1.4 Συλλογή χρήσιμων στοι-

χείων σχετικά με το αποτέ-

λεσμα της εφαρμογής των α-

ποφάσεων των οργάνων δι-

οίκησης (απαιτούμενος 

χρόνος εφαρμογής τους, 

βαθμός αποδοχής τους από 

τους Δημότες, εμφάνιση τυ-

χόν δυσλειτουργιών κατά 

την εφαρμογής τους κ.λπ) 

(Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία  

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.2: Σχέση Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη  

Γενικός στόχος 4 .2.1: Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Δήμου προς τους κοινωνικούς φορείς και τους δημότες και ειδικότερα θέσπιση 

μέτρων με σκοπό: την αυθημερόν εξυπηρέτησή τους σε θέματα αποκλειστικής 

αρμοδιότητας του Δήμου, την παροχή χρήσιμων συμβουλευτικών υπηρεσιών 

και διευκολύνσεων σε θέματα μη – αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, 

την απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξής τους, την έγκυρη και 

συστηματική πληροφόρησή τους μέσω διαδικτύου. 

Γενικός στόχος 4 .2.2: Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και παρα-

πόνων κοινωνικών φορέων και δημοτών. 

Γενικός στόχος 4 .2.3: Συμμετοχή των δημοτών και κοινωνικών φορέων ιδίως 

σε κρίσιμα ζητήματα αναπτυξιακού προγραμματισμού . 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα  

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

4.2.1 Ανάγκη βελτίωσης των 

παρεχόμενων υπηρεσιών του 

Δήμου προς τους κοινωνι-

κούς φορείς και τους δημό-

τες και ειδικότερα θέσπιση 

μέτρων με σκοπό: την 

αυθημερόν εξυπηρέτησή 

τους σε θέματα αποκλει-

στικής αρμοδιότητας του 

Δήμου, την παροχή χρήσι-

μων συμβουλευτικών υπη-

ρεσιών και διευκολύνσεων 

σε θέματα μη – αποκλει-

στικής αρμοδιότητας του 

Δήμου, την απλοποίηση των 

διαδικασιών υποστήριξής 

τους, την έγκυρη και συστη-

ματική πληροφόρησή τους 

μέσω διαδικτύου (Α)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ – 

Νομικά Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

4.2.2 Ανάπτυξη διαδικασιών δια-

χείρισης αιτημάτων και πα-

ραπόνων κοινωνικών φορέ-

ων και δημοτών (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ – 

Νομικά Πρόσωπα   Χ Χ Χ Χ Χ 

4.2.3 Συμμετοχή των δημοτών και 

κοινωνικών φορέων ιδίως σε 

κρίσιμα ζητήματα αναπτυξι-

ακού προγραμματισμού (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ – 

Νομικά Πρόσωπα   Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.3: Δομές (όργανα και υπηρεσίες)  

Γενικός στόχος 4 .3.1: Σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και το 

προσωπικό των Υπηρεσιών του Δήμου θα διερευνηθεί η ανάγκη αναδιορ -

γάνωσης των Νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .3.2: Αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας 

των Υπηρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών.  

Γενικός στόχος 4 .3.3: Ανακατανομή των καθηκόντων των Υπηρεσιών και του 

προσωπικού του Δήμου κυρίως σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, τοπικής 

οικονομίας και απασχόλησης. 

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική Οικ/κή Υπηρεσία – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα 

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

4.3.1 Σε συνεργασία με τους 

προϊσταμένους και το 

προσωπικό των Υπηρεσιών 

του Δήμου θα διερευνηθεί η 

ανάγκη αναδιοργάνωσης των 

Νομικών προσώπων και των 

επιχειρήσεων του Δήμου (Β)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ – 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 

4.3.2 Αναβάθμιση και βελτίωση 

του επιπέδου συνεργασίας 

των Υπηρεσιών του Δήμου 

κυρίως σε θέματα εξυπηρέ-

τησης των πολιτών. (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ – 

Νομικά Πρόσωπα   Χ Χ Χ Χ Χ 

4.3.3 Ανακατανομή των καθηκό-

ντων των Υπηρεσιών και του 

προσωπικού του Δήμου 

κυρίως σε θέματα κοινω-

νικής πρόνοιας, τοπικής 

οικονομίας και απασχόλησης 

(Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – ΚΕΠ – 

Νομικά Πρόσωπα   

Χ Χ Χ Χ Χ 
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Άξονας 4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4.4: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή  

Γενικός στόχος 4 .4.1: Ενδυνάμωση του υφιστάμενου προσωπικού των Υπηρε -

σιών του Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες.  

Γενικός στόχος 4 .4.2: Αναβάθμιση των γνώσεων και της ενημέρωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού (αιρετών και προσωπικού) κυρίως σε θέματα ανεύρεσης 

πληροφοριών, νομοθετικών διατάξεων και γενικότερων θεμάτων που άπτονται 

της αρμοδιότητας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .4.3: Περαιτέρω στελέχωση του εργατικού δυναμικού ώστε 

να είναι εφικτή  η αντιμετώπιση των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών του Δήμου 

σε θέματα καθαριότητας δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση 

οδών, έλεγχο και επιδιόρθωση βλαβών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

κ.λπ. 

Γενικός στόχος 4 .4.4: Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής εργασίας και 

παροχής υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών 

του Δήμου σε κρίσιμες περιόδους (αποχιονισμός ορεινών περιοχών, 

δασοπροστασία κ.λπ)..  

Γενικός στόχος 4 .4.5: Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Η/Μ 

εξοπλισμού. 

Γενικός στόχος 4 .4.6: Αγορά σύγχρονου εξοπλισμού (συστήματα 

πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, υπηρεσίες τηλεματικής κ.λπ.)  

Αρμόδια υπηρεσία :  Διοικητική – Οικ/κή Υπηρεσία – Νομικά Πρόσωπα 

Κωδ. Δράσεις ή Ενέργειες Υπηρεσία υλοποίησης  Χρον/μα 

1 2 3 4 5 

4.4.1 Ενδυνάμωση του υφιστά-

μενου προσωπικού των 

Υπηρεσιών του Δήμου με 

σύγχρονες ειδικότητες (Α)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Νομικά 

Πρόσωπα  Χ Χ Χ Χ Χ 

4.4.2 Αναβάθμιση των γνώσεων 

και της ενημέρωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού 

(αιρετών και προσωπικού) 

κυρίως σε θέματα ανεύρεσης 

πληροφοριών, νομοθετικών 

διατάξεων και γενικότερων 

θεμάτων που άπτονται της 

αρμοδιότητας του Δήμου (Α)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Νομικά 

Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 

4.4.3 Περαιτέρω στελέχωση του 

εργατικού δυναμικού ώστε 

να είναι εφικτή  η αντιμετώ-

πιση των ιδιαίτερα αυξημέ-

νων αναγκών του Δήμου σε 

θέματα καθαριότητας δημο-

τικών και κοινόχρηστων 

χώρων, συντήρηση οδών, 

έλεγχο και επιδιόρθωση 

βλαβών δικτύων ύδρευσης 

και αποχέτευσης κ.λπ . 

(Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Νομικά 

Πρόσωπα  

Χ Χ Χ Χ Χ 
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4.4.4 Αξιοποίηση προγραμμάτων 

εθελοντικής εργασίας και 

παροχής υπηρεσιών για την 

καλύτερη αντιμετώπιση των 

αυξημένων αναγκών του 

Δήμου σε κρίσιμες περιό-

δους (αποχιονισμός ορεινών 

περιοχών, δασοπροστασία 

κ.λπ) (Α)  

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Νομικά 

Πρόσωπα 

Χ Χ Χ Χ Χ 

4.4.5 Αναβάθμιση και εκσυγχρο-

νισμός του υφιστάμενου 

Η/Μ εξοπλισμού (Α) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Νομικά 

Πρόσωπα 
Χ Χ Χ Χ Χ 

4.4.6 Αγορά σύγχρονου εξοπλι-

σμού (συστήματα πληροφο-

ρικής, τηλεπικοινωνιακό δί-

κτυο, υπηρεσίες τηλεματικής 

κ.λπ.) (Β) 

Διοικητική – Οικ/κή 

Υπηρεσία – Νομικά 

Πρόσωπα Χ Χ Χ Χ Χ 
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Ενότητα 2.2.2 Αναλυτικός προγραμματισμός των δράσεων Α’ προτεραιό-

τητας 

Ο αναλυτικός προγραμματισμός υλοποίησης των δράσεων πρώτης προτε ραιότη-

τας, έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες  σε συνεργασία με την ομάδα έργου, συ-

μπληρώνοντας τυποποιημένο έντυπο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 

στοιχεία : 

α) Ο τίτλος και ο κωδικός αριθμός της δράσης  

β) Ο Άξονας, το Μέτρο και ο γενικός στόχος του επιχειρησιακού προγράμματος 

όπου εντάσσεται η δράση  

γ) Οι στόχοι στην επίτευξη των οποίων θα συμβάλλουν τα αναμενόμενα αποτελέ-

σματα της δράσης   

δ) Η συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της δράσης (Περιγράφονται 

οι εκροές που θα παραχθούν από την υλοποίηση της δράσης)   

ε) Το αν η δράση είναι νέα ή συνεχιζόμενη   

στ) Η υπηρεσία του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων του που είναι υπεύθυνη για 

την υλοποίηση της δράσης  

ζ) Η χωροθέτηση της δράσης (Αναφέρεται ο τόπος εκτέλεσης του έργου ή 

παροχής της υπηρεσίας)  

η) Οι συνέργιες και η συμπληρωματικότητα της δράσης  με άλλες δράσεις   

θ) Οι προαπαιτούμενες δράσεις, που αποτελούν προϋποθέσεις για την υλοποίηση 

της δράσης  

ι) Οι φάσεις ή οι ενέργειες υλοποίησης  της δράσης (Σύντομη περιγραφή των 

ενεργειών υλοποίησης της δράσης. Ενδεχόμενη οργάνωση των ενεργειών σε 

φάσεις ή υποέργα. Εκτός από τις ενέργειες του Δήμου αναφέρονται  και οι 

αναγκαίες ενέργειες άλλων φορέων πχ αποφάσεις, άδειες, εγκρίσεις κλπ)  

κ) Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης ή της κάθε ενέργειας, ανά έτος της επόμενης 

3ετίας. 

λ) Η εκτίμηση των δαπανών για κάθε έτος της επόμενης 3ετίας και  

μ) Οι πηγές χρηματοδότησης (πχ εθνικοί και κοινοτικοί πόροι, δημοτικοί πόροι, κρατικές 

επιχορηγήσεις κλπ). 

 

Τα εν λόγω έντυπα παρατίθενται ακολούθως:  
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

1.1.1 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Σύνταξη Γ.Π.Σ Δήμου Σιθωνίας  

Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση των Δ.Κ 

ΆΞΟΝΑΣ 1  : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.1. : Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικός στόχος 1.1.1: Εναρμόνιση  Γ.Π.Σ πρώην Δ.Σιθωνίας  & Δ.Τορώνης . 

Γενικός στόχος 1.1.2: Κτηματογράφηση-Πολεοδόμηση των Δ.Κ 

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του 

Δήμου, η κτηματογράφηση και πολεοδόμηση των Τ.Δ ώστε να διασφαλι σθούν οι συνθήκες 

ανάπτυξης και ανάδειξης του Δήμου.   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στη σύνταξη του 

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου, στην κτηματογράφηση καθώς και στην πολεοδόμηση 

των Τ.Δ . 

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική Υπηρεσία και τους αρμόδιους Φορείς  

 Εφαρμογή των μελετών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική Υπηρεσία  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ X Χ X 

Δημόσια παρουσίαση των μελετών  Χ Χ Χ Χ  

Έγκριση από την Τεχνική Υπη-

ρεσία και τους αρμόδιους Φορείς 
 Χ Χ Χ  

Εφαρμογή των μελετών   Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των σχε-

τικών μελετών  

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - - - - - 

Έγκριση από την Τε-

χνική Υπηρεσία και 

τους αρμόδιους Φορείς 

- - - - - - 

Εφαρμογή των μελετών  - - -   - 

ΣΥΝΟΛΟ  100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ιδίοι Πόροι (Ι.Π) – Πράσινο Ταμείο  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔ.ΔΡΑΣΗΣ  

1.1.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Προστασία ορεινών όγκων – Εξοικονόμηση ενέργειας  

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

ΖΩΗΣ  

ΜΕΤΡΟ 1.1. : Οικιστικό περιβάλλον / Στέγαση / Δάση / Ενέργεια  

Γενικός στόχος 1.1.5: Προστασία και έλεγχος των δασικών ορεινών όγκων μέσω των σχετικών 

Υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων του Δήμου. 

Γενικός στόχος  1.1.8: Αύξηση του αστικού πρασίνου & προστασία αδέσποτων ζώων.  

Γενικός στόχος 1.1.9: Δεντροφυτεύσεις κατά μήκος του κεντρικών αξόνων των οικισμών.  

Γενικός στόχος 1.1.11: Σχεδιασμός και εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (χρήση 

ειδικών λαμπτήρων στα Δημοτικά κτίρια, περιορισμός της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας , 

ενεργειακός σχεδιασμός σχολείων  κ.λπ).  

Γενικός στόχος 1.1.12: Συλλογή προϊόντων που σχετίζονται με την εξοικονόμηση και παραγωγή 

ενέργειας (π.χ.μπαταρίες, λαμπτήρες , κουφώματα  κ.λπ).  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η προστασία των δασικών ορεινών όγκων του 

Δήμου, η λήψη μέτρων για την αύξηση του αστικού πράσινου και η εφαρμογή μέ τρων για την 

εξοικονόμηση ενέργειας.   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στο σχεδιασμό 

και εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των δασικών ορεινών όγκων, την αύξηση του αστικού 

πράσινου καθώς και για την εξοικονόμηση ενέργειας.   

