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Α.5.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟ

Α.5.1.  Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων και Προοπτικών

Α.5.1.1. Προγραμματιζόμενα 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2014

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής αλλά και 

εσωτερικής (οργανωτικής – λειτουργικής) ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής 

και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερει

προγραμματικού αυτού εργαλείου, έγινε με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ενώ με τη 

μεταγενέστερη Υπουργική Απόφαση 41179/23.10.2014 καθορίστηκε το «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων είναι το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων 

εξειδικευμένων σε δράσεις με ορίζοντα 5ετίας και 

προγραμματισμού του Δήμου. Η εκπόνηση της Β’ φάσης του Επιχειρησιακού και Οικονομικού 

Προγραμματισμού, που περιλαμβάνει την εξειδίκευση των Αξόνων σε Μέτρα και Δράσεις (έργα), 

ολοκληρώθηκε τον Μάιο 2015. 

Στο πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προγραμματιζόμενες δράσεις 

Προγράμματος, που αφορούν στην Δ.Ε. Κεραμ

κατανομή στις επιμέρους Δ.Ε. και συνεπώς ενδέχεται να αφορούν και στην

Κεραμειών.  Αναλυτικότερα : 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων και Προοπτικών

Προγραμματιζόμενα – Εκτελούμενα Έργα 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Χανίων 2014-2019 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής αλλά και 

λειτουργικής) ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής 

και τις κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η θέσπιση του 

προγραμματικού αυτού εργαλείου, έγινε με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ενώ με τη 

μεταγενέστερη Υπουργική Απόφαση 41179/23.10.2014 καθορίστηκε το «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

αετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

α΄ βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014-19» 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων είναι το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων 

εξειδικευμένων σε δράσεις με ορίζοντα 5ετίας και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αναπτυξιακού 

προγραμματισμού του Δήμου. Η εκπόνηση της Β’ φάσης του Επιχειρησιακού και Οικονομικού 

Προγραμματισμού, που περιλαμβάνει την εξειδίκευση των Αξόνων σε Μέτρα και Δράσεις (έργα), 

πίνακα που ακολουθεί περιλαμβάνονται οι προγραμματιζόμενες δράσεις – 

Προγράμματος, που αφορούν στην Δ.Ε. Κεραμειών αλλά και στο σύνολο του Δήμου όταν δεν υπάρχει 

κατανομή στις επιμέρους Δ.Ε. και συνεπώς ενδέχεται να αφορούν και στην περιοχή μελέτης της Δ.Ε. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 
ΠΤΙΚΩΝ 

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Δυνατοτήτων και Προοπτικών 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής αλλά και 

λειτουργικής) ανάπτυξης, σε εναρμόνιση με τους στόχους της Δημοτικής Αρχής 

ακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η θέσπιση του 

προγραμματικού αυτού εργαλείου, έγινε με το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006), ενώ με τη 

μεταγενέστερη Υπουργική Απόφαση 41179/23.10.2014 καθορίστηκε το «Περιεχόμενο, δομή και τρόπος 

αετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων είναι το πλαίσιο των στρατηγικών στόχων 

αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο αναπτυξιακού 

προγραμματισμού του Δήμου. Η εκπόνηση της Β’ φάσης του Επιχειρησιακού και Οικονομικού 

Προγραμματισμού, που περιλαμβάνει την εξειδίκευση των Αξόνων σε Μέτρα και Δράσεις (έργα), 

 έργα του Επιχειρησιακού 

ιών αλλά και στο σύνολο του Δήμου όταν δεν υπάρχει 

περιοχή μελέτης της Δ.Ε. 
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Άξονας 1 : Προστασία του περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Μέτρο 1.1. Ενεργειακή Διαχείριση και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 

Στόχος 1.1.1 Αξιοποίηση ΑΠΕ 
Εξοικονόμηση ενέργειας. 

Έργα 

Διαμόρφωση ενεργειακής στρατηγικής και εκπόνηση 
σχεδίου δράσης για της Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). 
Συμμετοχή σε σχετικά δίκτυα και σύμφωνα 
(Σύμφωνο Δημάρχων, Mayor Adapt
Καταγραφή – συστηματική παρακολούθηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης στα δημόσια 
κτίρια 

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών οχημάτων

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη 
δημιουργία δημοτικής συνεταιριστικής επιχείρησης 
παραγωγής πράσινης ενέργειας με χρήση ΑΠΕ σε 
δημοτικές εκτάσεις στο πλαίσιο του ΓΠΣ

Στόχος 1.1.2  Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις
- 

Στόχος 1.1.3  Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού
Έργα 

Ένταξη της Δ.Ε. Κεραμειών στο Γ.Π.Σ. του Δήμου 
Χανίων 

Οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων

Στόχος 1.1.4  Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης Χανίων και του Ενετικού
- 

Στόχος 1.1.5  Αναβάθμιση και δημιουργία νέων κοινόχρηστων 
αστικού και περιαστικού πρασίνου.

Έργα 

Συντήρηση – αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, 
παιδικών χαρών και πάρκων 

Μέτρο 1.2 Οδικό Δίκτυο 
Στόχος 1.2.1 Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου και συγκοινωνιακών συνδέσεων.

- 
Στόχος 1.2.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας 

Έργα 

Δημιουργία πρότυπων χώρων στάθμευσης ΤΑΧΙ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 
Άξονας 1 : Προστασία του περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

 
Μέτρο 1.1. Ενεργειακή Διαχείριση και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής 

Περιβάλλον 
ΑΠΕ – Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Διαμόρφωση ενεργειακής στρατηγικής και εκπόνηση 
σχεδίου δράσης για της Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ). 
Συμμετοχή σε σχετικά δίκτυα και σύμφωνα 

Adapt, Δίκτυο c40) 

ΑΑ -0- 

συστηματική παρακολούθηση της 
ενεργειακής κατανάλωσης στα δημόσια – δημοτικά ΑΑ -0- Ίδια μέσα

Προμήθεια δύο ηλεκτρικών οχημάτων ΑΑ 80.000 

Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για τη 
δημιουργία δημοτικής συνεταιριστικής επιχείρησης 

πράσινης ενέργειας με χρήση ΑΠΕ σε 
δημοτικές εκτάσεις στο πλαίσιο του ΓΠΣ 

Α 10.000 

Στόχος 1.1.2  Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις 
- - 

Στόχος 1.1.3  Προώθηση θεμάτων πολεοδομικού σχεδιασμού 
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

ιών στο Γ.Π.Σ. του Δήμου 
ΑΑ -0- 

Οριοθέτηση οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων Α 100.000 

Στόχος 1.1.4  Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης Χανίων και του Ενετικού
- - 

Στόχος 1.1.5  Αναβάθμιση και δημιουργία νέων κοινόχρηστων – ελεύθερων χώρων. Επέκταση 
αστικού και περιαστικού πρασίνου. 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων, 
Α 585.000 

Μέτρο 1.2 Οδικό Δίκτυο – Κυκλοφορία – Βιώσιμη κινητικότητα
Στόχος 1.2.1 Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου και συγκοινωνιακών συνδέσεων.

- - 
Στόχος 1.2.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας, οδικής ασφάλειας και στάθμευσης

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Δημιουργία πρότυπων χώρων στάθμευσης ΤΑΧΙ 
Α 10.000 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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Άξονας 1 : Προστασία του περιβάλλοντος και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής. 

Μέτρο 1.1. Ενεργειακή Διαχείριση και αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής – Οικιστικό 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων – 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

- - 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δ.Ε. 
Κεραμε

ιών 
Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 1.1.4  Προστασία και ανάδειξη της παλιάς πόλης Χανίων και του Ενετικού λιμένα 
- - 

ελεύθερων χώρων. Επέκταση 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Βιώσιμη κινητικότητα 
Στόχος 1.2.1 Βελτίωση και συντήρηση οδικού δικτύου και συγκοινωνιακών συνδέσεων. 

- - 
και στάθμευσης 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Στόχος 1.2.3 Προώθηση βιώσιμων μεταφορών, προσπελασιμότητας και κινητικότητας.
Εκπόνηση κανονισμού διαστάσεων και 
οδών, ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων

Μέτρο 1.3 Ύδρευση 
Στόχος 1.3.1 Εξασφάλιση επάρκειας, ποιότητας νερού. Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός 
δικτύων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Έργα 

Κατασκευή δικτύων ομβρίων ΔΕΥΑ Χανίων 

Αναβάθμιση συστήματος ύδρευσης Δ.Ε. 

Στόχος 1.3.2 Ολοκληρωμένη 

- 
Στόχος 1.3.3 Βελτίωση της καθαριότητας και ενίσχυση της ανακύκλωσης. Αναβάθμιση και 
αντικατάσταση στόλου οχημάτων και εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων

Έργα 

Οριοθέτηση και κατασκευή χώρων για κάδους 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης
Ολοκληρωμένο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριμμάτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 
και κομποστοποίηση) με στόχο τη μείωση 
αποβλήτων που οδηγούνται σε τελική διάθεση κατά 
80% έως το 2020 
Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης συστήματος 
ανακύκλωσης υλικών και Κέντρου 
Επαναχρησιμοποίησης 

Μέτρο 1.4 Διαχείριση και προστασία 
Στόχος 1.4.1 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος

Έργα 

Εκδηλώσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
μαθητών 
Καθαρισμός, αποψίλωση και προστασία ρεμάτων

Ανάπτυξη διαδραστικού χάρτη φυσικών περιοχών 
μέσα στο Δήμο 
Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προστασία των 
ορεινών περιοχών και την ορθολογική χρήση 
φυσικών πόρων 
Στόχος 1.4.2  Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ακτών. Εφαρμογή πιλοτικών 
προγραμμάτων  οικολογικής διαχείρισης παραλιών

- 
Στόχος 1.4.3 Δράσεις προστασίας περιοχών 

Έργα 

Στρατηγική για την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στόχος 1.2.3 Προώθηση βιώσιμων μεταφορών, προσπελασιμότητας και κινητικότητας.
Εκπόνηση κανονισμού διαστάσεων και διαμόρφωσης 
οδών, ποδηλατοδρόμων και πεζοδρομίων 

Α -0- Ίδια μέσα

Μέτρο 1.3 Ύδρευση – Άρδευση – Αποχέτευση – Καθαριότητα - Ανακύκλωση
Στόχος 1.3.1 Εξασφάλιση επάρκειας, ποιότητας νερού. Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός 

άρδευσης και αποχέτευσης 
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Κατασκευή δικτύων ομβρίων ΔΕΥΑ Χανίων  Α 951.900 

Αναβάθμιση συστήματος ύδρευσης Δ.Ε. Κεραμειών Α 500.000 

Στόχος 1.3.2 Ολοκληρωμένη και ασφαλής διαχείριση αποβλήτων και τριτοβάθμια επεξεργασία 
λυμάτων 

- - 
Στόχος 1.3.3 Βελτίωση της καθαριότητας και ενίσχυση της ανακύκλωσης. Αναβάθμιση και 
αντικατάσταση στόλου οχημάτων και εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Οριοθέτηση και κατασκευή χώρων για κάδους 
απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

Α -0- 

Ολοκληρωμένο σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης 
απορριμμάτων (επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, 
και κομποστοποίηση) με στόχο τη μείωση των 
αποβλήτων που οδηγούνται σε τελική διάθεση κατά 

Α 100.000 

Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης συστήματος 
ανακύκλωσης υλικών και Κέντρου Α 15.000 

Μέτρο 1.4 Διαχείριση και προστασία φυσικών πόρων 
Στόχος 1.4.1 Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Εκδηλώσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος 
και την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

Α 9.000 (*) Ίδια μέσα

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
Α -0- Ίδια μέσα

Καθαρισμός, αποψίλωση και προστασία ρεμάτων 
Α -0- Ίδια μέσα

Ανάπτυξη διαδραστικού χάρτη φυσικών περιοχών 
Α 3.000 (*) 

ευαισθητοποίησης για την προστασία των 
ορεινών περιοχών και την ορθολογική χρήση Α -0- 

Στόχος 1.4.2  Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ακτών. Εφαρμογή πιλοτικών 
προγραμμάτων  οικολογικής διαχείρισης παραλιών 

- - 
Στόχος 1.4.3 Δράσεις προστασίας περιοχών NATURA 2000, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Στρατηγική για την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας Α 20.000 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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Στόχος 1.2.3 Προώθηση βιώσιμων μεταφορών, προσπελασιμότητας και κινητικότητας. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ανακύκλωση 
Στόχος 1.3.1 Εξασφάλιση επάρκειας, ποιότητας νερού. Βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισμός 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Κεραμε

ιών 
και ασφαλής διαχείριση αποβλήτων και τριτοβάθμια επεξεργασία 

- - 
Στόχος 1.3.3 Βελτίωση της καθαριότητας και ενίσχυση της ανακύκλωσης. Αναβάθμιση και 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 1.4.2  Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και ακτών. Εφαρμογή πιλοτικών 

- - 
2000, οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Ίδιοι Δήμος 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

στα όρια του Δήμου Χανίων. Προστασία χλωρίδας 
(κρινάκι της θάλασσας)  
Οριοθέτηση, καθαρισμός, αποκατάσταση και 
προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων από 
πυρκαγιές και άλλες ασύμβατες χρήσεις (συλλογή 
σπάνιων ειδών, υλοτομία κ.α.) 
Προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης περιοχών 
NATURA 2000 
Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Περιοχών 
2000 
Προστασία και ανάδειξη των δύο κηρυγμένων 
καταφυγίων άγριας ζωής στις Δ.Ε. Ακρωτηρίου και 
Κεραμειών  

Μέτρο 1.5 Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία
Στόχος 1.5.1 Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων 

Έργα 

Αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από 
δυσμενή φυσικά και ακραία καιρικά φαινόμενα
Παρακολούθηση απόκρισης κτιρίων 
στην εδαφική κίνηση 
Σύσταση ομάδων από εθελοντές έτοιμων για 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών
Σεμινάρια επιμόρφωσης μηχανικών για τον σεισμικό 
κίνδυνο 
Ανάπτυξη συνεργασίας για την ανάπτυξη 
οργάνωση της πολιτικής προστασίας Δήμου Χανίων
Εκπόνηση σχεδίων δράσης έκτακτων αναγκών

Δράσεις πυροπροστασίας στα πλαίσια πολιτικής 
προστασίας του Δήμου Χανίων και πρόσληψη 
εποχιακού προσωπικού 

Καθαρισμοί ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία

Στόχος 1.5.2  Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας
Έργα 

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για δράσεις 
πυροπροστασίας (αποψιλώσεις κλπ)
Εκπόνηση αναλυτικού Σχεδίου Δράσης Πρόληψης 
Δασικών Πυρκαγιών, με χρήση χαρτών 
καταγραφή και ενίσχυση των ευαίσθητων και 
απροστάτευτων περιοχών του περιαστικού δάσους
 
Δίκτυο μόνιμης παρακολούθησης σεισμικής κίνησης 
Δήμου Χανίων 
Δημιουργία βάσης δεδομένων καταχώρησης χώρων 
καταφυγής 
Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης υποδομών στους 
χώρους καταφυγής 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

στα όρια του Δήμου Χανίων. Προστασία χλωρίδας 

Οριοθέτηση, καθαρισμός, αποκατάσταση και 
προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων από 
πυρκαγιές και άλλες ασύμβατες χρήσεις (συλλογή 

 

Α -0- 

Προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης περιοχών 
Α 24.000 

Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Περιοχών NATURA 
Α 36.000 

Προστασία και ανάδειξη των δύο κηρυγμένων 
καταφυγίων άγριας ζωής στις Δ.Ε. Ακρωτηρίου και Α 3.000 

Μέτρο 1.5 Ασφάλεια και Πολιτική Προστασία 
Στόχος 1.5.1 Βελτίωση ικανότητας πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Αντιμετώπιση αναγκών που προκύπτουν από 
δυσμενή φυσικά και ακραία καιρικά φαινόμενα 

Α 250.000 

Παρακολούθηση απόκρισης κτιρίων – μνημείων 
Α 140.000 

Σύσταση ομάδων από εθελοντές έτοιμων για 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών 

Α -0- 

Σεμινάρια επιμόρφωσης μηχανικών για τον σεισμικό 
Α -0- 

Ανάπτυξη συνεργασίας για την ανάπτυξη – 
πολιτικής προστασίας Δήμου Χανίων 

Α -0- 

Εκπόνηση σχεδίων δράσης έκτακτων αναγκών 
Α -0- 

Δράσεις πυροπροστασίας στα πλαίσια πολιτικής 
προστασίας του Δήμου Χανίων και πρόσληψη Α 523.000 