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών 

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική Υπηρεσία – Υπ.Καθαριότητας  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας   

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των μελετών   Χ Χ   

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
 Χ Χ   

Εφαρμογή των μελετών – 

Κατασκευή έργων  
 Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των 

σχετικών μελετών  

50.000 50.000 50.000 - - 150.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - - - - - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και Οικονο-

μική Υπηρεσία  

- - - - - - 

Εφαρμογή των μελετών 

– Κατασκευή έργων  

- 60.000 120.000 120.000 120.000  400.000 

ΣΥΝΟΛΟ  50.000 110.000 170.000 120.000 120.000  550.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π. - ΕΣΠΑ  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔ.ΔΡΑΣΗΣ  

1.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Βελτίωση του οδικού δικτύου και των κυκλοφοριακών συνθηκών  

ΆΞΟΝΑΣ 1:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΜΕΤΡΟ 1.2. : Μεταφορική υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία  

Γενικός στόχος 1.2.1: Συντήρηση υφισταμένων και συμμετοχή στην κατασκευή νέων δημοτικών οδών με 

απώτερο σκοπό την βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς και ασφαλούς κίνησης οχημάτων/πεζών στο 

Δήμο  (Περιφερειακή Νικήτης κ.λπ).  

Γενικός στόχος 1.2.2: Ασφαλτοστρώσεις / Κρασπεδώσεις / Διαγραμμίσεις οδών και αποκατάσταση 

βατότητας αυτών . 

Γενικός στόχος  1.2.5: Αποτελεσματική και μόνιμη αντιμετώπιση του έντονου προ βλήματος στάθμευσης 

που εντοπίζεται στις τουριστικές περιοχές. 

Γενικός στόχος 1.2.6: Δημιουργία πάρκινγκ αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων . 

Γενικός στόχος 1.2.8: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή νέων λιμενικών έργων. 

Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ Σποράδες).  

Γενικός στόχος 1.2.9  Μελέτη και κατασκευή υδατοδρομίων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς 

προορισμούς (π.χ Σποράδες)  

ΣΤΟΧΟΙ :  Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς και σύγχρο νου οδικού 

δικτύου μέσω του οποίου θα συνδέεται ο Δήμος με τα γειτονικά αστικά κέ ντρα καθώς και η καθοριστική 

βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο  αφορά στη συντήρηση 

υφισταμένων και συμμετοχή στην κατασκευή νέων δημοτικών οδών, ασφαλτοστρώσεις / κρασπεδώσεις / 

διαγραμμίσεις οδών καθώς και μόνιμη αντιμετώπιση του έντονου προβλήματος στάθμευσης που 

εντοπίζεται στους παραλιακούς οικισμούς . 

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  : Τεχνική Υπηρεσία  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ Χ Χ 

Δημόσια παρουσίαση των μελετών  Χ Χ Χ Χ Χ 

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
Χ Χ Χ Χ Χ 

Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή 

έργων  
Χ Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των σχετι-

κών μελετών  

300.000 200.000 150.000 150.000 150.000 950.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - -   - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και Οικονο-

μική Υπηρεσία  

- - -   - 

Εφαρμογή των μελετών 

– Κατασκευή έργων  

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 2.000.000 8.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ  2.200.000 2.700.000 150.000  8.950.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π, ΕΣΠΑ, LEADER , Έκτακτη Κρατική Επιχορήγ.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔ. 

ΔΡΑΣΗΣ  

1.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Προστασία και βέλτιστη διαχείριση των υφιστάμενων υδατικών πόρων . 

Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης.  

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΜΕΤΡΟ 1.3. : Υδατικοί Πόροι / Ύδρευση  

Γενικός στόχος 1.3.1: Αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση των υφιστάμενων υδα-

τικών πόρων . 

Γενικός στόχος 1.3.2: Εξεύρεση νέων υδατικών πόρων  

Γενικός στόχος 1.3.4: Συστηματική αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων σχετικά με τα επίπεδα 

μόλυνσης σε έδαφος, θάλασσα και ατμόσφαιρα. 

Γενικός στόχος 1.3.5: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση ρύ-

πανσης-μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.3.8: Βελτίωση και αντικατάσταση των παλαιωμένων και εν μέρει ακατάλληλων – 

λόγω των σωλήνων αμιάντου –  δικτύων ύδρευσης στο σύνολο του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.3.9: Βελτίωση και αντικατάσταση του  παλαιωμένου δικτύου ύδρευσης . 

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη διαχείριση 

των υφιστάμενων υδατικών πόρων, η εξεύρεση αντίστοιχων νέων καθώς και η αντικατάσταση των 

παλαιωμένων και εν μέρει ακατάλληλων – λόγω των σωλήνων αμιάντου –  δικτύων ύδρευσης στο 

σύνολο των Τ.Δ του Δήμου     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στη  λήψη και 

εφαρμογή μέτρων για την αποτελεσματική προστασία και βέλτιστη δια χείριση των υφιστάμενων υδα-

τικών πόρων (συστηματική αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετρήσεων σχετικά με τα επίπεδα μόλυνσης 

σε έδαφος, θάλασσα και ατμόσφαιρα, επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε 

περίπτωση ρύπανσης-μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του 

Δήμου), εξεύρεση νέων υδατικών πόρων (π.χ εκτέλεση νέων υδρογεωτρήσεων)  καθώς και η βελτίωση 

και αντικατάσταση των παλαιωμένων και εν μέρει ακατάλληλων – λόγω των σωλήνων αμιάντου –  δι-

κτύων ύδρευσης στο  σύνολο των Τ.Δ .  

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ   

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική υπηρεσία του Δήμου. 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος 

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ Χ  

Δημόσια παρουσίαση των μελετών   Χ Χ Χ Χ 

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
 Χ Χ Χ  

Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή 

έργων  
 Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των 

σχετικών μελετών  

50.000 100.000 250.000 250.000 250.000  900.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - - - - - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και Οικονο-

μική Υπηρεσία  

- - - - - - 

Εφαρμογή των μελετών 

– Κατασκευή έργων  

1.150.000 1.250.000 1.400.000 400.000 500.000 4.700.000 

ΣΥΝΟΛΟ  1.200.000 1.350.000 1.650.000 650.000 750.000 5.600.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π., ΕΣΠΑ  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  
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ΔΡΑΣΗΣ  

1.4 

Ορθή και περιβαλλοντικά αποδεκτή δ ιαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων   

ΆΞΟΝΑΣ 1 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Π ΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΜΕΤΡΟ 1.4. : Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων  

Γενικός στόχος 1.4.1: Κατασκευή ΧΥΤΑ, (βάση πρόβλεψης του Περιφερειακού Σχεδιασμού γεγο νός 

που αναμένεται να συντελέσει καθοριστικά στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Δήμου .  

Γενικός στόχος 1.4.2: Συστηματικός έλεγχος για την αποτροπή δημιουργίας νέων – παράνομων ΧΑ-

ΔΑ. 

Γενικός στόχος 1.4.3: Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ του Δήμου . 

Γενικός στόχος 1.4.4: Ολοκλήρωση - συνέχιση προγράμματος ανακύκλωσης με την τοποθέτηση κα-

τάλληλων κάδων για την συλλογή χαρτιού,  

Γενικός στόχος 1.4.5: Διάθεση κονδυλίων για την ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων οχη-

μάτων του Δήμου. 

Γενικός στόχος 1.4.6: Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου για τη συγκέντρωση αδρανών υλι κών (μπάζα) 

από το σύνολο  του Δήμου, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη απόρριψή τους (π.χ. εντός κοίτης 

ρεμάτων).  

Γενικός στόχος 1.4.7: Αγορά νέων και σύγχρονων κάδων και αντικατάσταση των αντίστοιχων 

παλαιωμένων . 

Γενικός στόχος 1.4.8: Επέκταση, βελτίωση και αντικατάσταση του  παλαιωμένου και εν μέρει ακατάλ-

ληλου δικτύου αποχέτευσης των οικισμών.  

Γενικός στόχος 1.4.9: Συμμετοχή στις διαδικασίες ολοκλήρωσης κατασκευής και εκσυγχρονισμού 

υπαρχουσών εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων του Δήμου.  

Γενικός στόχος 1.4.10: Λήψη πρωτοβουλιών και κύρια συμμετοχή στο σχεδιασμό και θέση σε 

λειτουργία μονάδων διάθεσης και επεξεργασίας ελαιολυμάτων . 

Γενικός στόχος 1.4.11: Μελέτη - Κατασκευή αντιπλημμυρικών  έργων. 

Γενικός στόχος 1.4.12: Επιβολή αυστηρών προστίμων και άμεσων κυρώσεων σε κάθε περίπτωση απα-

ράδεκτης διάθεσης υγρών αποβλήτων . 

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα επίτευξη ορθής και περιβαλλοντικά αποδεκτής διαχείρισης 

των στερεών και υγρών αποβλήτων , με σκοπό τη μείωση της ρύ πανσης του φυσικού περιβάλλοντος 

της ευρύτερης περιοχής και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης.       

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην κατασκευή και 

θέση σε λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α με την ταυτόχρονη αποκατάσταση των ΧΑΔΑ σε όλα τα Τ.Δ του Δήμου , 

στην κατασκευή εγκαταστάσεων Βιολογικού Καθαρισμού των λυμάτων σε όλα τα Τ.Δ καθώς και στην 

αντικατάσταση των παλαιωμένων και εν μέρει ακατάλληλων – λόγω της παντορροϊκής λειτουργίας 

τους –  δικτύων αποχέτευσης του Δήμου. 

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική – Οικονομική Υπηρεσία.  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος 

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ Χ Χ 

Δημόσια παρουσίαση των μελετών   Χ Χ Χ Χ 

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
 Χ Χ Χ Χ 

Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή 

έργων  
Χ Χ Χ Χ Χ 

 

 
ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των 

σχετικών μελετών  

200.000 150.000 150.000 200.000 200.000 900.000 
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Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - - - - - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και Οικονο-

μική Υπηρεσία  

- - - - - - 

Εφαρμογή των μελετών 

– Κατασκευή έργων  

4.500.000 4.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 16.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ  4.700.000 4.650.000 2.650.000 2.750.000 2.700.000 17.400.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π. ΕΣΠΑ, Έκτακτη Κρατική Επιχορήγ.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔ. 

ΔΡΑΣΗΣ  

2.1 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας  

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΡΟ 2 .1. : Κοινωνική πρόνοια  

Γενικός στόχος 2 .1.1: Κατασκευή νέων βρεφονηπιακών σταθμών.  

Γενικός στόχος 2 .1.2: Έλεγχος και συντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών . Λειτουργία ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.  

Γενικός στόχος 2 .1.3: Κατασκευή παιδικών χαρών .  

Γενικός στόχος 2 .1.6: Ολοκλήρωση κατασκευής ΕΠΑΛ στη Νικήτη.  

Γενικός στόχος 2 .1.7: Συστηματικός έλεγχος και συντήρηση των κτιρίων ΚΑΠΗ. 

Γενικός στόχος 2 .1.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των εκδηλώσεων της τρίτης ηλικίας (χορωδίες, 

διοργάνωση εκδρομών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων κ.λπ) . 

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα  είναι η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

Κοινωνικής Πρόνοιας προς το σύνολο των δημοτών .    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων 

βρεφονηπιακών σταθμών και παιδικών χαρών, στη συντήρηση δημοτικών παιδικών σταθμών καθώς και 

στην προβολή των εκδηλώσεων της τρίτης ηλικίας (χορωδίες, διοργάνωση εκδρομών & ψυχαγωγικών 

εκδηλώσεων κ.λπ) .     

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ  Χ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική – Οικονομική Υπηρ. – Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος 

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των μελετών   Χ Χ   

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
 Χ Χ   

Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή 

έργων  
 Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των 

σχετικών μελετών  

150.000 150.000 150.000 - - 450.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - - - - - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και Οικονο-

μική Υπηρεσία  

- - - - - - 

Εφαρμογή των μελετών 

– Κατασκευή έργων  

- 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000  4.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ  150.000 1.150.000 1.150.000 1.000.000 1.000.000  4.450.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π, ΕΣΠΑ , Έκτακτη Κρατική Επιχορήγ.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔ. 

ΔΡΑΣΗΣ  

2.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Ενσωμάτωση στην τοπική κοινωνία ειδικών ομάδων πληθυσμού (παλιν νοστούντες, 

οικονομικοί μετανάστες,  άποροι κ.λπ) . 

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΡΟ 2.2. : Ισότητα και κοινωνική ενσωμάτωση  

Γενικός στόχος 2 .2.1: Διερεύνηση για την θέσπιση και εφαρμογή κο ινωνικών προγραμμάτων-

εθελοντικών δράσεων για ειδικές ομάδες πληθυσμού (παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι 

κ.λπ) . 

Γενικός στόχος 2 .2.2: Διερεύνηση της δυνατότητας απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων μέσω 

σχετικών Προγραμμάτων σχετικά με την εύρυθμη ένταξη και ενσωμάτωση των οικονομικών μεταναστών 

στην τοπική κοινωνία. 

Γενικός στόχος 2 .2.3: Άμεση εξυπηρέτηση και βοήθεια στις ως άνω ομάδες πληθυσμού από τις Υ πηρε-

σίες του Δήμου προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματά τους . 

Γενικός στόχος 2 .2.4: Παροχή κάθε μορφής διευκόλυνσης σε άπορους δημότες (προσφορά εργασίας, 

μείωση δημοτικών τελών, οικονομική ενίσχυση κ.λπ . 

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ενσωμάτωση στην τοπική κοινω νία ειδικών ομάδων 

πληθυσμού (παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι κ.λπ) καθώς και η παροχή κάθε μορφής 

διευκόλυνσης από τον Δήμο προς αυτές.    

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στη θέσπιση και 

εφαρμογή μέτρων για την κοινωνική ένταξη ειδικών ομάδων πληθυ σμού (παλιννοστούντες, οικονομικοί 

μετανάστες, άποροι κ.λπ).      

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ  Χ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ    

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Διοικητική – Οικονομική Υπ. – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος 

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ    

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
 Χ    

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
 Χ Χ   

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
 Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

- - - - - - 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοπ. μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

ΣΥΝΟΛΟ  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ  

2.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Ουσιαστική αναβάθμιση του επιπέδου της παρεχόμενης Παιδείας  

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΡΟ 2.3. : Παιδεία  

Γενικός στόχος 2 .3.1: Ολοκλήρωση κατασκευής νέων σχολικών κτιρίων (προσθήκες) στο Γυμνάσιο -

Λύκειο Ν.Μαρμαρά και Νικήτης και κατασκευή νέων σχολικών μονάδων.  