Καθαρισμοί ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία Α 547.000 

Στόχος 1.5.2  Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας 
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για δράσεις 
(αποψιλώσεις κλπ) 

Α 250.000 (*) 

Εκπόνηση αναλυτικού Σχεδίου Δράσης Πρόληψης 
Δασικών Πυρκαγιών, με χρήση χαρτών GIS για την 
καταγραφή και ενίσχυση των ευαίσθητων και 
απροστάτευτων περιοχών του περιαστικού δάσους 

Α -0- Ίδια μέσα

  
Δίκτυο μόνιμης παρακολούθησης σεισμικής κίνησης 

Α 150.000 

Δημιουργία βάσης δεδομένων καταχώρησης χώρων 
Α -0- Ίδια μέσα

Εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης υποδομών στους 
Α -0- Ίδια μέσα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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πόροι Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

καταστάσεων 
Χρηματοδ

. 
Χωροθ

. 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

ΣΑΤΑ 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ
. 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

  

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Άξονας 2:  Κοινωνική πολιτική, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός

Μέτρο 2.1 Κοινωνική συνοχή, μέριμνα και φροντίδα
Στόχος 2.1.1  Βελτίωση και επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας. Προστασία 
οικογένειας και παιδιού  

Έργα 

Συνέχιση - επέκταση λειτουργίας του προγράμματος 
«Βοήθεια στο σπίτι» 
Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφαλείας στους 
παιδικούς σταθμούς 

Συντήρηση κτιρίων ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ

Συντήρηση παιδικών σταθμών 

Συντήρηση τοπικών ιατρείων 

Εκπόνηση προγράμματος εκπαιδευτικών εκδρομών 
και δράσεων για τα παιδιά που φιλοξενούνται στους 
παιδικούς σταθμούς 

Μετεξέλιξη ΚΑΠΗ σε Αποκεντρωμένες Κοινωνικές 
Δομές  

Δημιουργία ΚΠΔ/ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

Ενίσχυση της Κοινωνικής καινοτομίας και την 
ενσωμάτωση νέων προσεγγίσεων στα θέματα της 
κοινωνικής πολιτικής 

Λειτουργία ΚΗΦΗ 

Στόχος 2.1.2  Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. Συνεργασία, υποστήριξη και ενίσχυση 
κοινωνικού έργου άλλων φορέων

Έργα 

Συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και 
άλλες εθελοντικές ομάδες σε δράσεις κοινωνικής 
πολιτικής   
Δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας και 
μέριμνας. Σίτιση και είδη πρώτης
Δημιουργία κοινωνικού εστιατορίου
Δημιουργία και τοποθέτηση σταθμών συλλογής 
μεταχειρισμένων παιχνιδιών, ειδών ρουχισμού και 
υπόδησης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 
Κοινωνική πολιτική, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός

 
Μέτρο 2.1 Κοινωνική συνοχή, μέριμνα και φροντίδα 

Στόχος 2.1.1  Βελτίωση και επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας. Προστασία 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

επέκταση λειτουργίας του προγράμματος 
Α 1.796.202 

Εγκατάσταση συστημάτων πυρασφαλείας στους 
Α 

300.000 
(*) 

ΚΗΦΗ Α 200.000 

Α 
400.000 

(*) 

Α 100.000  

Εκπόνηση προγράμματος εκπαιδευτικών εκδρομών 
φιλοξενούνται στους Α -0-  Ίδια μέσα

Μετεξέλιξη ΚΑΠΗ σε Αποκεντρωμένες Κοινωνικές 
Α -0- 

Α -0-  

Ενίσχυση της Κοινωνικής καινοτομίας και την 
ενσωμάτωση νέων προσεγγίσεων στα θέματα της Α -0-  Ίδια μέσα

Α 484.749 

Στόχος 2.1.2  Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. Συνεργασία, υποστήριξη και ενίσχυση 
κοινωνικού έργου άλλων φορέων 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και 
άλλες εθελοντικές ομάδες σε δράσεις κοινωνικής Α -0- Ίδια μέσα

Δημιουργία νέων δομών κοινωνικής φροντίδας και 
μέριμνας. Σίτιση και είδη πρώτης ανάγκης. 
Δημιουργία κοινωνικού εστιατορίου 

Α 365.000 

Δημιουργία και τοποθέτηση σταθμών συλλογής 
μεταχειρισμένων παιχνιδιών, ειδών ρουχισμού και Α 0 Ίδια μέσα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 6 από 67 

Κοινωνική πολιτική, παιδεία, αθλητισμός, πολιτισμός 

Στόχος 2.1.1  Βελτίωση και επέκταση υφιστάμενων δομών κοινωνικής φροντίδας. Προστασία 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.1.2  Δημιουργία νέων κοινωνικών δομών. Συνεργασία, υποστήριξη και ενίσχυση 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Λειτουργία τεσσάρων νέων Βρεφονηπιακών 
Σταθμών 

Στόχος 2.1.3  Εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ίσης 
μεταχείρισης 

Έργα 

Δράσεις προαγωγής ίσης μεταχείρισης των 
μεταναστών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας των φύλων 
στις λειτουργίες του Δήμου 
Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

Στόχος 2.1.4 Προαγωγή της δημόσιας υγείας με κεντρικό
ψυχοκοινωνική στήριξη των πολιτών

Έργα 

Πρωτοβουλίες και δράσεις προαγωγής της δημόσιας 
υγείας με κεντρικό άξονα την πρόληψη
Δημιουργία προγράμματος ενημέρωσης για τους 
μαθητές με σκοπό την υιοθέτηση ισορροπημένων 
συνηθειών διατροφής και σωματικής 
δραστηριότητας 
Διεξαγωγή σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς σε 
συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες, 
ΔΕΠΥ ή/και δυσλεξία με στόχο την κατάρτισή τους 
στη καθημερινή πρακτική εκπαίδευση αυτών των 
μαθητών  
Ενέργειες για εφαρμογή του νόμου για τον 
περιορισμό της χρήσης προϊόντων καπνού και την 
απαγόρευση του καπνίσματος στους εσωτερικούς 
χώρους υποδοχής του κοινού και στους χώρους 
εργασίας 
Δράσεις συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης των πολιτών / Υλοποίηση προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης στην κοινότητα με 
κινητή μονάδα 
Στόχος 2.1.5 Δημιουργία υποδομών για τα αδέσποτα ζώα και στήριξη της ζωοφιλίας

Έργα 

Πρόγραμμα στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων 
ζώων συντροφιάς – Φροντίδα αδέσποτων ζώων
Δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου 
Ζώων 

Μέτρο 2.2  Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εθελοντισμός
Στόχος 2.2.1  Ανάδειξη μνημείων και αναβάθμιση χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος. Δημιουργία δικτύου πολιτιστικών 

Έργα 

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Νέστορα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Λειτουργία τεσσάρων νέων Βρεφονηπιακών 
Α 3.148.378 

Στόχος 2.1.3  Εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Δράσεις προαγωγής ίσης μεταχείρισης των 
μεταναστών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων 

Α -0- Ίδια μέσα

Ενσωμάτωση των πολιτικών ισότητας των φύλων 
Α -0- Ίδια μέσα

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών 
Α -0- Ίδια μέσα

Στόχος 2.1.4 Προαγωγή της δημόσιας υγείας με κεντρικό άξονα τη πρόληψη. Συμβουλευτική και 
ψυχοκοινωνική στήριξη των πολιτών 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Πρωτοβουλίες και δράσεις προαγωγής της δημόσιας 
υγείας με κεντρικό άξονα την πρόληψη 

Α -0- Ίδια μέσα

ενημέρωσης για τους 
μαθητές με σκοπό την υιοθέτηση ισορροπημένων 
συνηθειών διατροφής και σωματικής 

Α -0- Ίδια μέσα

Διεξαγωγή σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς σε 
συνεργασία με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

ς μαθησιακές δυσκολίες, 
ΔΕΠΥ ή/και δυσλεξία με στόχο την κατάρτισή τους 
στη καθημερινή πρακτική εκπαίδευση αυτών των 

Α -0- Ίδια μέσα

Ενέργειες για εφαρμογή του νόμου για τον 
περιορισμό της χρήσης προϊόντων καπνού και την 

του καπνίσματος στους εσωτερικούς 
χώρους υποδοχής του κοινού και στους χώρους 

Α -0-  Ίδια μέσα

Δράσεις συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής 
στήριξης των πολιτών / Υλοποίηση προγραμμάτων 
ευαισθητοποίησης και πρόληψης στην κοινότητα με 

Α -0-  Ίδια μέσα

Στόχος 2.1.5 Δημιουργία υποδομών για τα αδέσποτα ζώα και στήριξη της ζωοφιλίας
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Πρόγραμμα στείρωσης και περίθαλψης αδέσποτων 
Φροντίδα αδέσποτων ζώων 

Α 123.000 

Δημιουργία Δημοτικού Κτηνιατρείου – Καταφυγίου 
Α 50.000 

Μέτρο 2.2  Πολιτισμός, Αθλητισμός, Εθελοντισμός 
Στόχος 2.2.1  Ανάδειξη μνημείων και αναβάθμιση χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού 
ενδιαφέροντος. Δημιουργία δικτύου πολιτιστικών – ιστορικών διαδρομών  

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Νέστορα Α 50.000 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 7 από 67 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.1.3  Εξάλειψη κοινωνικών διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ίσης 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

άξονα τη πρόληψη. Συμβουλευτική και 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.1.5 Δημιουργία υποδομών για τα αδέσποτα ζώα και στήριξη της ζωοφιλίας 
Χρηματοδ

. 
Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.2.1  Ανάδειξη μνημείων και αναβάθμιση χώρων αρχαιολογικού και ιστορικού 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Λοιπά 
Δ.Ε. 

Κεραμει



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σήμανση και ανάδειξη χώρων αρχαιολογικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος 
Ανάδειξη και αξιοποίηση αξιόλογων στοιχείων 
δομημένου περιβάλλοντος για ανάπτυξη δράσεων 
πολιτιστικού χαρακτήρα 
Χάραξη διαδρομών διασύνδεσης της πόλης με την 
ύπαιθρο, ανάδειξη περιπατητικής διαδρομής με 
αποκατάσταση ιστορικών στοιχείων κλπ.
Στόχος 2.2.2 Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ενδοχώρας και των 
ορεινών περιοχών. Διαμόρφωση οργανωμένων φυσιολατρικών 
διαδρομών  

Έργα 

Ανάπλαση – ανάδειξη Κούμων 
Βόλικας) 

Σήμανση διαμόρφωση μονοπατιού Μηλέ 
μεταφοράς πάγου Λευκά Όρη - 

Ανάδειξη βαράθρου Μηλέ Κεραμειών

Δημιουργία παρατηρητηρίων, δρόμος Νεροκούρου 
Μαλάξας  

Παρατηρητήριο πτηνών – Λευκά Όρη 

Ανάδειξη Σπηλαίου Πλατυβόλας 

Στόχος 2.2.3 Βελτίωση λειτουργίας, αναβάθμιση και δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών 
Έργα 

Δημιουργία Δημοτικής Παιδικής Χορωδίας

Στόχος 2.2.4 Προώθηση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων με διεθνή χαρακτήρα. Σχεδιασμός 
εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου 

Έργα 

Υλοποίηση εικαστικών σεμιναρίων και άλλων 
σεμιναρίων 
Πρόγραμμα συνεχών επισκέψεων και ξεναγήσεων 
μαθητών  
Συνεργασία με το Ίδρυμα Ερευνών και μελετών Ελ. 
Βενιζέλου για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης 
και την προβολή του αρχείου του Ελ. Βενιζέλου που 
διαθέτει το Ίδρυμα και ο Δήμος 

Κινηματογραφικό Πανόραμα και 

Ενίσχυση και εμπλουτισμός του Εργαστηρίου 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σήμανση και ανάδειξη χώρων αρχαιολογικού και 
Α 100.000 

Ανάδειξη και αξιοποίηση αξιόλογων στοιχείων 
δομημένου περιβάλλοντος για ανάπτυξη δράσεων Α -0- 

Χάραξη διαδρομών διασύνδεσης της πόλης με την 
ύπαιθρο, ανάδειξη περιπατητικής διαδρομής με 
αποκατάσταση ιστορικών στοιχείων κλπ. 

Α -0- 

Στόχος 2.2.2 Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ενδοχώρας και των 
ορεινών περιοχών. Διαμόρφωση οργανωμένων φυσιολατρικών – ιστορικών και πολιτιστικών 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

 (περιοχή Αμπέλια – 
Α 25.000 

Σήμανση διαμόρφωση μονοπατιού Μηλέ – Τρύπα 
 Χανιά 

Α 30.000 

Κεραμειών Α 50.000 

Δημιουργία παρατηρητηρίων, δρόμος Νεροκούρου - 
Α 40.000 

Λευκά Όρη  Α 10.000 

Ανάδειξη Σπηλαίου Πλατυβόλας  Α 10.000 

Στόχος 2.2.3 Βελτίωση λειτουργίας, αναβάθμιση και δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών 
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Δημιουργία Δημοτικής Παιδικής Χορωδίας ΑΑ 12.000 

Στόχος 2.2.4 Προώθηση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων με διεθνή χαρακτήρα. Σχεδιασμός 
εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου  

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Υλοποίηση εικαστικών σεμιναρίων και άλλων 
Α 10.000 

Πρόγραμμα συνεχών επισκέψεων και ξεναγήσεων 
Α -0- 

Συνεργασία με το Ίδρυμα Ερευνών και μελετών Ελ. 
Βενιζέλου για την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης 
και την προβολή του αρχείου του Ελ. Βενιζέλου που 
διαθέτει το Ίδρυμα και ο Δήμος  

Α -0- Ίδια μέσα

Κινηματογραφικό Πανόραμα και Cine Μαθήματα Α 7.500 

Ενίσχυση και εμπλουτισμός του Εργαστηρίου Α 50.000 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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ών 
Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.2.2 Αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ενδοχώρας και των 
ιστορικών και πολιτιστικών 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Λοιπά 
Δ.Ε. 

Κεραμει
ών 

Λοιπά 
Δ.Ε. 

Κεραμει
ών 

Λοιπά 
Δ.Ε. 

Κεραμει
ών 

Λοιπά 
Δ.Ε. 

Κεραμει
ών 

Λοιπά 
Δ.Ε. 

Κεραμει
ών 

Λοιπά 
Δ.Ε. 