Γενικός στόχος 2 .3.2: Έλεγχος και συντήρηση αντίστοιχων σχολικών μονάδων.  

Γενικός στόχος 2 .3.3: Συντήρηση των σχολικών εγκαταστάσεων.  

Γενικός στόχος 2 .3.4: Ενίσχυση μαθητικών δραστηριοτήτων (αθλητικών, ψυχαγωγικών, εκπαιδευτικών).  

 

ΣΤΟΧΟΙ :  Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική βελτίωση του επιπέ δου της παρεχόμενης 

Παιδείας.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων 

σχολικών κτιρίων, στη συνεχή συντήρηση των αντίστοιχων υφιστάμενων.    

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ  Χ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ    

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική – Οικονομική Υπ. – Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας και Τ.Δ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος 

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ Χ Χ 

Δημόσια παρουσίαση των μελετών   Χ Χ Χ Χ 

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
 Χ Χ Χ Χ 

Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή 

έργων  
Χ Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των 

σχετικών μελετών  

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - - - - - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  

- - - - - - 

Εφαρμογή των μελετών 

– Κατασκευή έργων  

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 10.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ  2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 2.050.000 10.250.00 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π, ΕΣΠΑ, Έκτακτη Κρατική Επιχορήγ.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔ. 

ΔΡΑΣΗΣ  

2.4 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Ουσιαστική ανάδειξη και προβολή του Αθλητισμού  

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΡΟ 2.4. : Αθλητισμός  

Γενικός στόχος 2 .4.1: Κατασκευή νέων αθλητικών σύγχρονων υποδομών (π.χ Κλειστό Γυμναστήριο 

στο Γυμνάσιο Ν.Μαρμαρά).  

Γενικός στόχος 2 .4.2: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών κτιρίων.  

Γενικός στόχος 2 .4.3: Κατασκευή χλοοτάπητα στα γήπεδα.  

Γενικός στόχος 2 .4.4: Συντήρηση υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων . 

Γενικός στόχος 2 .4.5: Θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού . 

Γενικός στόχος 2.4.6: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Συκιάς  

Γενικός στόχος 2.4.7: Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Αγίου Νικολάου  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική ανάδειξη και καλλιέργεια του Αθλητισμού.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην κατασκευή νέων 

αθλητικών εγκαταστάσεων, στη συνεχή συντήρηση των αντίστοιχων υφιστάμενων καθώς και στη 

θέσπιση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού.     

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ  Χ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ   

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική – Οικονομική Υπ. – Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος 

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ Χ Χ 

Δημόσια παρουσίαση των μελετών   Χ Χ Χ Χ 

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
 Χ Χ Χ Χ 

Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή 

έργων  
Χ Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Εκπόνηση των 

σχετικών μελετών  

100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 450.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των μελετών  

- - -   - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και Οικονο-

μική Υπηρεσία  

- - -   - 

Εφαρμογή των μελετών 

– Κατασκευή έργων  

2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.000.000 1.000.000 9.500.000 

ΣΥΝΟΛΟ  2.600.000 2.600.000 2.550.000 2.100.000 1.100.000 9.450.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π, ΕΣΠΑ , Έκτακτη Κρατική Επιχορήγ.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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ΚΩΔ.ΔΡΑΣΗ  

2.5 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Ουσιαστική ανάδειξη και προβολή Πολιτιστικών δραστηριοτήτων  

ΆΞΟΝΑΣ 2 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΜΕΤΡΟ 2.5. : Πολιτισμός  

Γενικός στόχος 2 .5.1: Συνεχής συντήρηση και περαιτέρω ανάδειξη πολι τιστικών χώρων.  

Γενικός στόχος 2 .5.2: Στήριξη, περαιτέρω προβολή και προσπάθεια ουσιαστικής αναβάθμισης 

των λαογραφικών εκδηλώσεων.  

Γενικός στόχος 2 .5.3: Ανακατασκευή και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Υδρόμυλου 

Μεταγγιτσίου.  

Γενικός στόχος 2 .5.4: Ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών ιδιαιτεροτήτων που εντοπίζονται 

σε αρκετά κτίσματα του Δήμου και προσπάθεια ένταξης σε σχετικά Χρηματοδοτούμενα Προ-

γράμματα. Αναπλάσεις οικισμών.  

Γενικός στόχος 2 .5.6: Ολοκλήρωση μελέτης και ανακατασκευή του κτιρίου Χρ ιστοφορίδη στη 

Νικήτη  

Γενικός στόχος 2.5.7:  Ολοκλήρωση μελέτης και ανακατασκευή του κτιρίου Ζηνόζη στον Άγιο 

Νικόλαο  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική ανάδειξη και προβολή αξιόλογων 

Πολιτιστικών δραστηριοτήτων.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην κατασκευή 

νέων σύγχρονων πολιτιστικών  εγκαταστάσεων,  στην ανάδειξη των τοπικών αρχιτεκτονικών 

ιδιαιτεροτήτων που εντοπίζονται σε αρκετά κτίσματα και προσπάθεια ένταξης σε Χρηματοδο-

τούμενα Προγράμματα καθώς και στη στήριξη Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορωδιών και κάθε 

προσπάθειας που συνεισφέρει στη βελτίωση του πολιτιστικού επι πέδου του Δήμου.  

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ  Χ  ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

 Εκπόνηση των σχετικών μελετών  

 Δημόσια παρουσίαση των μελετών  

 Έγκριση από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία  

 Εφαρμογή των μελετών – Κατασκευή έργων  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Τεχνική – Οικονομική Υπ. – Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
 Χ Χ   

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
 Χ Χ   

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
 Χ Χ Χ Χ 

Εκπόνηση των σχετικών μελετών  Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των μελετών   Χ Χ   

Έγκριση από την Τεχνική και 

Οικονομική Υπηρεσία  
 Χ Χ   

Εφαρμογή των μελετών – 

Κατασκευή έργων  
 Χ Χ Χ Χ 
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ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

80.000 20.000 30.000 20.000 30.000 180.000 

Δημόσια 

παρουσίαση των ως  

άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβού-

λευση με τους 

εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών  

500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 2.500.000 

Εκπόνηση των 

σχετικών μελετών  

20.000 30.000 30.000   80.000 

Δημόσια 

παρουσίαση των 

μελετών  

- - - - - - 

Έγκριση από την 

Τεχνική και 

Οικονομική Υπη-

ρεσία  

- - - - - - 

Εφαρμογή των 

μελετών – 

Κατασκευή έργων  

 500.000 500.000 500.000 500.000 2.000.000 

ΣΥΝΟΛΟ  520.000 1.030.000 1.030.000 1.000.000 1.000.000 4.580.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : I.Π., ΕΣΠΑ, LEADER, Έκτακτη Κρατική Επιχορήγ.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 332 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΔΡΑΣΗΣ  

3.1 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Τόνωση της Απασχόλησης και βελτίωση της επαγγελματικής κα τάρτισης  

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

ΜΕΤΡΟ 3.1 : Απασχόληση / Επαγγελματική Κατάρτιση  

Γενικός στόχος 3 .1.1: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την αύξηση της απασχόλησης με τη  

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής 

Προστασίας,  Ο.Α.Ε.Δ, Εργατικό Κέντρο, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.2: Θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού που πλήττονται από την ανεργία (παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανά στες, άποροι 

κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .1.4: Συστηματική συνεργασία με επαγγελματικά Επιμελητήρια – Φορείς προ-

κειμένου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων.  

Γενικός στόχος 3 .1.5: Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του 

επιπέδου  επαγγελματικής κατάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων 

(Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η αύξηση της απασχόλησης και η βελ τίωση της 

επαγγελματικής κατάρτισης του παραγωγικού δυναμικού που δρα στηριοποιείται εντός των 

ορίων του Δήμου.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην Σύνταξη 

τοπικού σχεδίου δράσης για την αύξηση της απασχόλησης με τη συμμετοχή όλων  των 

εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτι-

κοί φορείς κ.λπ), στη θέσπιση και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων για ειδικές ομάδες 

πληθυσμού που πλήττονται από την ανεργία (παλιννοστούντες, οικονομικοί μετανάστες, άποροι 

κ.λπ), στη συστηματική συνεργασία με επαγγελματικά Επιμελητήρια – Φορείς προκειμένου να 

καταστεί εφικτή η βελτίωση της επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων καθώς και στη 

σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την περαιτέρω βελτίωση του επιπέδου επαγγελματικής κα -

τάρτισης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Απασχόλησης & Κοι-

νωνικής Προστασίας, Ο.Α.Ε.Δ, ιδιωτικοί φορείς κ.λπ).  

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Διοικητική – Οικονομική Υπ. – ΚΕΠ - Νομικά Πρόσωπα 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
 Χ Χ   

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
 Χ Χ   

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
 Χ Χ Χ Χ 
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ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

- - - - - - 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών  

- 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 

ΣΥΝΟΛΟ  - 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α  
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ΚΩΔ.ΔΡΑΣΗΣ  

3.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Στήριξη πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής  

ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3 .2: Πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής παραγωγή  

Γενικός στόχος 3 .2.2: Αμέριστη στήριξη και προβολή κάθε είδους προσπάθειας αξιοποίησης 

τοπικών πόρων (μέλι, ελιές, λάδι, τυροκομία, παραδοσιακή ταπητουργία κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.4: Δημιουργία κατάλληλων χώρων για την ανάδειξη τοπικών παραδο-

σιακών προϊόντων και επαγγελμάτων (θεματικά πάρκα κ.λπ).  

Γενικός στόχος 3 .2.9: Αμέριστη στήριξη και προβολή των μεταποιητικών μονάδων που  

δραστηριοποιούνται στο Δήμο . 

Γενικός στόχος 3 .2.11: Στήριξη των μονάδων αλλά και των δημοτών που δραστηριοποιούνται 

στον αγροτικό τομέα.  

Γενικός στόχος 3 .2.14: Βελτίωση των υποδομών της άρδευσης & των εγγειοβ/κών έργων.  

Γενικός στόχος 3 .2.16: Συνεχής συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου αγροτικής οδοποιίας, 

καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, με σκοπό την αποκατάσταση της ασφαλούς βατότητάς του. 

Αξιοποίηση σχετικών εγχώριων και Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η στήριξη και ανάπτυξη της πρωτογενούς, 

δευτερογενούς και τριτογενούς παραγωγής εντός των ορίων του Δήμου.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην εκτέλεση 

συγκεκριμένων δράσεων για την στήριξη και ανάπτυξη της πρωτογενούς, δευτερογενούς και 

τριτογενούς παραγωγής. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προβολή κάθε είδους προσπάθειας αξιο -

ποίησης τοπικών πόρων, η δημιουργία χώρων για την ανάδειξη παραδοσιακών προϊόντων και ε-

παγγελμάτων, η βελτίωση των υποδομών της άρδευσης και των εγγειοβελτι ωτικών έργων καθώς 

και η συνεχής συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου αγροτικής οδοποιίας. 

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Δοικ/κή – Τεχνική – Οικ/κή Υπ. – ΚΕΠ – Νομικά Πρόσωπα 

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
 Χ    

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς 
 Χ Χ   

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
 Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

5.000 5.000 8.000 - - 18.000 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών  

- 300.000 200.000 200.000 200.000  900.000 

ΣΥΝΟΛΟ  5.000 305.000 208.000 200.000 200.000  918.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π., LEADER  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α  
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3.3 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Στήριξη και ανάπτυξη του Τουρισμού.  
ΆΞΟΝΑΣ 3 : ΤΟΠΙΚΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  

Μέτρο 3 .3: Τουρισμός  

Γενικός στόχος 3 .3.1: Στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο 

Δήμο, μέσω της συνεχούς προσπάθειας που καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου. 

Γενικός στόχος 3 .3.2: Εκσυγχρονισμός λιμενικών υποδομών και κατασκευή νέων λιμενικών 

έργων. Σύνδεση με γειτονικούς τουριστικούς προορισμούς (π.χ Σποράδες). 

Γενικός στόχος 3 .3.3: Συστηματικός καθαρισμός των ακτών με την χρήση κατάλληλου 

εξοπλισμού. Τοποθέτηση κάδων και τακτική συλλογή των απορριμμάτων τους.  

Γενικός στόχος 3 .3.4: Εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών για την διευκόλυνση των 

επισκεπτών (π.χ.  λιμενικές εγκαταστάσεις,  υπαίθρια ντους, αλλακτήρια κ.λπ.).  

Γενικός στόχος 3 .3.6: Στήριξη και προβολή κάθε προσπάθειας αναβάθμισης του αγρο -

τουρισμού, συνεκτιμώντας το γεγονός ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται έντονη αύξηση του 

συγκεκριμένου είδους τουρισμού.  

Γενικός στόχος 3 .3.8: Αξιοποίηση αρχαιολογικών χώρων.  

Γενικός στόχος 3 .3.9: Προβολή παραδοσιακών οικισμών.  Ανάπλαση παραλιακών ζωνών.  

Γενικός στόχος  3.3.10  Προώθηση του Καταδυτικού Τουρισμού με τη δημιουργία καταδυτικών 

δρόμων  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η ουσιαστική στήριξη και προβολή των 

τουριστικών δυνατοτήτων του Δήμου. .  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην εκτέλεση 

συγκεκριμένων δράσεων για την στήριξη και ανάδειξη των τουριστικών δυνατοτήτων του 

Δήμου.  

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ  Χ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Δοικ/κή –  Τεχνική –  Οικ/κή Υπ. –  ΚΕΠ –  Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
 Χ Χ   

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
 Χ Χ Χ  

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
 Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  ΣΥΝΟΛΟ 

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

- - - - - - 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλε-

κόμενους Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών 

550.000 650.000 750.000 750.000 750.000 3.450.000 

ΣΥΝΟΛΟ 550.000 650.000 750.000 750.000 750.000 3.450.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π, ΕΣΠΑ, LEADER 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α 
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4.1 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Βελτίωση των διαδικασιών διοίκησης  

Άξονας 4:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4 .1: Διαδικασίες διοίκησης  

Γενικός στόχος 4 .1.1: Βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και 

αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .1.3: Αξιολόγηση διαθέσιμου προσωπικού και εξοπλισμού και εν συνεχεία 

εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή τους.  