Κεραμει
ών 

Στόχος 2.2.3 Βελτίωση λειτουργίας, αναβάθμιση και δημιουργία νέων πολιτιστικών υποδομών  
Χρηματοδ

. 
Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.2.4 Προώθηση πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων με διεθνή χαρακτήρα. Σχεδιασμός 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι Δήμος 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης και Δημιουργίας με 
έμφαση στην αρχιτεκτονική, την πόλη και τον 
πολιτισμό των Χανίων 
Εκδόσεις με αναφορά στην αρχιτεκτονική, 
και τον πολιτισμό των Χανίων 
Εκδηλώσεις ενδυνάμωσης σχέσεων μεταξύ των 
λαών 

Εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Αποκριάς 

Φεστιβάλ «Ίχνη Μεσογείου» 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα και 
εκδηλώσεις σε χώρους φυσικού κάλλους
Στόχος 2.2.5 Βελτίωση λειτουργίας, αναβάθμιση και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών

Έργα 

Εξέταση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών 
αθλητικών κέντρων και δομών 
οικονομικής βιωσιμότητας 
Συντήρηση υφισταμένων αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Διαμόρφωση αθλητικών χώρων 

Έλεγχος υγιεινής και ασφάλειας χώρων άθλησης 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου και 
αναβάθμιση αυτών σε όλο το Δήμο
Στόχος 2.2.6 Διοργάνωση αθλητικών 
τοπικούς εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις

Έργα 

Ενίσχυση δράσεων και πρωτοβουλιών αθλητικών 
σωματείων 

Διοργάνωση καλοκαιρινού αθλητικού σχολείου

Συνδιοργάνωση αγώνων κολύμβησης

Διοργάνωση προγραμμάτων άθλησης για όλους

Στόχος 2.2.7 Περαιτέρω ανάπτυξη του 
Έργα 

Περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
Ενεργοποίηση ομάδας εθελοντών για τη 
συγκέντρωση τροφίμων που 
εκδηλώσεις για τη διάθεσή τους (συσκευασμένα) σε 
άπορους ή συσσίτια 
Συγκρότηση σώματος εθελοντών στον 
Περιβαλλοντικό Τομέα 
Συγκρότηση σώματος εθελοντών στους τομείς του 
Αθλητισμού, του Πολιτισμού και του Τουρισμού

Μέτρο 2.3  Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης και Δημιουργίας με 
έμφαση στην αρχιτεκτονική, την πόλη και τον 

Εκδόσεις με αναφορά στην αρχιτεκτονική, την πόλη 
Α 180.000 

Εκδηλώσεις ενδυνάμωσης σχέσεων μεταξύ των 
Α 73.000 

Εκδηλώσεις Χριστουγέννων και Αποκριάς  Α 96.500 

Α 485.000 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα και 
εκδηλώσεις σε χώρους φυσικού κάλλους 

Α 350.000 

Στόχος 2.2.5 Βελτίωση λειτουργίας, αναβάθμιση και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Εξέταση του τρόπου λειτουργίας των δημοτικών 
αθλητικών κέντρων και δομών – εξασφάλιση Α -0- 

Συντήρηση υφισταμένων αθλητικών 
Α 350.000 

 Α 
220.000 

(*) 
Έλεγχος υγιεινής και ασφάλειας χώρων άθλησης 
που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δήμου και 
αναβάθμιση αυτών σε όλο το Δήμο 

Α -0- 

Στόχος 2.2.6 Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και δράσεων. Προώθηση συνεργασιών με 
τοπικούς εθνικούς και διεθνείς αθλητικούς φορείς και οργανώσεις 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Ενίσχυση δράσεων και πρωτοβουλιών αθλητικών 
Α 22.000 

καλοκαιρινού αθλητικού σχολείου Α 20.000 

Συνδιοργάνωση αγώνων κολύμβησης Α 10.000 

Διοργάνωση προγραμμάτων άθλησης για όλους Α 50.000 

Στόχος 2.2.7 Περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς 
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού και 
ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

Α -0- 

Ενεργοποίηση ομάδας εθελοντών για τη 
συγκέντρωση τροφίμων που περισσεύουν από 
εκδηλώσεις για τη διάθεσή τους (συσκευασμένα) σε 

Α -0- Ίδια μέσα

Συγκρότηση σώματος εθελοντών στον 
Α -0- Ίδια μέσα

Συγκρότηση σώματος εθελοντών στους τομείς του 
του Πολιτισμού και του Τουρισμού 

Α -0- Ίδια μέσα

Μέτρο 2.3  Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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πόροι Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.2.5 Βελτίωση λειτουργίας, αναβάθμιση και δημιουργία νέων αθλητικών υποδομών 
Χρηματοδ

. 
Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

ΣΑΤΑ 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

εκδηλώσεων και δράσεων. Προώθηση συνεργασιών με 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Στόχος 2.3.1 Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων 
σχολικών μονάδων 

Έργα 

Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια 

Έλεγχος του φακέλου οικοδομικής άδειας και άμεση 
νομιμοποίηση των σχολικών μονάδων και 
προετοιμασία φακέλου με την μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης της μονάδας, το ενεργειακό 
πιστοποιητικό και ψηφιακές αποτυπώσεις των 
κατόψεων της μονάδας και του τοπογραφικο
οικοπέδου  
Στόχος 2.3.2 Ενίσχυση προγραμμάτων δια βίου μάθησης ενηλίκων. Οργάνωση δικτύου εθελοντών 
εκπαιδευτών 

- 

Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση

Μέτρο 3.1  Στήριξη τοπικής οικονομίας και 
Στόχος 3.1.1  Προβολή, προώθηση και στήριξη των τοπικών προϊόντων

Έργα 

Φεστιβάλ της Κρητικής Γης 

Οινοκρητικά 

Δημιουργία Κέντρου προβολής και προώθησης 
τοπικών προϊόντων 
Δημιουργία τοπικού “Brand” για την υποστήριξη 
των τοπικών προϊόντων 
Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων για τη δημιουργία 
Κτηνοτροφικών Πάρκων, πρότυπων επισκέψιμων 
αγροκτημάτων και υποδομών για την φιλοξενία 
τοπικών αγορών  
Στόχος 3.1.2  Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας

Έργα 

Συνεργασία Δήμου Χανίων και ΕΒΕΧ για τη 
λειτουργία του Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης 
του Δήμου Χανίων 

Μέτρο 3.2  Τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας του Δήμου
Στόχος 3.2.1  Ενίσχυση τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων

Έργα 

Δημιουργία εντύπων και ψηφιακού περιεχομένου 
για την προβολή όλων των Δημοτικών Ενοτήτων
Αποτύπωση και απεικόνιση περιοχών 
τουριστικού ενδιαφέροντος 
Δράσεις ενίσχυσης της προβολής του Δήμου Χανίων 
ως τουριστικού προορισμού – 
σε νέες τουριστικές αγορές 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στόχος 2.3.1 Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια  Α 1.244.000 

Έλεγχος του φακέλου οικοδομικής άδειας και άμεση 
νομιμοποίηση των σχολικών μονάδων και 
προετοιμασία φακέλου με την μελέτη ενεργειακής 
αναβάθμισης της μονάδας, το ενεργειακό 
πιστοποιητικό και ψηφιακές αποτυπώσεις των 
κατόψεων της μονάδας και του τοπογραφικού του 

Α 160.000 

Στόχος 2.3.2 Ενίσχυση προγραμμάτων δια βίου μάθησης ενηλίκων. Οργάνωση δικτύου εθελοντών 

- - 
 

Άξονας 3: Τοπική οικονομία και απασχόληση 
 

Μέτρο 3.1  Στήριξη τοπικής οικονομίας και απασχόλησης 
Στόχος 3.1.1  Προβολή, προώθηση και στήριξη των τοπικών προϊόντων 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Α 40.000 

Α 15.000 

προβολής και προώθησης 
Α 15.000 

” για την υποστήριξη 
Α 25.000 

Αξιοποίηση δημοτικών εκτάσεων για τη δημιουργία 
Κτηνοτροφικών Πάρκων, πρότυπων επισκέψιμων 
αγροκτημάτων και υποδομών για την φιλοξενία 

Α 10.000 

Στόχος 3.1.2  Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας 
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Συνεργασία Δήμου Χανίων και ΕΒΕΧ για τη 
λειτουργία του Γραφείου Προώθησης Απασχόλησης Α -0- Ίδια μέσα

Μέτρο 3.2  Τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας του Δήμου
3.2.1  Ενίσχυση τουριστικής προβολής του Δήμου Χανίων 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Δημιουργία εντύπων και ψηφιακού περιεχομένου 
για την προβολή όλων των Δημοτικών Ενοτήτων 

Α 20.000 

Αποτύπωση και απεικόνιση περιοχών και σημείων 
Α -0- Ίδια μέσα

Δράσεις ενίσχυσης της προβολής του Δήμου Χανίων 
 Δράσεις διείσδυσης Α 515.000 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Στόχος 2.3.1 Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Συντήρηση και αναβάθμιση υφιστάμενων 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

ΣΑΤΑ 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 2.3.2 Ενίσχυση προγραμμάτων δια βίου μάθησης ενηλίκων. Οργάνωση δικτύου εθελοντών 

- - 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Λοιπά 
Δήμος 
Χανίων 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Μέτρο 3.2  Τουριστική ανάπτυξη και ανάδειξη της ταυτότητας του Δήμου 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Στόχος 3.2.2  Ανάπτυξη νέων 
τουρισμού 

Έργα 

Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης περιοχών 
υπαίθρου 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε τόπους φυσικού 
κάλλους 

Υποστήριξη γαμήλιου τουρισμού

Προώθηση Χειμερινού Τουρισμού (ορειβατικός, 
θρησκευτικός κλπ.) 
Στόχος 3.2.3  Προώθηση της ταυτότητας του Δήμου (
δίκτυα συνεργασιών 

Έργα 

Δημιουργία «Brand» τοπικών προϊόντων 
διασυνδεδεμένο στο όνομα ΚΡΗΤΗ
Δημιουργία Διεθνών Δικτύων συνεργασίας με 
Αρχιτεκτονικές Σχολές, Ινστιτούτα 
Δήμους και Πολιτιστικά Κέντρα της Ευρώπης
Συμμετοχή του Δήμου σε διακρατικά και διεθνή 
δίκτυα πόλεων και φορέων 
Αδελφοποιήσεις, συνεργασίες με Ευρωπαϊκές / 
Μεσογειακές πόλεις με σκοπό τη συνεργασία στον 
πολιτιστικό τομέα, τον τουρισμό και την οικονομία 

Μέτρο 3.3  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Στόχος 3.3.1  Προώθηση της 
Προώθηση της Καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών

Έργα 

Δημιουργία Κέντρου Καινοτόμου Δράσης

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη 
Δήμου Χανίων σε Κέντρο Πράσινης Οικονομίας και 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση 
ενημερωτικών συναντήσεων σχετικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και την 
τους 
Δημιουργία μόνιμης συνεργασίας Δήμου και τοπικών 
φορέων σε θέματα επιχειρηματικότητας 
Συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη δημιουργία 
θερμοκοιτίδας καινοτόμων επιχειρήσεων
Μελέτη Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Αγροτικών Ενοτήτων Δήμου Χανίων

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στόχος 3.2.2  Ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού. Προώθηση του εναλλακτικού και πράσινου 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης περιοχών 
Α 3.000 

Πολιτιστικές εκδηλώσεις σε τόπους φυσικού 
Α 25.000 

Υποστήριξη γαμήλιου τουρισμού Α -0- Ίδια μέσα

Προώθηση Χειμερινού Τουρισμού (ορειβατικός, 
Α 3.000 

Στόχος 3.2.3  Προώθηση της ταυτότητας του Δήμου (City Branding) και συμμετοχή 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

» τοπικών προϊόντων 
διασυνδεδεμένο στο όνομα ΚΡΗΤΗ 

Α 25.000 

Δημιουργία Διεθνών Δικτύων συνεργασίας με 
Αρχιτεκτονικές Σχολές, Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής, 
Δήμους και Πολιτιστικά Κέντρα της Ευρώπης 

Α 35.000 

Συμμετοχή του Δήμου σε διακρατικά και διεθνή 
Α 25.000 

Αδελφοποιήσεις, συνεργασίες με Ευρωπαϊκές / 
Μεσογειακές πόλεις με σκοπό τη συνεργασία στον 
πολιτιστικό τομέα, τον τουρισμό και την οικονομία  

Α 50.000 Ίδια μέσα

Μέτρο 3.3  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
Στόχος 3.3.1  Προώθηση της Επιχειρηματικότητας. Δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών. 
Προώθηση της Καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Δημιουργία Κέντρου Καινοτόμου Δράσης Α 15.000 

Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για τη μετατροπή του 
Δήμου Χανίων σε Κέντρο Πράσινης Οικονομίας και 
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 

Α 3.000 

Συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη διοργάνωση 
ενημερωτικών συναντήσεων σχετικά με τις 
δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και την αξιοποίησή 

Α -0- Ίδια μέσα

Δημιουργία μόνιμης συνεργασίας Δήμου και τοπικών 
φορέων σε θέματα επιχειρηματικότητας  

Α -0- Ίδια μέσα

Συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη δημιουργία 
θερμοκοιτίδας καινοτόμων επιχειρήσεων 

Α -0- Ίδια μέσα

Μελέτη Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού 
Προγράμματος Αγροτικών Ενοτήτων Δήμου Χανίων 

Α 30.000 (*) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 11 από 67 

μορφών τουρισμού. Προώθηση του εναλλακτικού και πράσινου 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

) και συμμετοχή σε διεθνή 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Επιχειρηματικότητας. Δημιουργία κοινωνικών συνεταιρισμών. 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών του 

Μέτρο 4.1  
Στόχος 4.1.1  Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας. 
Εξέταση τρόπου λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών και υποδομών

Έργα 

Επικαιροποίηση Κανονισμού 
Πρασίνου Δήμου Χανίων 
Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση Δομών Δήμου 
Χανίων 

Σύνταξη νέου ΟΕΥ Δήμου Χανίων

Σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 
προσωπικού 
Επανεξέταση στελέχωσης υπηρεσιών 
προσωπικού 
Εφαρμογή συστημάτων ολικής ποιότητας (Κοινό 
Πλαίσιο Αξιολόγησης) 
Συνολικός ανασχεδιασμός των 
Δήμου και υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης 
Ποιότητας 
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κανονισμού για τη 
παραχώρηση χρήσης για εμπορική δραστηριότητα 
δημόσιων χώρων 
Ενέργειες για ένταξη λειτουργίας Παιδικών Σταθμών 
σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα
Στόχος 4.1.2  Βελτίωση της διαφάνειας και αύξησης της συμμετοχής των πολιτών. Βελτίωση των 
υπηρεσιών προς τους πολίτες 

Έργα 

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου δυνητικών 
προμηθευτών του Δήμου ανά είδος μετά από 
δημόσια πρόσκληση και σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ
Συνεχής εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για 
την καταγραφή των απόψεων των πολιτών
Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου 
έργων/δράσεων 
Αξιοποίηση τω ΤΠΕ για την ηλεκτρονική υποβολή 
αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους 
Παιδικούς Σταθμούς 

Μέτρο 4.2  
Στόχος 4.2.1  Κατάρτιση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού

Έργα 

Κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου 
δυναμικού του ΔΟΚΟΙΠΠ 
Ανάπτυξη συστήματος διερεύνησης και καταγραφής 
επιμορφωτικών αναγκών 
Πραγματοποίηση επιμόρφωσης με προγράμματα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 
Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών του 

Προσώπων 
 

Μέτρο 4.1  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 
Στόχος 4.1.1  Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας. 
Εξέταση τρόπου λειτουργίας δημοτικών υπηρεσιών και υποδομών 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

 Καθαριότητας και 
ΑΑ -0- Ίδια μέσα

Αξιολόγηση και αναδιοργάνωση Δομών Δήμου 
ΑΑ -0- Ίδια μέσα

Σύνταξη νέου ΟΕΥ Δήμου Χανίων ΑΑ -0- Ίδια μέσα

Σχεδιασμός περιγραμμάτων θέσεων εργασίας 
Α -0- Ίδια μέσα

Επανεξέταση στελέχωσης υπηρεσιών – αξιοποίηση 
Α -0- Ίδια μέσα

Εφαρμογή συστημάτων ολικής ποιότητας (Κοινό 
Α -0- Ίδια μέσα

Συνολικός ανασχεδιασμός των διαδικασιών του 
Δήμου και υιοθέτηση Συστημάτων Διαχείρισης Α -0- Ίδια μέσα

Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κανονισμού για τη 
παραχώρηση χρήσης για εμπορική δραστηριότητα Α -0- Ίδια μέσα

λειτουργίας Παιδικών Σταθμών 
σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

Α -0- Ίδια μέσα

Στόχος 4.1.2  Βελτίωση της διαφάνειας και αύξησης της συμμετοχής των πολιτών. Βελτίωση των 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Δημιουργία ανοικτού καταλόγου δυνητικών 
προμηθευτών του Δήμου ανά είδος μετά από 
δημόσια πρόσκληση και σε συνεργασία με το ΕΒΕΧ 

Α -0- Ίδια μέσα

Συνεχής εφαρμογή διαδικασιών διαβούλευσης για 
την καταγραφή των απόψεων των πολιτών 

Α -0- Ίδια 

Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου 
Α -0- Ίδια μέσα

Αξιοποίηση τω ΤΠΕ για την ηλεκτρονική υποβολή 
επανεγγραφών στους Α 1.000(*) 

Μέτρο 4.2  Ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή 
Στόχος 4.2.1  Κατάρτιση και επιμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Κατάρτιση και επιμόρφωση του ανθρώπινου 
Α 27.000 

συστήματος διερεύνησης και καταγραφής 
Α -0- Ίδια μέσα

Πραγματοποίηση επιμόρφωσης με προγράμματα Α -0- 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Άξονας 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των Νομικών του 

Στόχος 4.1.1  Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας. 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 4.1.2  Βελτίωση της διαφάνειας και αύξησης της συμμετοχής των πολιτών. Βελτίωση των 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι Δήμος 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

ΕΚΔΔ (γενικά) 
Πραγματοποίηση στοχευμένης επιμόρφωσης
προγράμματα ΕΚΔΔ (ενδοεπιχειρησιακά)