Γενικός στόχος 4 .1.4: Συλλογή χρήσιμων στοιχείων σχετικά με το αποτέλεσμα της 

εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης (απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής τους, 

βαθμός αποδοχής τους από τους Δημότες, εμφάνιση τυχόν δυσλειτουργιών κατά την εφαρ-

μογής τους κ.λπ).  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ο καταρχήν εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων 

επί των διαδικασιών διοίκησης και εν συνεχεία η  λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίω-

σή τους.   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην εκτέ-

λεση συγκεκριμένων δράσεων για την  βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού, παρα-

κολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου, την αξιολόγηση διαθέσιμου προ-

σωπικού και εξοπλισμού και εν συνεχεία την εφαρμογή σχεδίου για τη βέλτιστη αξιοποίησή 

τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη δράση αποτελεί η συλλογή στοιχείων  σχετικά με το αποτέλεσμα 

της εφαρμογής των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης.    

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ    

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
Χ Χ    

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
Χ Χ Χ   

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
Χ Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος  5ο Έτος  ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση  σχετικών 

μέτρων 

- - - - - - 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών  

35.000 35.000 35.000 40.000 45.000 190.000 

ΣΥΝΟΛΟ  35.000 35.000 35.000 40.000 45.000 190.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α  
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4.2 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Βελτίωση της σχέσης Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη  

Άξονας 4:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4 .2: Σχέση Δήμου με την κοινωνία και  τον πολίτη  

Γενικός στόχος 4 .2.1: Ανάγκη βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους 

κοινωνικούς φορείς και τους δημότες και ειδικότερα θέσπιση μέτρων με σκοπό: την αυθημερόν 

εξυπηρέτησή τους σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, την παροχή χρήσιμων 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε θέματα μη – αποκλειστικής αρμοδιότητας 

του Δήμου, την απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξής τους, την έγκυρη και συστηματική 

πληροφόρησή τους μέσω διαδικτύου . 

Γενικός στόχος 4 .2.2: Ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων κοινων-

ικών φορέων και δημοτών . 

Γενικός στόχος 4 .2.3: Συμμετοχή των δημοτών και κοινωνικών φορέων ιδίως σε κρίσιμα ζητή-

ματα αναπτυξιακού προγραμματισμού . 

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ο καταρχήν εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων επί 

της σχέσης του Δήμου με την κοινωνία και τον πολίτη και εν συνεχεία η λήψη κατάλληλων με -

τρων για τη βελτίωσή της.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην εκτέλεση 

συγκεκριμένων δράσεων για την βελτίωση της σχέσης του Δήμου με την κοινωνία και τον 

πολίτη. Ειδικότερα, προβλέπεται η θέσπιση μέτρων με σκοπό: την αυθημερόν εξυπηρέτησή 

τους σε θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, την παροχή χρήσιμων συμβουλευτικών 

υπηρεσιών και διευκολύνσεων σε θέματα μη – αποκλειστικής αρμοδιότητας του Δήμου, την 

απλοποίηση των διαδικασιών υποστήριξής τους, την έγκυρη και συστηματική πλη ροφόρησή 

τους μέσω διαδικτύου, η ανάπτυξη διαδικασιών διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων κοινω-

νικών φορέων και δημοτών καθώς και η συμμετοχή των δημοτών και κοινωνικών φορέων ιδίως 

σε κρίσιμα ζητήματα αναπτυξιακού προγραμματισμού.       

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Διοικ/κή – Οικ/κή Υπη, ΚΕΠ, Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας και Τ.Δ 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
Χ Χ Χ   

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
Χ Χ Χ Χ  

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
Χ Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

- - - - - - 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών  

25.000 25.000 25.000 40.000 50.000 165.000 

ΣΥΝΟΛΟ  25.000 25.000 25.000 40.000 50.000 165.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π., ΕΣΠΑ  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α  



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.ΣΙΘΩΝΙΑΣ  

 

 

 338 

ΚΩΔ.ΔΡΑΣΗΣ  

4.3 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Βελτίωση της λειτουργίας των Οργάνων  και των Υπηρεσιών  

Άξονας 4:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4 .3: Δομές (όργανα και υπηρεσίες)  

Γενικός στόχος 4 .3.2: Αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας των Υ πηρεσιών 

του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών.   

Γενικός στόχος 4 .3.3: Ανακατανομή των καθηκόντων των Υπηρεσιών και του προ σωπικού του 

Δήμου κυρίως σε θέματα κοινωνικής πρόνοιας, τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι ο καταρχήν εντοπισμός κρίσιμων ζητημάτων 

κατά την λειτουργία των Οργάνων και των Υπηρεσιών του Δήμου  και εν συνεχεία η λήψη 

κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπισή τους.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην εκτέλεση 

συγκεκριμένων δράσεων για την βελτίωση της λειτουργίας των Οργάνων και των Υπηρεσιών 

του Δήμου. Ειδικότερα, προβλέπεται η αναβάθμιση και βελτίωση του επιπέδου συνεργασίας 

των Υπηρεσιών του Δήμου κυρίως σε θέματα εξυπηρέτησης των πολιτών  καθώς και η 

ανακατανομή των καθηκόντων των Υπηρεσιών και του προ σωπικού του  Δήμου κυρίως σε θέμα-

τα κοινωνικής πρόνοιας, τοπικής οικονομίας και απασχόλησης.       

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :  Διοικ/κή – Οικ/κή Υπη, ΚΕΠ, Νομικά Πρόσωπα  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος  2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ Χ   

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
Χ Χ Χ   

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
Χ Χ Χ Χ  

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
Χ Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ  

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

- - - - - - 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών  

25.000 25.000 25.000 40.000 50.000 165.000 

ΣΥΝΟΛΟ  25.000 25.000 25.000 40.000 50.000 165.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π.  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α  
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ΚΩΔ .  ΔΡΑΣΗΣ  

4.4 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Βέλτιστη αξιοποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου ανθρώπι νου 

δυναμικού καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής  
Άξονας 4:  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  

Μέτρο 4 .4: Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή  

Γενικός στόχος 4 .4.1:  Ενδυνάμωση του υφιστάμενου προσωπικού των Υπηρεσιών του Δήμου με 

σύγχρονες ειδικότητες.  

Γενικός στόχος 4 .4.2:  Αναβάθμιση των γνώσεων και της ενημέρωσης του ανθρώπινου δυναμικού 

(αιρετών και προσωπικού) κυρίως σε θέματα ανεύρεσης πληροφοριών, νο μοθετικών διατάξεων και γενι -

κότερων θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου.  

Γενικός στόχος 4 .4.4:  Αξιοποίηση προγραμμάτων εθελοντικής  εργασίας και παροχής υπηρεσιών για την 

καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δήμου σε κρίσιμες περιόδους (αποχιονισμός 

ορεινών περιοχών, δασοπροστασία κ.λπ).  

Γενικός στόχος 4 .4.5:  Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλι σμού.  