Ενίσχυση και επέκταση επιμόρφωσης μέσω ΛΑΕΚ

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης με 
ίδια μέσα και επιμορφωτές 
Στόχος 4.2.2  Συντήρηση και αναβάθμιση 

- 
Στόχος 4.2.3  Εκσυγχρονισμός και προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού / λοιπού εξοπλισμού  και 
οχημάτων 

Έργα 

Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού 12τόνων  
ωφέλιμου 
Προμήθεια δύο ημιφορτηγών με διπλή καμπίνα 
τύπου αγροτικού/ pickup    

Προμήθεια 2 δικύκλων 125cc 

Μεσαίο φορτηγό 3,5 τόνων με ανατροπή

Μετατροπή απορριμματοφόρου σε φορτηγό 
ανατρεπόμενο 

Προμήθεια εκσκαφέα-φορτωτή 

Προμήθεια 2 μεσαίων φορτηγών 3,5 τόνων με 
ανατροπή  

Μέτρο 4.3  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 
Στόχος 4.3.1  Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών / ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου και 
συνεχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Ενίσχυση τω ανοικτών προτύπων και του ελεύθερου / ανοικτού 
λογισμικού 

Έργα 

Ανάπτυξη – επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών για 
χορήγηση εγγράφων προς τους πολίτες και 
επιχειρήσεις (Πιστοποιητικά, έγγραφα Τεχνικής 
Υπηρεσίας, Άδειες καταστημάτων, Πολεοδομία 
κλπ.). Ελαχιστοποίηση της ανάγκης φυσικής 
παρουσίας του πολίτη στις υπηρεσίες του Δή
Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων 
στις Δημοτικές Υπηρεσίες 
Ολοκλήρωση βάσης GIS (καταχώρησης δικτύων, 
υποδομών, εξοπλισμού και σημείων/ζωνών 
ενδιαφέροντος    
Υλοποίηση δράσεων γνωριμίας με την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων προς τους δημότες για την 
ευρύτερη διάδοση της υπηρεσίας
Καταγραφή – ψηφιοποίηση κοινόχρηστων χώρων 
και χώρων πρασίνου. Ψηφιοποίηση παραχωρήσεων 
σε κοινόχρηστους χώρους  
Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής 
ικανοποίησης πολιτών  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πραγματοποίηση στοχευμένης επιμόρφωσης με 
προγράμματα ΕΚΔΔ (ενδοεπιχειρησιακά) 

Α -0- 

Ενίσχυση και επέκταση επιμόρφωσης μέσω ΛΑΕΚ Α -0- 

Ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα επιμόρφωσης με 
Α -0- Ίδια μέσα

Στόχος 4.2.2  Συντήρηση και αναβάθμιση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 
- - 

Στόχος 4.2.3  Εκσυγχρονισμός και προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού / λοιπού εξοπλισμού  και 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Προμήθεια τριαξονικού φορτηγού 12τόνων  
Α 150.000 

Προμήθεια δύο ημιφορτηγών με διπλή καμπίνα – 
Α 60.000 

Α 6.000 

Μεσαίο φορτηγό 3,5 τόνων με ανατροπή Α 55.000 

Μετατροπή απορριμματοφόρου σε φορτηγό 
Α 3.000(*) 

 Α 85.000 

Προμήθεια 2 μεσαίων φορτηγών 3,5 τόνων με 
Α 110.000 

Μέτρο 4.3  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών  
Στόχος 4.3.1  Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών / ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου και 
συνεχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Ενίσχυση τω ανοικτών προτύπων και του ελεύθερου / ανοικτού 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών για 
χορήγηση εγγράφων προς τους πολίτες και 
επιχειρήσεις (Πιστοποιητικά, έγγραφα Τεχνικής 
Υπηρεσίας, Άδειες καταστημάτων, Πολεοδομία 
κλπ.). Ελαχιστοποίηση της ανάγκης φυσικής 
παρουσίας του πολίτη στις υπηρεσίες του Δήμου  

Α -0- Ίδια μέσα

Εφαρμογή της ψηφιακής υπογραφής των εγγράφων 
Α -0- Ίδια μέσα

(καταχώρησης δικτύων, 
υποδομών, εξοπλισμού και σημείων/ζωνών Α -0- Ίδια μέσα

Υλοποίηση δράσεων γνωριμίας με την ηλεκτρονική 
διακίνηση εγγράφων προς τους δημότες για την 
ευρύτερη διάδοση της υπηρεσίας 

Α -0- Ίδια μέσα

ψηφιοποίηση κοινόχρηστων χώρων 
και χώρων πρασίνου. Ψηφιοποίηση παραχωρήσεων Α -0- Ίδια μέσα

Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής 
Α -0- Ίδια μέσα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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πόροι Χανίων 
Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

- - 
Στόχος 4.2.3  Εκσυγχρονισμός και προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού / λοιπού εξοπλισμού  και 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 4.3.1  Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών / ψηφιακών υπηρεσιών και ψηφιακού περιεχομένου και 
συνεχής ενσωμάτωση των ΤΠΕ. Ενίσχυση τω ανοικτών προτύπων και του ελεύθερου / ανοικτού 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος καταγραφής και 
παρακολούθησης αιτημάτων (
προς Υπηρεσίες και Υπηρεσίας προς Υπηρεσία
Ανάπτυξη υποδομών για ψηφιοποίηση σημαντικών 
δεδομένων υπηρεσιών (Πολεοδομία, Άδειες 
καταστημάτων κλπ.)  
Στόχος 4.3.2  Ανάπτυξη / επέκταση υποδομών ΤΠΕ και πληροφοριακών συστημάτων

Έργα / Δράσεις

Ανάπτυξη, συντήρηση, επέκταση ασύρματου 
δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο

Μέτρο 4.4  Οικονομική λειτουργία και διαχείριση
Στόχος 4.4.1  Αποδοτική και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Ενίσχυση του 
είσπραξης και εποπτείας 

Έργα 

Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών προς 
τους πολίτες και επιχειρήσεις 
Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος παρακολούθησης 
διαχείρισης 
Στόχος 4.4.2  Αξιοποίηση ακίνητης δημοτικής περιουσίας

Έργα 

Τακτοποίηση – νομιμοποίηση όλων των σχολικών 
μονάδων και λοιπών ιδιοκτησιών του Δήμου
Καταγραφή και κατοχύρωση της ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου  

Αποκατάσταση ζημιών και αξιοποίηση τουριστικού 
περιπτέρου στο Ψυχρό Πηγάδι Κεραμειών

Στόχος 4.5.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο
Έργα 

Συμμετοχή του Δήμου σε διακρατικά και διεθνή 
δίκτυα πόλεων 
Δημιουργία Διεθνών Δικτύων 
Αρχιτεκτονικές Σχολές, Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής, 
Δήμους και Πολιτιστικά Κέντρα της Ευρώπης
Απόκτηση τεχνογνωσίας σε διαδικασίες κατάρτισης 
πρότασης χρηματοδότησης και παρακολούθηση 
υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το 
προσωπικό του Δήμου Χανίων 

Συμμετοχή σε διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα 

Ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς συλλογικούς 
φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα  
Συνεργασία με την Εκκλησία και άλλους φορείς ή 
ιδιώτες για την αποδοχή παραχώρησης ακινήτων με 
σκοπό την αξιοποίησή τους προς όφελος της 
τοπικής κοινωνίας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

συστήματος καταγραφής και 
παρακολούθησης αιτημάτων (ticketing) πολιτών 
προς Υπηρεσίες και Υπηρεσίας προς Υπηρεσία 

Α 10.000 (*) 

Ανάπτυξη υποδομών για ψηφιοποίηση σημαντικών 
δεδομένων υπηρεσιών (Πολεοδομία, Άδειες Α 100.000 

Στόχος 4.3.2  Ανάπτυξη / επέκταση υποδομών ΤΠΕ και πληροφοριακών συστημάτων
Έργα / Δράσεις Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

Ανάπτυξη, συντήρηση, επέκταση ασύρματου 
δικτύου πρόσβασης στο διαδίκτυο 

Α 35.000 

Μέτρο 4.4  Οικονομική λειτουργία και διαχείριση 
Στόχος 4.4.1  Αποδοτική και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Ενίσχυση του 

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών προς 
Α -0- Ίδια μέσα

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος παρακολούθησης οικονομικής Α 17.000(*) 

Στόχος 4.4.2  Αξιοποίηση ακίνητης δημοτικής περιουσίας 
Προτε

ρ. 
Προϋπ. (€) 

Χρηματοδ

νομιμοποίηση όλων των σχολικών 
μονάδων και λοιπών ιδιοκτησιών του Δήμου 

Α 250.000 

Καταγραφή και κατοχύρωση της ακίνητης 
Α -0- Ίδια μέσα

Αποκατάσταση ζημιών και αξιοποίηση τουριστικού 
Κεραμειών  

Α -0- Ίδια μέσα

Μέτρο 4.5 Ενίσχυση εξωστρέφειας 
Στόχος 4.5.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο

Προτε
ρ. 

Προϋπ. (€) 
Χρηματοδ

Συμμετοχή του Δήμου σε διακρατικά και διεθνή 
Α 25.000 

Δημιουργία Διεθνών Δικτύων συνεργασίας με 
Αρχιτεκτονικές Σχολές, Ινστιτούτα Αρχιτεκτονικής, 
Δήμους και Πολιτιστικά Κέντρα της Ευρώπης 

Α 35.000 

Απόκτηση τεχνογνωσίας σε διαδικασίες κατάρτισης 
πρότασης χρηματοδότησης και παρακολούθηση 

προγραμμάτων για το 
Α 3.000 

Συμμετοχή σε διακρατικά ευρωπαϊκά προγράμματα  Α 5.000 

Ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς συλλογικούς 
φορείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα   

Α -0- Ίδια

Συνεργασία με την Εκκλησία και άλλους φορείς ή 
ιδιώτες για την αποδοχή παραχώρησης ακινήτων με 
σκοπό την αξιοποίησή τους προς όφελος της 

Α -0- Ίδια μέσα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 4.3.2  Ανάπτυξη / επέκταση υποδομών ΤΠΕ και πληροφοριακών συστημάτων 
Χρηματοδ

. 
Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Στόχος 4.4.1  Αποδοτική και αποτελεσματική οικονομική διαχείριση. Ενίσχυση του συστήματος 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Χρηματοδ
. 

Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δ.Ε. 

Κεραμει
ών 

Στόχος 4.5.1 Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο 
Χρηματοδ

. 
Χωροθ. 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδιοι 
πόροι 

Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 

Ίδια μέσα 
Δήμος 
Χανίων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για το έτος 2016 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τον ετήσιο προγραμματισμό έργων του Δήμου 

για το τρέχον έτος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3852/2010). Το Τεχνικό Πρόγραμμα 

καταρτίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στη 

συνεδρίασή του στις 2/12/2015 με την υπ’ αριθ. 923 απόφασή του με αρ. πρακτικού 38.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 περιλαμβάνονται έργα: 

Επισκευών -  Συντηρήσεων - Βελτιώσεων Υποδομών, 

Κυκλοφοριακών παρεμβάσεων 

Αναπλάσεων – αστικών παρεμβάσεων

Συνεχιζόμενα έργα του τεχνικού προγράμματος του 2015 με πόρους του 2016 

Από το σύνολο των 20 έργων του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 5,4 ε

τα έργα που αφορούν στην Δ.Ε. Κεραμειών

δυνητικά μπορούν να αφορούν και στην Δημοτική αυτή Ενότητα, παρουσιάζ

Επισκευές 

α/α Τίτλος Έργου

1 Επισκευές – συντηρήσεις σχολικών κτιρίων
2 Επισκευές – συντηρήσεις  Αθλητικών χώρων και κτιρίων
3 Επισκευές – συντηρήσεις  Δημοτικών κτιρίων
5 Συντηρήσεις υποδομών οδών Δήμου Χανίων

6 
Συντηρήσεις – επισκευές οδικού δικτύου με ασφαλτικά 
μέσα (αυτεπιστασία 2016) 

7 
Συντηρήσεις – επισκευές οικοδομικών κατασκευών σε 
κοινόχρηστους χώρους (αυτεπιστασία 2016)

8 
Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων έτους 
2016 

α/α Τίτλος Έργου

12 
Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 
(πεζοδρόμια, σημάνσεις κτλ.) 

α/α Τίτλος Έργου

18 
Βελτιώσεις, Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και οδών 
περιαστικών δήμων (εκτός ΔΕ Χανίων)

Συνεχιζόμενα τεχνικού προγράμματος 2015 με πόρους 2016

α/α Τίτλος Έργου

20 
Επισκευές - Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και 
παιδικών χαρών έτους 2015  
(πίστωση έτους 2015:185.000€  2016:56.900€)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων για το έτος 2016  

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τον ετήσιο προγραμματισμό έργων του Δήμου 

για το τρέχον έτος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3852/2010). Το Τεχνικό Πρόγραμμα 

την Εκτελεστική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στη 

συνεδρίασή του στις 2/12/2015 με την υπ’ αριθ. 923 απόφασή του με αρ. πρακτικού 38.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2016 περιλαμβάνονται έργα:  

Βελτιώσεων Υποδομών,  

 

αστικών παρεμβάσεων 

Συνεχιζόμενα έργα του τεχνικού προγράμματος του 2015 με πόρους του 2016  

Από το σύνολο των 20 έργων του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 5,4 ε

Κεραμειών, είτε με ρητή αναφορά ως επώνυμα έργα, είτε ως γενικά έργα που 

δυνητικά μπορούν να αφορούν και στην Δημοτική αυτή Ενότητα, παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί

Επισκευές – Συντηρήσεις – Βελτιώσεις υποδομών 

Τίτλος Έργου Πηγή χρηματοδότησης

συντηρήσεις σχολικών κτιρίων ΣΑΤΑ Σχολείων
συντηρήσεις  Αθλητικών χώρων και κτιρίων ΣΑΤΑ 2016 
συντηρήσεις  Δημοτικών κτιρίων ΣΑΤΑ 2016 / Ίδιοι πόροι

Συντηρήσεις υποδομών οδών Δήμου Χανίων ΣΑΤΑ 2016 
επισκευές οδικού δικτύου με ασφαλτικά 

ΣΑΤΑ 2016 

επισκευές οικοδομικών κατασκευών σε 
χώρους (αυτεπιστασία 2016) 

ΣΑΤΑ 2016 

Κατεδαφίσεις επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων έτους 
ΣΑΤΑ 2016 

Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις 

Τίτλος Έργου Πηγή χρηματοδότησης

Παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ 
ΣΑΤΑ 2016 

Αναπλάσεις – Αστικές παρεμβάσεις 

Τίτλος Έργου Πηγή χρηματοδότησης

Βελτιώσεις, Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων και οδών 
περιαστικών δήμων (εκτός ΔΕ Χανίων) 

ΣΑΤΑ 2016 &2017  
Ίδιοι πόροι 

Συνεχιζόμενα τεχνικού προγράμματος 2015 με πόρους 2016

Τίτλος Έργου Πηγή χρηματοδότησης

Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και 

€  2016:56.900€) 

Τεχ. Πρόγραμμα 2015 / 
ΣΑΤΑ 2016 / Ίδιοι πόροι

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 15 από 67 

Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Χανίων, περιλαμβάνει τον ετήσιο προγραμματισμό έργων του Δήμου 

για το τρέχον έτος σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Ν. 3852/2010). Το Τεχνικό Πρόγραμμα 

την Εκτελεστική Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στη 

συνεδρίασή του στις 2/12/2015 με την υπ’ αριθ. 923 απόφασή του με αρ. πρακτικού 38. 

 

Από το σύνολο των 20 έργων του προγράμματος, συνολικού προϋπολογισμού 5,4 εκατομμυρίων ευρώ, 

, είτε με ρητή αναφορά ως επώνυμα έργα, είτε ως γενικά έργα που 

ονται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πηγή χρηματοδότησης 
Προϋπολογισμός 

(€) 
ΣΑΤΑ Σχολείων 248.900 

 70.000 
ΣΑΤΑ 2016 / Ίδιοι πόροι 150.000 

 250.000 

 60.000 

 50.000 

 50.000 

Πηγή χρηματοδότησης 
Προϋπολογισμός 

(€) 

 50.000 

Πηγή χρηματοδότησης 
Προϋπολογισμός 

(€) 
ΣΑΤΑ 2016 &2017   

 
 

1.000.000 
Συνεχιζόμενα τεχνικού προγράμματος 2015 με πόρους 2016 

Πηγή χρηματοδότησης 
Προϋπολογισμός 

(€) 

Πρόγραμμα 2015 / 
ΣΑΤΑ 2016 / Ίδιοι πόροι 

241.900 
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Πρόγραμμα Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στα άμεσα προγραμματιζόμενα έργα και μελέτες για το 

έτος 2016 που αφορούν στην Δ.Ε. 

περιλαμβάνονται : 

Ερευνητικές γεωτρήσεις στο φαράγγι  Κατ

Εργασίες εκσυγχρονισμού Η/Υ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης 

Κεραμειών 

Προμήθεια ανταλλακτικών αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης 

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών 

ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. Κεραμειών

Εκσυγχρονισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δεξαμενών Δ.Ε. 

αντλιοστασίου Στύλου 

Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας ορεινών οδών πρόσβασης στις δεξαμενές και στα 

αντλιοστάσια της Δ.Ε. Κεραμειών 

Εργασίες εκσυγχρονισμού, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών δομικού μέρους  αντλιοστασίων και 

δεξαμενών ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις ουσιαστικά αφορούν στη συντήρηση των υπαρχόντων υποδομών. Ωστόσο 

πέρα από τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νέου Επιχειρηματικού 

Πάρκου στη Μαλάξα, το οποίο αποτελεί και το κυριότερο προγραμματισμένο και υλοποιούμενο αναπτυξιακό 

έργο της περιοχής μελέτης. 

Ειδικότερα, προβλέπεται η ΔΕΥΑΧ σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Πάρκο, να προχωρήσει στην 

παραχώρηση τμήματος της δεξαμενής στα Κοντόπουλα  για εγκα

υδροδότηση του Πάρκου καθώς επίσης και στην κατασκευή του αναγκαίου για το σκοπό αυτό δικτύου. 

Πρόγραμμα Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων  

Όσον αφορά στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως προκύπτει 

172869/31.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχουν προγραμματιστεί να 

υλοποιηθούν νέα έργα ή μελέτες στην περιοχή, εκτός από αυτά που αφορούν στη συντήρηση των 

υφιστάμενων υποδομών.  

Έργα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισ

Το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  

συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Πρόγραμμα Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) 

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στα άμεσα προγραμματιζόμενα έργα και μελέτες για το 

έτος 2016 που αφορούν στην Δ.Ε. Κεραμειών και θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους της επιχείρησης 

Ερευνητικές γεωτρήσεις στο φαράγγι  Κατωχωρίου 

Εργασίες εκσυγχρονισμού Η/Υ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης 

ν αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. 

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών 

Κεραμειών 

Εκσυγχρονισμός και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου δεξαμενών Δ.Ε. Κεραμειών

Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας ορεινών οδών πρόσβασης στις δεξαμενές και στα 

Εργασίες εκσυγχρονισμού, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών δομικού μέρους  αντλιοστασίων και 

άρδευσης Δ.Ε. Κεραμειών 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις ουσιαστικά αφορούν στη συντήρηση των υπαρχόντων υποδομών. Ωστόσο 

πέρα από τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νέου Επιχειρηματικού 

οποίο αποτελεί και το κυριότερο προγραμματισμένο και υλοποιούμενο αναπτυξιακό 

Ειδικότερα, προβλέπεται η ΔΕΥΑΧ σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Πάρκο, να προχωρήσει στην 

παραχώρηση τμήματος της δεξαμενής στα Κοντόπουλα  για εγκατάσταση αντλητικού συγκροτήματος  για την 

υδροδότηση του Πάρκου καθώς επίσης και στην κατασκευή του αναγκαίου για το σκοπό αυτό δικτύου. 

Πρόγραμμα Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων   

Όσον αφορά στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως προκύπτει 

172869/31.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχουν προγραμματιστεί να 

υλοποιηθούν νέα έργα ή μελέτες στην περιοχή, εκτός από αυτά που αφορούν στη συντήρηση των 

Έργα Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου  Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.)2014-2020 

2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  

συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 
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Πρόγραμμα Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)  

Όσον αφορά στο πρόγραμμα της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., στα άμεσα προγραμματιζόμενα έργα και μελέτες για το 

και θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους της επιχείρησης 

Εργασίες εκσυγχρονισμού Η/Υ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών ύδρευσης – άρδευσης Δ.Ε. 

άρδευσης Δ.Ε. Κεραμειών 

Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δεξαμενών 

Κεραμειών και κεντρικού 

Συντήρηση και αποκατάσταση βατότητας ορεινών οδών πρόσβασης στις δεξαμενές και στα 

Εργασίες εκσυγχρονισμού, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών δομικού μέρους  αντλιοστασίων και 

Οι παραπάνω παρεμβάσεις ουσιαστικά αφορούν στη συντήρηση των υπαρχόντων υποδομών. Ωστόσο 

πέρα από τις παρεμβάσεις αυτές προβλέπεται η κάλυψη των αναγκών υδροδότησης του νέου Επιχειρηματικού 

οποίο αποτελεί και το κυριότερο προγραμματισμένο και υλοποιούμενο αναπτυξιακό 

Ειδικότερα, προβλέπεται η ΔΕΥΑΧ σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Πάρκο, να προχωρήσει στην 

τάσταση αντλητικού συγκροτήματος  για την 

υδροδότηση του Πάρκου καθώς επίσης και στην κατασκευή του αναγκαίου για το σκοπό αυτό δικτύου.  

Όσον αφορά στα έργα της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, όπως προκύπτει και από το με αρ. πρωτ. 

172869/31.12.2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών δεν έχουν προγραμματιστεί να 

υλοποιηθούν νέα έργα ή μελέτες στην περιοχή, εκτός από αυτά που αφορούν στη συντήρηση των 

2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  

συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που 

συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, 

που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014

στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή 

μιας ανάπτυξης: 

έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,

βιώσιμης, χάρη στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και

χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της 

φτώχειας. 

  Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ συνίσταται στη συμβολή του «Στην αναγέννηση της ελ

οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία 

και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση

αειφόρου ανάπτυξης.» 

Οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ που συμβάλλουν στην επίτευξη που παραπάνω οράματος 

είναι : 

 1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας που 

συντελείται με : 

Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας

Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις

Αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και 

υφιστάμενων επιχειρήσεων. 

 2. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού 

μέσω : 

Εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης

Ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβασης στην απασχόληση με έμφαση στη δημιουργία θέσεων 

εργασίας ειδικά για τους νέους 

Προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που 

συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, 

που αυτή δημιούργησε. Επίσης, το ΕΣΠΑ 2014-2020 καλείται να συνδράμει στην επίτευξη των εθνικών 

στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή 

έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,

στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και

χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της 

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ συνίσταται στη συμβολή του «Στην αναγέννηση της ελ

οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία 

και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της 

Οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ που συμβάλλουν στην επίτευξη που παραπάνω οράματος 

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

οιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας που 

Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας 

Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις

οίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και 

2. Η ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 

Εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης 

ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβασης στην απασχόληση με έμφαση στη δημιουργία θέσεων 

Προώθησης της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
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της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που 

συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, 

υνδράμει στην επίτευξη των εθνικών 

στόχων έναντι της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι η προαγωγή 

έξυπνης, με αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, 

στην αποφασιστική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και 

χωρίς αποκλεισμούς, με ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της 

Το αναπτυξιακό όραμα του ΕΣΠΑ συνίσταται στη συμβολή του «Στην αναγέννηση της ελληνικής 

οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού ιστού της χώρας και τη δημιουργία 

και διατήρηση βιώσιμων θέσεων απασχόλησης, έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή, καινοτόμο και 

της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της 

Οι χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ που συμβάλλουν στην επίτευξη που παραπάνω οράματος 

1. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην 

οιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας που 

Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις 

οίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και 

ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση 

ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβασης στην απασχόληση με έμφαση στη δημιουργία θέσεων 
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 3. Η Προστασία του περιβάλλοντος 

σε : 

Προστασία του περιβάλλοντος

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

 4. Η ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός 

στα : 

 Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, τους 

κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων

 Ενεργειακά δίκτυα 

 Ευρυζωνικά δίκτυα 

 5. Η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης 

 Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014

εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικώ

πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες 

εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κ

αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη 

σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους 

οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχου

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής: 

Αγρο-διατροφή 

Υγεία – φάρμακα 

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Ενέργεια 

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

Μεταφορές 

Υλικά – κατασκευές 

Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικ
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(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

3. Η Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο π

Προστασία του περιβάλλοντος 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων

Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, τους 

κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων 

5. Η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της 

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της 

εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο 

πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες 

εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κ

αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη 

σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους 

οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση. 

Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 

Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες 
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Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον που αναλύεται 

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων 

α την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, τους 

5. Η βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της 

2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της 

ν Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο 

πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες 

εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε 

αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη 

σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους 

ν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση. 
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 Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Πρόκειται για εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την 

εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε περιοχές που παρου

διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός 

Ταμεία, με στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής.

Το Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 αποτελείται από είκοσι Προγράμματα, δεκατρία Περιφερειακά και επτά Τομεακά. 

Τα  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕ

περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας, ενώ τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή 

περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα. 

Τα προγράμματα αυτά αν και εγκρίθηκαν τα 

τομεακά Προγράμματα που αφορούν τη γεωργία και την αλιεία που εγκρίθηκαν το 2015), τώρα εξειδικεύονται 

– προκηρύσσονται οι επιμέρους δράσεις και παρεμβάσεις και δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι εντάξεις έργων, 

ωστόσο έχουν καθοριστική σημασία για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια 

γίνεται μια αναλυτικότερη παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών. Ειδικότερα τα Προγράμματα του Ε.Σ.ΠΑ. 

που αφορούν στην περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται στ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Ε.Π. Κρήτης 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τέλος, χάριν πληρότητας της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ,  γίνεται σύντομη αναφορά στα τρία λοιπά 

Τομεακά Προγράμματα τα οποία δεν προβλέπεται να αντιστοιχηθούν με έργα και κατά συνέπεια δεν θα έχουν 

χωρικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης. Τα προγράμματα αυτά είναι : 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»

 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Ε.Π. Κρήτης 
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Πρόκειται για εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την 

εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών σε περιοχές που παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή 

διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός 

ην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των 

αναπτυξιακών δυνατοτήτων μιας περιοχής. 

2020 αποτελείται από είκοσι Προγράμματα, δεκατρία Περιφερειακά και επτά Τομεακά. 

Τα  Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, 

περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας, ενώ τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή 

περισσότερους τομείς και έχουν ως γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής όλη τη χώρα.  

Τα προγράμματα αυτά αν και εγκρίθηκαν τα περισσότερα το Δεκέμβριο του 2014 (εκτός από τα 

τομεακά Προγράμματα που αφορούν τη γεωργία και την αλιεία που εγκρίθηκαν το 2015), τώρα εξειδικεύονται 

προκηρύσσονται οι επιμέρους δράσεις και παρεμβάσεις και δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι εντάξεις έργων, 

στόσο έχουν καθοριστική σημασία για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια 

γίνεται μια αναλυτικότερη παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών. Ειδικότερα τα Προγράμματα του Ε.Σ.ΠΑ. 

που αφορούν στην περιοχή μελέτης και παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι τα ακόλουθα:

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Ε.Π. Κρήτης  

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Τέλος, χάριν πληρότητας της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ,  γίνεται σύντομη αναφορά στα τρία λοιπά 

τα οποία δεν προβλέπεται να αντιστοιχηθούν με έργα και κατά συνέπεια δεν θα έχουν 

χωρικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης. Τα προγράμματα αυτά είναι :  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 

ιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Π.Ε.Π. Κρήτης  
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Ένα άλλο χαρακτηριστικό του αναπτυξιακού σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 αποτελούν οι 

Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Πρόκειται για εργαλεία ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης για την 

σιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα ή 

διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δεξιότητες. Στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων 

είναι δυνατή η υλοποίηση συνδυασμένων επενδύσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός 

ην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων ή την πλήρη αξιοποίηση των 

2020 αποτελείται από είκοσι Προγράμματα, δεκατρία Περιφερειακά και επτά Τομεακά. 

Π), ένα για κάθε μία από τις ελληνικές Περιφέρειες, 

περιλαμβάνουν δράσεις περιφερειακής εμβέλειας, ενώ τα Τομεακά Προγράμματα αφορούν ένα ή 

περισσότερα το Δεκέμβριο του 2014 (εκτός από τα 

τομεακά Προγράμματα που αφορούν τη γεωργία και την αλιεία που εγκρίθηκαν το 2015), τώρα εξειδικεύονται 

προκηρύσσονται οι επιμέρους δράσεις και παρεμβάσεις και δεν έχουν προχωρήσει ακόμα οι εντάξεις έργων, 

στόσο έχουν καθοριστική σημασία για την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Για το λόγο αυτό στη συνέχεια 

γίνεται μια αναλυτικότερη παρουσίαση των προγραμμάτων αυτών. Ειδικότερα τα Προγράμματα του Ε.Σ.ΠΑ. 

η συνέχεια είναι τα ακόλουθα: 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) 

ικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

Τέλος, χάριν πληρότητας της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ,  γίνεται σύντομη αναφορά στα τρία λοιπά 

τα οποία δεν προβλέπεται να αντιστοιχηθούν με έργα και κατά συνέπεια δεν θα έχουν 
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Το Π.Ε.Π. Κρήτης, όπως εγκρίθηκε με την C(2014)10175/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέ

προγραμματική περίοδο 2014-20  και στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών και 

ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία καθώς και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της περιφερειακής 

οικονομίας. Το πρόγραμμα ως στόχο έχει την δημι

τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

αποκλεισμούς ανάπτυξης. 

 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014

«Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη».   

«Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με 

επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων: 

αγροδιατροφικός, πολιτισμός - τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης».  

«Βιώσιμη» σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. «Βιώσιμη σε όρους 

οικονομικούς»: επιδιώκεται διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας, 

σταθερής διαχρονικής αξίας «πολιτισμός 

ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας. 

«Βιώσιμη σε όρους περιβαλλοντικούς»: προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

«Βιώσιμη σε όρους κοινωνικούς»: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη αντιμετώπιση των 

φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. 

Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RISCrete) σε 

επιλεγμένους παραδοσιακούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα 

αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της περιφερειακής οικονομίας, τον 

αγροδιατροφικό και το τουρισμό, προστίθενται αναδυόμενοι τομείς και κλάδ

πραγματοποιηθεί επενδύσεις, αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτεί σημαντικός 

αριθμός νέων επιστημόνων και έχει συσσωρευτεί αξιόλογη τεχνογνωσία. Οικονομικές δραστηριότητες που 

συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα αν

ενέργεια, καθώς και στο σύμπλεγμα της γνώσης, το οποίο υποστηρίζεται από τα διεθνούς εμβέλειας και 

κύρους Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης (ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, ΕΛ

ΜΑΙΧ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΜΕ), τα οποία τοποθετούν την Κρήτη σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην κατεύθυνση 

ανάπτυξης της Οικονομίας της Γνώσης. 

Το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 διαρθρώνεται σε 7  Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται στις 

αντίστοιχες Επενδυτικές Προτεραιότητες και στις επιλέξιμες Δράσεις, στον Πίνακα που ακολουθεί:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Το Π.Ε.Π. Κρήτης, όπως εγκρίθηκε με την C(2014)10175/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέ

20  και στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών και 

ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία καθώς και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της περιφερειακής 

οικονομίας. Το πρόγραμμα ως στόχο έχει την δημιουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της 

τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014

«Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με 

επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων: 

τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της γνώσης».   

«Βιώσιμη» σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. «Βιώσιμη σε όρους 

οικονομικούς»: επιδιώκεται διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας, 

διαχρονικής αξίας «πολιτισμός – Κρητική διατροφή» όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την 

ενίσχυση της εξωστρέφειας και της αυξημένης ανταγωνιστικότητας.  

«Βιώσιμη σε όρους περιβαλλοντικούς»: προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

η σε όρους κοινωνικούς»: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη αντιμετώπιση των 

φαινομένων φτώχειας και ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων.  

Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RISCrete) σε 

αραδοσιακούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα 

αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της περιφερειακής οικονομίας, τον 

αγροδιατροφικό και το τουρισμό, προστίθενται αναδυόμενοι τομείς και κλάδοι, στους οποίους έχουν 

πραγματοποιηθεί επενδύσεις, αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτεί σημαντικός 

αριθμός νέων επιστημόνων και έχει συσσωρευτεί αξιόλογη τεχνογνωσία. Οικονομικές δραστηριότητες που 

συγκεντρώνουν τα προαναφερόμενα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά εντοπίζονται στους τομείς περιβάλλον 

ενέργεια, καθώς και στο σύμπλεγμα της γνώσης, το οποίο υποστηρίζεται από τα διεθνούς εμβέλειας και 

κύρους Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης (ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, ΕΛ

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΜΕ), τα οποία τοποθετούν την Κρήτη σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην κατεύθυνση 

ξης της Οικονομίας της Γνώσης.  

2020 διαρθρώνεται σε 7  Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται στις 

ς Προτεραιότητες και στις επιλέξιμες Δράσεις, στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ 
(Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 20 από 67 

Το Π.Ε.Π. Κρήτης, όπως εγκρίθηκε με την C(2014)10175/18.12.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας για την 

20  και στοχεύει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των αδυναμιών και 

ασυνεχειών στην παραγωγική διαδικασία καθώς και στην ενίσχυση των ισχυρών σημείων της περιφερειακής 

ουργία προϋποθέσεων για τον αναπροσανατολισμό της 

τοπικής οικονομίας, την έξοδο από την κρίση και την ένταξη σε πορεία έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς 

Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, είναι: 

«Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την κρίση, με 

επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των «Δυναμικών Τομέων: 

«Βιώσιμη» σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. «Βιώσιμη σε όρους 

οικονομικούς»: επιδιώκεται διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε χαρακτηριστικά της περιφέρειας, 

Κρητική διατροφή» όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την 

«Βιώσιμη σε όρους περιβαλλοντικούς»: προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.  

η σε όρους κοινωνικούς»: ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς με παράλληλη αντιμετώπιση των 

Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (RISCrete) σε 

αραδοσιακούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα 

αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της περιφερειακής οικονομίας, τον 

οι, στους οποίους έχουν 

πραγματοποιηθεί επενδύσεις, αναπτύσσεται επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτεί σημαντικός 

αριθμός νέων επιστημόνων και έχει συσσωρευτεί αξιόλογη τεχνογνωσία. Οικονομικές δραστηριότητες που 

απτυξιακά χαρακτηριστικά εντοπίζονται στους τομείς περιβάλλον – 

ενέργεια, καθώς και στο σύμπλεγμα της γνώσης, το οποίο υποστηρίζεται από τα διεθνούς εμβέλειας και 

κύρους Ερευνητικά και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της Κρήτης (ΙΤΕ, Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, ΤΕΙ, ΕΛΚΕΘΕ, 

ΔΗΜΗΤΡΑ, ΙΓΜΕ), τα οποία τοποθετούν την Κρήτη σε ιδιαίτερα ισχυρή θέση στην κατεύθυνση 

2020 διαρθρώνεται σε 7  Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι αναλύονται στις 

ς Προτεραιότητες και στις επιλέξιμες Δράσεις, στον Πίνακα που ακολουθεί: 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, 

 Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

1β 

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών 
μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και 
ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά 
τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής 
δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, 
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση 
των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής 

• Προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete. 
• Εξοπλισμοί - υποδομές που υποστηρίζουν την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.  
• Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων ή/και πρακτικών και με τη χρήση vouchers.  
• Επιβράβευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών, ερευνητών που συμβάλλουν στην προώθηση δράσεων καινοτομιών.
• Επιβράβευση καινοτόμων επιχειρήσεων.    
• Ενίσχυση πρώτης παραγωγής - πιλοτικές εφαρμογές.  
• Υποστήριξη clusters, δικτύων και άλλων συνεργατικών σχημάτων επ

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

2β 
Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης 
για ΤΠΕ 

• Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής  και μ
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete  

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

2γ 
Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, 
ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία· 

• Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που υποστηρίζουν τους τομείς προτεραιότητας της 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 21 από 

ο  Άξονας Προτεραιότητας 1 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών 
μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά 
τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής 

ης ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και 
στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και 
εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, 

γής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση 

11.724.419 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.  

υποδομές που υποστηρίζουν την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.  
Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων ή/και πρακτικών και με τη χρήση vouchers.   

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδαστών, ερευνητών που συμβάλλουν στην προώθηση δράσεων καινοτομιών. 

Υποστήριξη clusters, δικτύων και άλλων συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων, φορέων καινοτομίας και γνώσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης»

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης 
4.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την εισαγωγή ψηφιακών εφαρμογών και την εν γένει αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής  και με τη χρήση vouchers.  
Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete   

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, 
5.724.419 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 
Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που υποστηρίζουν τους τομείς προτεραιότητας της 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

 

% 
συμ ΠΕΠ 

2,70 

υποδομές που υποστηρίζουν την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.   

ιχειρήσεων, φορέων καινοτομίας και γνώσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» 
% 

συμ ΠΕΠ 

0,92 

ε τη χρήση vouchers.   

% 
συμ ΠΕΠ 

1,32 

Ενίσχυση φορέων και οργανισμών για την εφαρμογή ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων που υποστηρίζουν τους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete όπως ο πολιτισμός-



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

τουρισμός.   
• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων για τους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρν

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

3α 
Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών 
και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων 
επιχειρήσεων. 

• Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων για υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete.
• Δημιουργία Περιφερειακού Seed Capital. 

Ολοκληρωμένη υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών 

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

3γ 
Στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την 
υπηρεσιών 

• Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.
• Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για πιστοποίηση, τυποποίηση των προϊόντων και εν γένει των 

και διακίνησης αυτών.    
• Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τη διερεύνηση - μελέτη νέων στοχευμένων αγορών, καθώς και την προβολή 

Σύνολο Άξονα 1 

 

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.

 Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

4γ 
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον 
τομέα της στέγασης. 

• Ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων. 
• Ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 22 από 

Ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών/προϊόντων για τους τομείς ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, του πολιτισμού και του τουρισμού. 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών 
και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων 12.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Ενίσχυση νέων επιχειρήσεων για υλοποίηση επενδύσεων στους τομείς προτεραιότητας της RIS Crete. 

Ολοκληρωμένη υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων (παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών - παροχή χώρου πρώτης εγκατάστασης - λειτουργίας) 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Στήριξη της δημιουργίας και επέκταση προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και 
18.173.254 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Κρήτης για επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων για πιστοποίηση, τυποποίηση των προϊόντων και εν γένει των διαδικασιών παραγωγής 

μελέτη νέων στοχευμένων αγορών, καθώς και την προβολή - προώθηση των προϊόντων τους σε αυτές .

51.622.092 

Άξονας Προτεραιότητας 2 
Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον 23.621.575 

Επιλέξιμες  Δράσεις 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

ησης, του πολιτισμού και του τουρισμού.  
% 

συμ ΠΕΠ 

2,76 

λειτουργίας)  
% 

συμ ΠΕΠ 

4,17 

προώθηση των προϊόντων τους σε αυτές . 

11,87 

Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη. 

% 
συμ ΠΕΠ 

5,43 
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Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

4στ 
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, καθώς και της υιοθέτησης αυτών. 

• Ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.
• Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.  
• Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών στις ΑΠΕ.   
• Πιλοτικές εφαρμογές.   
• Υποστήριξη της δικτύωσης (clustering) φορέων της γνώσης και επιχειρήσεων. 

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

5β 
Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών.

• Σχέδια ολοκληρωμένης διαχείρισης καταστροφών. 
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.   
• Εξοπλισμός φορέων για την αντιμετώπιση κινδύνων.   
• Κατασκευή έργων υποδομής.  

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

6α 
Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

• Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων τοπικής εμβέλειας (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ).  
• Πιλοτικές καινοτόμες εφαρμογές διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ.
• Πράσινα σημεία τοπικής εμβέλειας.   
• Δράσεις ευαισθητοποίησης – πληροφόρησης. 

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

6β 
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του 
στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα 
κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

• Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.  
• Αναβάθμιση-συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης.  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 23 από 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
2.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
υλικών, τεχνολογιών και συστημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση. 

Εφαρμογή καινοτόμων λύσεων και τεχνολογιών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης συστημάτων υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης.   
 

Υποστήριξη της δικτύωσης (clustering) φορέων της γνώσης και επιχειρήσεων.  

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε 
καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών. 

22.854.789 

Επιλέξιμες  Δράσεις 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της 
Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν 
προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 

10.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Δράσεις ανακύκλωσης απορριμμάτων τοπικής εμβέλειας (διαλογή στην πηγή, κομποστοποίηση κλπ).   

διαχείρισης απορριμμάτων στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑΚ. 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης 
στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα 
κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 

79.333.834 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Υποδομές συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων.   

συμπλήρωση δικτύων και συστημάτων ύδρευσης.   

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

% 
συμ ΠΕΠ 

0,46 

 

% 
συμ ΠΕΠ 

5,26 

% 
συμ ΠΕΠ 

2,30 

% 
συμ ΠΕΠ 

18,24 
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• Περιορισμός διαρροών συστημάτων ύδρευσης.   
• Δράσεις /έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Κρήτης σύμφων

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

6γ Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. 

• Συμπλήρωση / αναβάθμιση μουσείων.   
• Ανάδειξη μνημείων.   
• Αναβάθμιση χώρων πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος.   
• Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων.   
• Υποδομές σύγχρονου πολιτισμού.   
• Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό με έμφαση στην εδραίωση θέσης διεθνούς εμβέ
• Δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτιστικών προϊόντων της Κρήτης.

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

6δ 
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των 
οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.

• Δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχεδία Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.    
• Δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης.  
• Δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων.  
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.   
• Μελέτες χωρικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

6ε 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, 
αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

• Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών πόλεων.  
• Δράσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στα αστικά κέντρα.
• Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των αστικών κέντρων και της υπαίθρου.  
• Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές.

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

7β 
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 24 από 

Δράσεις /έργα που θέτουν σε εφαρμογή το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής της Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.  25.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 

Αναβάθμιση χώρων πολιτιστικού / ιστορικού ενδιαφέροντος.    

Εκδηλώσεις και δραστηριότητες που προάγουν τον σύγχρονο πολιτισμό με έμφαση στην εδραίωση θέσης διεθνούς εμβέλειας. 
Δράσεις προβολής των φυσικών και πολιτιστικών προϊόντων της Κρήτης. 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των 
δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών. 

10.000.000 

Δράσεις που θέτουν σε εφαρμογή σχεδία Διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000.     
Δράσεις που προστατεύουν και αναδεικνύουν τους οικοτόπους και τη βιοποικιλότητα της Κρήτης.   
Δράσεις αποκατάστασης υποβαθμισμένων φυσικών οικοτόπων.   

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, 
αναζωογόνηση και απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

ρύβου. 

15.000.000 

Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων και οδικών αρτηριών πόλεων.   
Δράσεις διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών και επισκεπτών (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) στα αστικά κέντρα. 
Ανάδειξη και επαναχρησιμοποίηση του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος των αστικών κέντρων και της υπαίθρου.   
Δράσεις περιορισμού του θορύβου σε κατοικημένες περιοχές. 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων 
Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων. 

70.582.779 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

α με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ. 
% 

συμ ΠΕΠ 
5,75 

% 
συμ ΠΕΠ 

2,30 

% 
συμ ΠΕΠ 

3,45 

% 
συμ ΠΕΠ 

16,23 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

• Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ

• Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας  χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

• Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ενεργητική οδική ασφάλεια).
• Δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.   
• Λοιπές δράσεις που θα αναδειχθούν από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο Επαρχιακό και 

Σύνολο Άξονα 2 

 

Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη

 Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

9α 

Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην 
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγω
τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας

• Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και  ΒΙΤ Νοσοκομείων.  
• Συμπλήρωση του δικτύου των δομών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (Περιφερειακά, Πολυδύναμα Ιατρεία κλπ). 
• Συμπλήρωση αναβάθμιση Βρεφονηπιακών – Παιδικών Σταθμών.  
• Συμπλήρωση αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Γηροκομεία, ΚΗΦΗ, Κέντρα 

κλπ).   
• Δημιουργία Δομών Στήριξης Ρομ    
• Ενίσχυση υποδομών παροχής φροντίδας αστέγων (Ξενώνες Αστέγων κλπ)

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

10 
Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και 
εκπαίδευσης. 

• Αναβάθμιση - συμπλήρωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.   
• Συμπλήρωση εξοπλισμού των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 25 από 

Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ

Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας  χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Προμήθεια εξοπλισμού υπηρεσιών Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ενεργητική οδική ασφάλεια). 

Λοιπές δράσεις που θα αναδειχθούν από το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας και Πρόληψης Ατυχημάτων στο Επαρχιακό και Εθνικό Δίκτυο της Κρήτης

258.392.977 

Άξονας Προτεραιότητας 3 
Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

υποδομές που συμβάλλουν στην 
εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην 
κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση 
της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα και με 
τη μετάβαση από θεσμικές υπηρεσίες σε υπηρεσίες σε επίπεδο κοινότητας 

21.691.164 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και  ΒΙΤ Νοσοκομείων.   
Συμπλήρωση του δικτύου των δομών πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης (Περιφερειακά, Πολυδύναμα Ιατρεία κλπ).  

Παιδικών Σταθμών.   
Συμπλήρωση αναβάθμιση υποδομών κοινωνικής πρόνοιας (ΚΔΑΠ/ΜΕΑ, Γηροκομεία, ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης, Στέγες ΑΜΕΑ, Ξενώνες Παιδιών

Ενίσχυση υποδομών παροχής φροντίδας αστέγων (Ξενώνες Αστέγων κλπ) 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

εκπαίδευση, την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών, κατάρτισης και 25.979.864 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
συμπλήρωση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.    

Συμπλήρωση εξοπλισμού των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

Αναβάθμιση τμημάτων του επαρχιακού οδικού δικτύου που εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο διευρωπαϊκό δίκτυο και κόμβους (ΔΕΜ).   
Αναβάθμιση τοπικού οδικού δικτύου μόνο εφόσον αποτελεί μέρος μιας  χωρικής παρέμβασης με συγκεκριμένο αναμενόμενο αποτέλεσμα.   

Εθνικό Δίκτυο της Κρήτης 

59,41 

% 
συμ ΠΕΠ 

4,99 

Διημέρευσης, Στέγες ΑΜΕΑ, Ξενώνες Παιδιών-Εφήβων, Κέντρα Υποστήριξης 

% 
συμ ΠΕΠ 

5,97 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

Σύνολο Άξονα 3 

 

Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των 

 Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

8iii 
Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. 

• Δράσεις συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

8v Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις 

• Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσ
προκύπτουν από την εφαρμογή των δράσεων του Άξονα 1 

Σύνολο Άξονα 3 

 

 

Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη 

 Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

9i 
Eνεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και 
της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 26 από 

47.671.028 

Άξονας Προτεραιότητας 4 
Προώθηση της απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές. 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Aυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
καινοτόμων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  

2.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Δράσεις συμβουλευτικής, καθοδήγησης και επιδότησης για την δημιουργία νέων επιχειρήσεων στους τομείς της RISCrete 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές. 3.434.595 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής, καθοδήγησης για την αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού και των επιχειρηματιών με την προσαρμογή τους στις ανάγκες που 

5.434.495 

Άξονας Προτεραιότητας 5 
Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας στην Κρήτη  

 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και 
της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας. 

23.047.150 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

10,96 

% 
συμ ΠΕΠ 

0,46 

% 
συμ ΠΕΠ 
0,79 

αρμογή τους στις ανάγκες που 

 1,25 

% 
συμ ΠΕΠ 

5,30 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

• Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κλπ τύπου «κοινωνικού vouc
• Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ).  
• Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί 

φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό.   
• Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση που οδη

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

9ii Kοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ

• Λειτουργία one stop shops/κέντρων κοινότητας ευπαθών μονάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες.  
• Λειτουργία δομών υποδοχής Αστέγων.   
• Λειτουργία χώρων υγιεινής για αστέγους (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων)

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

9iii Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και  προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

• Δομές Ατόμων με Αναπηρία (Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΚΔΑΠ για παιδιά και εφήβους με νοητική στέρηση και αναπηρίες
ολοκληρωμένης Φροντίδας κλπ).   

• Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας παιδιών (κακοποιημένα, άτομα με
• Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ).   
• Ανοιχτές δομές της Υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. (Μετανάστες 
• Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας.  
• Υπηρεσίες εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

6iv 
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

• Ενίσχυση λειτουργίας Εθνικού Δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (ολοκληρωμένες δράσεις με δομές παροχών, τράπεζα χρόνου
• Δίκτυο Προστασίας  Υγείας του Πληθυσμού (health safety net): Παρεμβατικά προγράμματα αγωγής και πρ

κλπ.   
• Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης κλπ.)

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

9v Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 27 από 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κλπ τύπου «κοινωνικού vouc
Δράσεις προώθησης στην απασχόληση ευπαθών ομάδων (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ).   

οξενίας παιδιών (παιδικοί - βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 

Στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης για ευπαθείς ομάδες συνδεδεμένα με πρακτική άσκηση που οδηγούν σε πιστοποίηση, σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Κρήτης

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Kοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομ 3.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
shops/κέντρων κοινότητας ευπαθών μονάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες.   

Λειτουργία χώρων υγιεινής για αστέγους (δημόσια λουτρά, κοινόχρηστοι χώροι πλυντηρίων) 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και  προώθηση της ισότητας των ευκαιριών 6.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Δομές Ατόμων με Αναπηρία (Κέντρα Διημέρευσης ατόμων με αναπηρία, ΚΔΑΠ για παιδιά και εφήβους με νοητική στέρηση και αναπηρίες, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας παιδιών (κακοποιημένα, άτομα με αναπηρία κλπ).   

Ανοιχτές δομές της Υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. (Μετανάστες – παιδιά, γυναίκες θύματα trafficking κλπ).   
Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της τοπικής κοινωνίας.   

υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 24.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Ενίσχυση λειτουργίας Εθνικού Δικτύου δομών αντιμετώπισης της φτώχειας (ολοκληρωμένες δράσεις με δομές παροχών, τράπεζα χρόνου, γραφείο διαμεσολάβησης κλπ).  
Δίκτυο Προστασίας  Υγείας του Πληθυσμού (health safety net): Παρεμβατικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας, Εισιτήριο Υγείας (health voucher), Υγεία κατ’ οίκον, 

Δομές Παροχής Υπηρεσιών Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ, Κέντρα Διημέρευσης κλπ.) 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε 5.000.000 

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

Ολοκληρωμένη δέσμη δράσεων επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης κλπ τύπου «κοινωνικού voucher» για ευπαθείς ομάδες.   

βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από 

γούν σε πιστοποίηση, σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της Κρήτης 
% 

συμ ΠΕΠ 
0,69 

% 
συμ ΠΕΠ 
1,38 

, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 

% 
συμ ΠΕΠ 

5,52 

, γραφείο διαμεσολάβησης κλπ).   
οαγωγής υγείας, Εισιτήριο Υγείας (health voucher), Υγεία κατ’ οίκον, 

% 
συμ ΠΕΠ 
1,15 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της 
οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση

• Ενίσχυση Επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (start up).   
• Δράσεις εκκόλαψης πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.   
• Δικτύωση επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (social clustering).  
• Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.  
• Ανάπτυξη θερμοκοιτίδων κοινωνικών επιχειρήσεων.   
• Κατάρτιση στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων 

Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

9vi 
Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 
συμφέροντος 

• Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τη στήριξη ευπαθών ομάδων εστιασμένες σε 

Σύνολο Άξονα 5 

 

 Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

 Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

• Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης.  
• Πληροφόρηση και Δημοσιότητα   
• Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.  
• Υποστήριξη Δικαιούχων.   
• Ενδυνάμωση της Αρχής Διαχείρισης 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 28 από 

κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της 
οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
 

Δράσεις εκκόλαψης πρωτοβουλιών Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.    
Δικτύωση επιχειρήσεων Κοινωνικής Οικονομίας (social clustering).   
Ενίσχυση υφιστάμενων και δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων.   

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού 5.000.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Ολοκληρωμένα Προγράμματα για τη στήριξη ευπαθών ομάδων εστιασμένες σε αστικές περιοχές 

66.047.150 

Άξονας Προτεραιότητας 6 
Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

4.375.000 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης.   

Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.   

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

% 
συμ ΠΕΠ 

1,15 

15,19 

% 
συμ ΠΕΠ 

1,01 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ

 

Σύνολο Άξονα 6 

 

 Κωδ. Επενδυτική Προτεραιότητα

 Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ 

• Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης.  
• Πληροφόρηση και Δημοσιότητα   
• Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.  
• Υποστήριξη Δικαιούχων.   
• Ενδυνάμωση της Αρχής Διαχείρισης 

Σύνολο Άξονα 7 

 

Σύνολο ΕΤΠΑ : 
Σύνολο ΕΚΤ    : 
Σύνολο ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 : 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Σελ. 29 από 

4.375.000 

Άξονας Προτεραιότητας 7 
Τεχνική Βοήθεια ΕKT 

Επενδυτική Προτεραιότητα Προϋπ. (€) 

1.340.283 

Επιλέξιμες  Δράσεις 
Συμπληρωματικά συστήματα και Εργαλεία Οργάνωσης της Διαχείρισης.   

Αξιολόγηση, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες, Τεχνικοί Σύμβουλοι.   

5.434.495 

362.061.097 €  83,25 %
  72.822.028 €  16,75 %
434.883.125 € 100,00%

ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

από 67 

1,01 

% 
συμ ΠΕΠ 

0,31 

 1,25 

83,25 % 
16,75 % 

100,00% 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Σημειώνεται ότι η Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π. Κρήτης εκτός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα προβλέπεται να διαχειριστεί και τμήματα Τομεακών Προγραμμάτων, οι πόροι των οποίων 

προβλέπεται να της εκχωρηθούν. 

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του ρόλου των Περιφερειών, που αποτελεί προτεραιότητα 

της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

Ειδικότερα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), του οποίου αναλυτική 

περιγραφή γίνεται παρακάτω, προβλέπεται εκχώρηση στις περιφέρειες του 30% του συνόλου των πόρων του 

προγράμματος. 

Παράλληλα από το  Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του οποίου 

επίσης αναλυτική περιγραφή γίνεται παρακάτω, προβλέπεται η εκχώρηση στις περιφέρειες πόρων του Ταμείου 

Συνοχής για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων

Στη φάση αυτή οι Αρχές Διαχείρισης των Περιφερειακών και Τομεακών προγραμμάτων βρίσκονται στη 

διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των παραπάνω εκχωρήσεων.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 

Το πρόγραμμα  είναι πολυτομεακό και 

- ΕΓΤΑΑ) και καλύπτει το σύνολο της χώρας. Το ΠΑΑ στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφό

αγροδιατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, προβλέπεται να εκχωρηθούν για διαχείριση στις Περιφέρειες της χώρας το 30% 

περίπου των διαθέσιμων πόρων. 

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά

απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων 

διαπραγματεύσεων. Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις 

κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης 

των 7 δις ευρώ. 

Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η 

οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η πρ

καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές 

περιοχές και η κοινωνική συνοχή. 

Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος δομούνται γύρω από 

Ειδικότερα: 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Σημειώνεται ότι η Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π. Κρήτης εκτός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

προβλέπεται να διαχειριστεί και τμήματα Τομεακών Προγραμμάτων, οι πόροι των οποίων 

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του ρόλου των Περιφερειών, που αποτελεί προτεραιότητα 

της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. 

Ειδικότερα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), του οποίου αναλυτική 

περιγραφή γίνεται παρακάτω, προβλέπεται εκχώρηση στις περιφέρειες του 30% του συνόλου των πόρων του 

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του οποίου 

επίσης αναλυτική περιγραφή γίνεται παρακάτω, προβλέπεται η εκχώρηση στις περιφέρειες πόρων του Ταμείου 

Συνοχής για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων

Στη φάση αυτή οι Αρχές Διαχείρισης των Περιφερειακών και Τομεακών προγραμμάτων βρίσκονται στη 

διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίηση των παραπάνω εκχωρήσεων. 

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)  

Το πρόγραμμα  είναι πολυτομεακό και μονοταμειακό (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΓΤΑΑ) και καλύπτει το σύνολο της χώρας. Το ΠΑΑ στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφό

αγροδιατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, προβλέπεται να εκχωρηθούν για διαχείριση στις Περιφέρειες της χώρας το 30% 

Το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 με την 

απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων 

διαπραγματεύσεων. Η δημόσια δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 5,8 δις € δημόσια δαπάνη (4,7 δις 

κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης 

Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η 

οικονομική και περιβαλλοντική αειφορία, η προώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές 

Τα μέτρα και οι δράσεις του νέου Προγράμματος δομούνται γύρω από τις έξι βασικές προτεραιότητες. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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Σημειώνεται ότι η Διαχειριστική Αρχή του Π.Ε.Π. Κρήτης εκτός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

προβλέπεται να διαχειριστεί και τμήματα Τομεακών Προγραμμάτων, οι πόροι των οποίων 

Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης του ρόλου των Περιφερειών, που αποτελεί προτεραιότητα 

την τρέχουσα προγραμματική περίοδο.  

Ειδικότερα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ), του οποίου αναλυτική 

περιγραφή γίνεται παρακάτω, προβλέπεται εκχώρηση στις περιφέρειες του 30% του συνόλου των πόρων του 

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του οποίου 

επίσης αναλυτική περιγραφή γίνεται παρακάτω, προβλέπεται η εκχώρηση στις περιφέρειες πόρων του Ταμείου 

Συνοχής για την υλοποίηση δράσεων που αφορούν στη διαχείριση των υγρών αποβλήτων. 

Στη φάση αυτή οι Αρχές Διαχείρισης των Περιφερειακών και Τομεακών προγραμμάτων βρίσκονται στη 

μονοταμειακό (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

ΕΓΤΑΑ) και καλύπτει το σύνολο της χώρας. Το ΠΑΑ στοχεύει στην επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης 

και της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω της μετάβασης σε ένα ισχυρό, αειφόρο 

αγροδιατροφικό σύστημα και της αύξησης της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Από το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, προβλέπεται να εκχωρηθούν για διαχείριση στις Περιφέρειες της χώρας το 30% 

2020 εγκρίθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2015 με την 

απόφαση C(2015)917 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά από την ολοκλήρωση εντατικών και χρονοβόρων 

δημόσια δαπάνη (4,7 δις € 

κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης 

Στο νέο ΠΑΑ ενσωματώνονται οι βασικές αρχές για την αγροτική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα η 

οώθηση της κοινωνίας της γνώσης ως δομικό στοιχείο της 

καινοτόμου επιχειρηματικότητας, η εξωστρέφεια, η αύξηση ή/και διατήρηση της απασχόλησης στις αγροτικές 

τις έξι βασικές προτεραιότητες. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 

6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκ. 

την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικ

τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη 

διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014

την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμ

κοινοτικής συμμετοχής 

την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και 

τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκ. 

την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων 

και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκ.

και τέλος, 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκ. 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης διαρθρώνεται σε 1

που ακολουθεί : 

  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 

6,2% κοινοτικής συμμετοχής, ήτοι 292 εκ. € 

την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικ

τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη 

διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014

την προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκ. 

την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και 

τη δασοπονία στην οποία αφιερώνεται το 38,7%, ήτοι 1.825 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής

της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων 

και των δασών στην κλιματική αλλαγή με την κατανομή του 19,01%, ήτοι 897 εκ. € 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις 

αγροτικές περιοχές με το 12,4%, ήτοι 584,3 εκ. € κοινοτικής συμμετοχής. 

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης διαρθρώνεται σε 16 Μέτρα τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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την προώθηση της μεταφοράς γνώσεων και της καινοτομίας στο γεωργικό τομέα με κατανομή του 

την ενίσχυση της βιωσιμότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της ανταγωνιστικότητας όλων των 

τύπων γεωργίας, καθώς επίσης την προώθηση των καινοτόμων γεωργικών τεχνολογιών και την βιώσιμη 

διαχείριση των δασών με κατανομή του 15,11% των κοινοτικών πόρων του ΠΑΑ 2014-2020, ήτοι 713 εκ. € 

ων με κατανομή του 7,4%, ήτοι 347,7 εκ. € 

την αποκατάσταση, διατήρηση και ενίσχυση των οικοσυστημάτων που συνδέονται με την γεωργία και 

κοινοτικής συμμετοχής 

της αποδοτικότητας των πόρων, τη στήριξη του προσανατολισμού προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την ανθεκτικότητα των τομέων της γεωργίας, των τροφίμων 

€ κοινοτικής συμμετοχής, 

την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της μείωσης της φτώχειας και της οικονομικής ανάπτυξης στις 

6 Μέτρα τα οποία παρουσιάζονται στον Πίνακα 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Μ01 Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (Καν. 1305/2013 άρθρο 14)
 Περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση των υπομέτρων:

1. Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων με:
• Δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις 
• Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 

μέτρων του ΠΑΑ 
2. Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης
3. Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές γ
καθώς και επισκέψεις σε αυτές

Μ02 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (Καν. 1305/2013 άρθρο 15)

 Περιλαμβάνονται τα επιμέρους μέτρα :
• Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
• Στήριξη για την εκπαίδευση συμβούλων

M03 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (Καν. 1305/2013 άρθρο 15 και 
Παράρτημα ΙΙ) 

 Το μέτρο περιλαμβάνει ως 
οποίες είναι δυνατό να συνδυάζονται, στοχεύοντας και στους δύο επιμέρους στόχους «ποιότητας»
ταυτόχρονα, δηλαδή: 
α) μέσω των κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης, π.χ. ΠΟΠ / ΠΓΕ, βιολογικής παραγωγής κλπ
στοχεύει σε ιδιότητες του προϊόντος που είναι αναγνωρίσιμες από τον καταναλωτή.
β) στη διευκόλυνση -μέσω αξιοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας όπως το AGRO 2 
για 
τη φυτική παραγωγή. 
Περιλαμβάνει ως επιμέρους μέτρα:
• στήριξη για νέες συμμετοχ
• στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες

παραγωγών στην εσωτερική αγορά
M04  Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (Καν. 1305/2013 άρθρο 17)
 Το Μέτρο είναι ένα από τα σημαντικότερα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 

(ΠΑΑ) αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ιδιωτικών επενδύσεων του πρωτογενή και του 
αγροδιατροφικού τομέα της Χώρας αλλά και την κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομ
εγγειοβελτιωτικών έργων, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 
οδικό δασικό δίκτυο αλλά και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που 
συνδέονται με την επίτευξη γεωργο
Στο πλαίσιο του παρόντος Μέτρου θα υλοποιηθούν τα κάτωθι υπομέτρα και δράσεις:
• Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων, 
• Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων,
• Επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας
• Μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον 

εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας (έργα 
διάνοιξη – βελτίωση δασικού οδικού δικτύου,  βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, διατήρηση 
δημιουργία αναβαθμίδων)

M05 
Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (Καν. 
1305/2013 άρθρο 18) 

 Το Μέτρο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο υπομέτρα: 
• Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δράσεις μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης (Καν. 1305/2013 άρθρο 14) 
Περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση των υπομέτρων: 
1. Επαγγελματική κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων με: 

κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 

Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 

2. Δράσεις επίδειξης και ενημέρωσης 
3. Βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές για διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών,
καθώς και επισκέψεις σε αυτές 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες
αντικατάστασης στην εκμετάλλευση (Καν. 1305/2013 άρθρο 15) 

τα επιμέρους μέτρα : 
Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
Στήριξη για την εκπαίδευση συμβούλων 

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (Καν. 1305/2013 άρθρο 15 και 

Το μέτρο περιλαμβάνει ως προς τα συστήματα πιστοποίησης δύο ειδών προσεγγίσεις οι
οποίες είναι δυνατό να συνδυάζονται, στοχεύοντας και στους δύο επιμέρους στόχους «ποιότητας»

α) μέσω των κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης, π.χ. ΠΟΠ / ΠΓΕ, βιολογικής παραγωγής κλπ
στοχεύει σε ιδιότητες του προϊόντος που είναι αναγνωρίσιμες από τον καταναλωτή.