ΣΤΟΧΟΙ : Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η βέλτιστη αξιοποίηση και αναβάθ μιση του υφι-

στάμενου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να αυξηθεί η 

αποδοτικότητα των Υπηρεσιών του Δήμου.  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Το έργο αφορά στην εκτέλεση 

δράσεων για την αξιοποίηση και αναβάθμιση του ανθρώπι νου δυναμικού καθώς και της υλικο -

τεχνικής υποδομής.  Προβλέπεται η ενδυνάμωση του υφιστάμενου προσωπικού των Υπη ρεσιών 

του Δήμου με σύγχρονες ειδικότητες, η  αναβάθμιση των γνώσεων και της ενημέρωσης του 

ανθρώπινου δυναμικού  κυρίως σε θέματα ανεύρεσης πληροφοριών, νομοθετικών διατάξεων και 

γενικότερων θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του Δήμου, η αξιοποίηση προγραμμάτων 

εθελοντικής εργασίας για την καλύτερη αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών του Δήμου σε 

κρίσιμες περιόδους καθώς και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου Η/Μ εξοπλισμού.   

ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ   ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΔΡΑΣΗ  Χ  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ : Οι ενέργειες που απαιτούνται είναι :  

 Θέσπιση σχετικών μέτρων  

 Δημόσια παρουσίαση των ως άνω μέτρων  

 Δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους Φορείς  

 Οριστικοποίηση μέτρων και εφαρμογή αυτών  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :   

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ :Δήμος Σιθωνίας  και Τ.Δ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Ενέργειες   1ο Έτος  2ο Έτος 3ο Έτος  4ο Έτος 5ο Έτος  

Θέσπιση σχετικών μέτρων Χ Χ    

Δημόσια παρουσίαση των ως άνω 

μέτρων  
Χ Χ    

Δημόσια διαβούλευση με τους 

εμπλεκόμενους Φορείς  
Χ     

Οριστικοποίηση μέτρων και 

εφαρμογή αυτών  
Χ Χ Χ Χ Χ 

ΔΑΠΑΝΕΣ 

Ενέργειες  1ο Έτος 2ο Έτος  3ο Έτος 4ο Έτος 5ο Έτος ΣΥΝΟΛΟ  

Θέσπιση σχετικών 

μέτρων 

- - - - - - 

Δημόσια παρουσίαση 

των ως άνω μέτρων  

- - - - - - 

Δημόσια διαβούλευση 

με τους εμπλεκόμενους 

Φορείς  

- - - - - - 

Οριστικοποίηση μέ-

τρων και εφαρμογή 

αυτών  

200.000 200.000 200.000 250.000 250.000 1.100.000 

ΣΥΝΟΛΟ  600.000 200.000 200.000 250.000 250.000 1.100.000 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ : Ι.Π. , ΕΣΠΑ  

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΣΗΣ : Α  
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Κεφάλαιο 2.3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

 
Ενότητα 2.3.1 Χρηματοδότηση δράσεων  

Στο παρόν Κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρηματοδότηση των επιμέρους Μέτρων 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ανά πηγή χρηματοδότησης για κάθε έτος της 

επόμενης τετραετίας, προκειμένου  να καλυφθούν οι δαπάνες των δράσεων .  

Για τις εκτιμήσεις των εσόδων συνεκτιμήθηκε πρώτον η πρόβλεψη των 

παραγόντων που επηρεάζουν τα έσοδα του Δήμου (π.χ. πληθωρισμός, εξέλιξη 

πληθυσμού κλπ), δεύτερον η ανάλυση των τάσεων της προηγούμενης τετραετίας 

και τρίτον η εκτίμηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των  

στόχων για τη βελτίωση των οικονομικών του Δήμου. Με βάση τις εκτιμήσεις 

αυτές προέκυψε η συνολική εικόνα της διαχρονικής εξέλιξης των εσόδων του 

Δήμου και των Νομικών προσώπων του για τα επόμενα τέσσερα έτη . 

Συγκεκριμένα, στον ακόλουθο χρηματοδοτικό πίνακα αναφέρονται τα 

επιμέρους ποσά που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των επιμέρους Μ έ-

τρων, έτσι όπως αυτά παρουσιάσθηκαν αναλυτικά στις προηγούμενες ενότητες 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος, οι πηγές χρηματοδότησής τους καθώς και τα 

σύνολα των επιμέρους ποσών. . 



ΠΟΣΟ (Ε) % ΠΟΣΟ (Ε) % ΠΟΣΟ (Ε) % ΠΟΣΟ (Ε) % ΠΟΣΟ (Ε) %

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 1.1 1.050.000 € 200.000 € 19,05% 150.000 € 14,29% 700.000 € 66,67%

ΜΕΤΡΟ 1.2 8.950.000 € 1.500.000 € 16,76% 4.800.000 € 53,63% 300.000 € 3,35% 850.000 € 9,50% 1.500.000 € 16,76%

ΜΕΤΡΟ 1.3 5.600.000 € 400.000 € 7,14% 4.100.000 € 73,21% 1.100.000 € 19,64%

ΜΕΤΡΟ 1.4 17.400.000 € 650.000 € 3,74% 15.000.000 € 86,21% 1.750.000 € 10,06%

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΜΕΤΡΟ 2.1 4.450.000 € 200.000 € 4,49% 2.950.000 € 66,29% 300.000 € 6,74% 1.000.000 € 22,47%

ΜΕΤΡΟ 2.2 250.000 € 250.000 € 100,00%

ΜΕΤΡΟ 2.3 10.250.000 € 450.000 € 4,39% 7.300.000 € 71,22% 2.500.000 € 24,39%

ΜΕΤΡΟ 2.4 9.450.000 € 150.000 € 1,59% 4.800.000 € 50,79% 4.500.000 € 47,62%

ΜΕΤΡΟ 2.5 4.580.000 € 250.000 € 5,46% 3.130.000 € 68,34% 350.000 € 7,64% 850.000 € 18,56%

ΑΞΟΝΑΣ 3

ΜΕΤΡΟ 3.1 80.000 € 80.000 € 100,00%

ΜΕΤΡΟ 3.2 918.000 € 250.000 € 27,23% 668.000 € 72,77%

ΜΕΤΡΟ 3.3 3.450.000 € 400.000 € 11,59% 1.450.000 € 42,03% 850.000 € 24,64% 750.000 € 21,74%

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΜΕΤΡΟ 4.1 190.000 € 190.000 € 100,00%

ΜΕΤΡΟ 4.2 165.000 € 50.000 € 30,30% 115.000 € 69,70%

ΜΕΤΡΟ 4.3 165.000 € 165.000 € 100,00%

ΜΕΤΡΟ 4.4 1.100.000 € 250.000 € 22,73% 850.000 € 77,27%

ΓΕΝΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 5

(ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓ.)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ, ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΑΠΑΝΕΣ

5ΕΤΙΑΣ

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 1

(Ι.Π/ΣΑΤΑ)

3,63% 13.950.000 €68.048.000 € 5.435.000 € 65,61%

Για την Διεπιστημονική Ομάδα Έργου

7,99% 44.645.000 € 20,50%2.468.000 €

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 4

(ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)

1.550.000 € 2,28%

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 2

(ΕΣΠΑ, ΕΠΠΕΡΑΑ)

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΠΗΓΗΣ 3

(LEADER)