μέσω αξιοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας όπως το AGRO 2 

Περιλαμβάνει ως επιμέρους μέτρα: 
στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας 
στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες
παραγωγών στην εσωτερική αγορά 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (Καν. 1305/2013 άρθρο 17)
Το Μέτρο είναι ένα από τα σημαντικότερα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 
(ΠΑΑ) αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ιδιωτικών επενδύσεων του πρωτογενή και του 
αγροδιατροφικού τομέα της Χώρας αλλά και την κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομ
εγγειοβελτιωτικών έργων, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 
οδικό δασικό δίκτυο αλλά και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που 
συνδέονται με την επίτευξη γεωργο-περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων.
το πλαίσιο του παρόντος Μέτρου θα υλοποιηθούν τα κάτωθι υπομέτρα και δράσεις:

Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών 

Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων,
σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 

προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας 
Μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας (έργα 

βελτίωση δασικού οδικού δικτύου,  βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, διατήρηση 
δημιουργία αναβαθμίδων) 

Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από φυσικές
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (Καν. 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα παρακάτω δύο υπομέτρα:  
Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών 
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κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές 

Κατάρτιση και δράσεις απόκτησης δεξιοτήτων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των 

ια διαχείριση γεωργικών, δασικών εκμεταλλεύσεων και δασών, 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες 

Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (Καν. 1305/2013 άρθρο 15 και 

προς τα συστήματα πιστοποίησης δύο ειδών προσεγγίσεις οι 
οποίες είναι δυνατό να συνδυάζονται, στοχεύοντας και στους δύο επιμέρους στόχους «ποιότητας» 

α) μέσω των κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης, π.χ. ΠΟΠ / ΠΓΕ, βιολογικής παραγωγής κλπ., 
στοχεύει σε ιδιότητες του προϊόντος που είναι αναγνωρίσιμες από τον καταναλωτή. 

μέσω αξιοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας όπως το AGRO 2 - 

στήριξη για δραστηριότητες ενημέρωσης και προώθησης που υλοποιούνται από ομάδες 

Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (Καν. 1305/2013 άρθρο 17) 
Το Μέτρο είναι ένα από τα σημαντικότερα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος 
(ΠΑΑ) αφού καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα των ιδιωτικών επενδύσεων του πρωτογενή και του 
αγροδιατροφικού τομέα της Χώρας αλλά και την κατασκευή βασικών δημόσιων υποδομών όπως 
εγγειοβελτιωτικών έργων, έργα πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, 
οδικό δασικό δίκτυο αλλά και την υλοποίηση μη παραγωγικών επενδύσεων σε υποδομές που 

περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων. 
το πλαίσιο του παρόντος Μέτρου θα υλοποιηθούν τα κάτωθι υπομέτρα και δράσεις: 

Επενδύσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων και της βιωσιμότητας των γεωργικών 

Επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη των γεωργικών προϊόντων, 
σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την 

Μη παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές που σχετίζονται με την ανάπτυξη, τον 
εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοπονίας (έργα αναδασμών, 

βελτίωση δασικού οδικού δικτύου,  βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, διατήρηση – 

έχει πληγεί από φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων (Καν. 

Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων 
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πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων
• Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο

(φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 
καταστροφικά 
γεγονότα. 

M06 Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων  (Καν. 1305/2013 άρθρο 19)
 To Μέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας στις αγροτικές

περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και 
τόσο 
στον πρωτογενή γεωργικό τομέα όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Το Μέτρο περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομέτρα:
• Υποστήριξη της εγκατάστασης νέων έως 40 ετών στη γεωργική δραστηριότητα.
• Υποστήριξη μικρών αλλά βιώσιμων γε
• Υποστήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων μη

γεωργικών δραστηριοτήτων.
M07 Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (Καν. 1305/2013 άρθρο 20)
 Το Μέτρο θα επικεντρωθεί σε δύο διαστάσεις: 

ι) στην προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής αξίας των αγροτικών περιοχών 
(περιβαλλοντική διάσταση) όπου ενεργοποιούνται τα παρακάτω δύο υπομέτρα :
• Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης γι

της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές, ήτοι περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (ή 
Εθνικά πάρκα στα οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές NATURA με τις περιφερειακές ζώνες αυτών) 
οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντι
βοσκότοποι). 

• Μελέτη και υλοποίηση δράσεων για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και των φυσικών 
πόρων σε αγροτικά οικοσυστήματα και σε τοπικό επίπεδο, επικεντρώνοντας σε γεωργικές 
εκτάσεις με ιδιαίτερη αξία όπως Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). Πρόκειται για 
τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για 
παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς 
υγροτόπους, ορεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους

ιι) στην προώθηση των ευρυζωνικών υποδομών σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές (τεχνολογική 
διάσταση). Στους επιλέξιμους νομούς δεν περιλαμβάνεται ο νομός Χανίων. 

M08 
Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
(Καν. 1305/2013 άρθρα 21 έως 26)

 Το Μέτρο καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης
γαιών και δημιουργίας αγροδασικών
γεωργίας 
και δασοπονίας. Καλύπτει επίσης την αποκατάσταση των δασών που καταστράφηκαν από
πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά γεγονότα, την υποβάθμισή τους, και 
σχετικά 
μέτρα πρόληψης· τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση την κινητοποίηση 
και 
εμπορία δασικών προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών 
επιδόσεων 
των δασοκαλλιεργητών. Περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομέτρα :
• στήριξη για δάσωση/ δ
• στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων
• στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές  και

καταστροφικά συμβάντα
• στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες

εμπορία δασικών προϊόντων
M09 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (Καν. 1305/2013 άρθρο 27)

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων
Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο
(φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων  (Καν. 1305/2013 άρθρο 19)
To Μέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας στις αγροτικές
περιοχές και τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης σε αυτές 

στον πρωτογενή γεωργικό τομέα όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα.
Το Μέτρο περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομέτρα: 

Υποστήριξη της εγκατάστασης νέων έως 40 ετών στη γεωργική δραστηριότητα.
Υποστήριξη μικρών αλλά βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων. 
Υποστήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων μη
γεωργικών δραστηριοτήτων. 

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (Καν. 1305/2013 άρθρο 20)
Το Μέτρο θα επικεντρωθεί σε δύο διαστάσεις:  
ι) στην προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής αξίας των αγροτικών περιοχών 
(περιβαλλοντική διάσταση) όπου ενεργοποιούνται τα παρακάτω δύο υπομέτρα :

Εκπόνηση Θεματικών Σχεδίων Διαχείρισης για τον Τομέα της Γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης 
της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές, ήτοι περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (ή 
Εθνικά πάρκα στα οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές NATURA με τις περιφερειακές ζώνες αυτών) 
οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές εκτάσεις με γεωργική χρήση (καλλιεργούμενες εκτάσεις και 

Μελέτη και υλοποίηση δράσεων για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και των φυσικών 
πόρων σε αγροτικά οικοσυστήματα και σε τοπικό επίπεδο, επικεντρώνοντας σε γεωργικές 

ιδιαίτερη αξία όπως Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). Πρόκειται για 
τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για 
παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς 

ρεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους
ιι) στην προώθηση των ευρυζωνικών υποδομών σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές (τεχνολογική 
διάσταση). Στους επιλέξιμους νομούς δεν περιλαμβάνεται ο νομός Χανίων. 

ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών
(Καν. 1305/2013 άρθρα 21 έως 26) 
Το Μέτρο καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης
γαιών και δημιουργίας αγροδασικών συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 

και δασοπονίας. Καλύπτει επίσης την αποκατάσταση των δασών που καταστράφηκαν από
πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά γεγονότα, την υποβάθμισή τους, και 

τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση την κινητοποίηση 

εμπορία δασικών προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών 

των δασοκαλλιεργητών. Περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομέτρα : 
στήριξη για δάσωση/ δημιουργία δασικών εκτάσεων 
στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων
στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές  και
καταστροφικά συμβάντα 
στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και
εμπορία δασικών προϊόντων 

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (Καν. 1305/2013 άρθρο 27)
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πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων 
Επενδύσεις αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται στο γεωργικό κεφάλαιο 
(φυτικό, ζωικό, και πάγιο) από φυσικά φαινόμενα, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και 

Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων  (Καν. 1305/2013 άρθρο 19) 
To Μέτρο συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της “μικρής” επιχειρηματικότητας στις αγροτικές 

αυτοαπασχόλησης σε αυτές 

στον πρωτογενή γεωργικό τομέα όσο και στο δευτερογενή και τριτογενή τομέα. 

Υποστήριξη της εγκατάστασης νέων έως 40 ετών στη γεωργική δραστηριότητα. 

Υποστήριξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και κατοίκων της υπαίθρου για εκκίνηση νέων μη 

Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές (Καν. 1305/2013 άρθρο 20) 

ι) στην προστασία της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής αξίας των αγροτικών περιοχών 
(περιβαλλοντική διάσταση) όπου ενεργοποιούνται τα παρακάτω δύο υπομέτρα : 

α τον Τομέα της Γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης 
της κτηνοτροφίας) σε προστατευόμενες περιοχές, ήτοι περιοχές του δικτύου NATURA 2000 (ή 
Εθνικά πάρκα στα οποία έχουν ενταχθεί οι περιοχές NATURA με τις περιφερειακές ζώνες αυτών) 

κές εκτάσεις με γεωργική χρήση (καλλιεργούμενες εκτάσεις και 

Μελέτη και υλοποίηση δράσεων για την προστασία της φυσικής κληρονομιάς και των φυσικών 
πόρων σε αγροτικά οικοσυστήματα και σε τοπικό επίπεδο, επικεντρώνοντας σε γεωργικές 

ιδιαίτερη αξία όπως Γεωργική Γη Υψηλής Φυσικής Αξίας (HNV). Πρόκειται για 
τοπικής εμβέλειας και μικρής κλίμακας παρέμβαση και αφορά περιοχές μικρού μεγέθους (για 
παράδειγμα εντοπισμένες ενότητες παραδοσιακών καλλιεργειών, μικρούς νησιωτικούς 

ρεινά τοπικά οικοσυστήματα) και οικισμούς μέχρι και 5.000 κατοίκους 
ιι) στην προώθηση των ευρυζωνικών υποδομών σε συγκεκριμένες αγροτικές περιοχές (τεχνολογική 
διάσταση). Στους επιλέξιμους νομούς δεν περιλαμβάνεται ο νομός Χανίων.  

ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών 

Το Μέτρο καλύπτει την επέκταση και τη βελτίωση των δασικών πόρων μέσω δάσωσης 
συστημάτων, τα οποία συνδυάζουν συστήματα εκτατικής 

και δασοπονίας. Καλύπτει επίσης την αποκατάσταση των δασών που καταστράφηκαν από 
πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές και καταστροφικά γεγονότα, την υποβάθμισή τους, και 

τις επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση την κινητοποίηση 

εμπορία δασικών προϊόντων, με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών 

στήριξη για την εγκατάσταση και συντήρηση γεωργοδασοκομικών συστημάτων 
στήριξη για την πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές  και 

και στη μεταποίηση, διακίνηση και 

Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών (Καν. 1305/2013 άρθρο 27) 
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 Στόχος του μέτρου είναι να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να ενισχυθεί η
συσπείρωση τους μέσω της 
οργανώσεων.  
Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων
παραγωγών σε όλους τους γεωργικούς τομείς (γεωργία και κτηνοτροφία) καθώς και στον τομέα
δασοπονίας. Η στήριξη παρέχεται με την μορφή επιχορήγησης, σε νέες ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από αρμόδια εθνική αρχή.

M10 Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (Καν. 1305/2013 άρθρο 28) 
 Η εφαρμογή του μέτρου οργανώνεται στη βάση των αναγκών οι οποίες αφορούν: α) στη 

βιοποικιλότητα, τους γενετικούς πόρους και το τοπίο, β) στους υδατικούς πόρους και γ) στο έδαφος
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω δύο υπομέτρα :
• Ενισχύσεις σε γεωργο-

Το υπομέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, 
στην προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, στη διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής 
στον αμπελώνα Ν. Θήρας, στη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότ
περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, στην διαχείριση φυτικών 
υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια, στην  εναλλακτική καταπολέμηση 
ζιζανίων στους ορυζώνες, στην εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 
μικρολεπιδόπτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), στην διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων και στην προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών 
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
 

• Διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία
Το υπομέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία 
και στη διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών 

M11 Βιολογικές καλλιέργειες (Καν. 1305/2013 άρθρο 29)
 Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών

βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς και να
διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.
Και στις δύο περιπτώσεις, η στήριξη παρέχεται για την 
μεθόδων 
παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική γεωργία.
Το μέτρο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα:
• Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής

Στο υπομέτρο αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής 
γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις 
εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μια πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο 
Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

• Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με 
τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφ
και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Μ12 
Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. 
(Καν. 1305/2013 άρθρο 30)

 Το Μέτρο αφορά στις περιοχές 
• Για γεωργικές εκτάσεις 

όπου η στήριξη βάσει του παρόντος παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, 
προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια 
εισοδήματος που απορρ
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στο πλαίσιο του άρθρου 30 Καν. (ΕΕ) 
1305/2013. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις περιοχές Νatura 2000, 
καθορίζονται στα διαχειριστικά σχέδια ή άλλα ισοδύναμα εργαλεία.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Στόχος του μέτρου είναι να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να ενισχυθεί η
συσπείρωση τους μέσω της στενής συνεργασίας τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων και των

Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων
παραγωγών σε όλους τους γεωργικούς τομείς (γεωργία και κτηνοτροφία) καθώς και στον τομέα
δασοπονίας. Η στήριξη παρέχεται με την μορφή επιχορήγησης, σε νέες ομάδες και οργανώσεις 
παραγωγών, οι οποίες αναγνωρίζονται επίσημα από αρμόδια εθνική αρχή. 
Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (Καν. 1305/2013 άρθρο 28)  

μέτρου οργανώνεται στη βάση των αναγκών οι οποίες αφορούν: α) στη 
βιοποικιλότητα, τους γενετικούς πόρους και το τοπίο, β) στους υδατικούς πόρους και γ) στο έδαφος
Περιλαμβάνονται τα παρακάτω δύο υπομέτρα : 

-περιβαλλοντικο-κλιματικές δεσμεύσεις  
Το υπομέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, 
στην προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, στη διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής 
στον αμπελώνα Ν. Θήρας, στη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότ
περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, στην διαχείριση φυτικών 
υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια, στην  εναλλακτική καταπολέμηση 
ζιζανίων στους ορυζώνες, στην εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 

πτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), στην διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων και στην προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών 
κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση 

Διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία
πομέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία 

και στη διατήρηση τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών στη γεωργία.
Βιολογικές καλλιέργειες (Καν. 1305/2013 άρθρο 29) 
Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους
βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς και να
διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.
Και στις δύο περιπτώσεις, η στήριξη παρέχεται για την εφαρμογή ευνοϊκών για το περιβάλλον 

παραγωγής που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βιολογική γεωργία. 
Το μέτρο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα: 

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής
αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής 

γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις 
εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μια πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο 

Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 
Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους 
Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με 
τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφ
και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. 
(Καν. 1305/2013 άρθρο 30) 
Το Μέτρο αφορά στις περιοχές Natura 2000 και περιλαμβάνει δύο υπομέτρα

Για γεωργικές εκτάσεις  
όπου η στήριξη βάσει του παρόντος παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, 
προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια 
εισοδήματος που απορρέουν από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στο πλαίσιο του άρθρου 30 Καν. (ΕΕ) 
1305/2013. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις περιοχές Νatura 2000, 

ιαχειριστικά σχέδια ή άλλα ισοδύναμα εργαλεία. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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Στόχος του μέτρου είναι να δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να ενισχυθεί η 
στενής συνεργασίας τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων και των 

Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών σε όλους τους γεωργικούς τομείς (γεωργία και κτηνοτροφία) καθώς και στον τομέα της 
δασοπονίας. Η στήριξη παρέχεται με την μορφή επιχορήγησης, σε νέες ομάδες και οργανώσεις 

μέτρου οργανώνεται στη βάση των αναγκών οι οποίες αφορούν: α) στη 
βιοποικιλότητα, τους γενετικούς πόρους και το τοπίο, β) στους υδατικούς πόρους και γ) στο έδαφος 

Το υπομέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, 
στην προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας, στη διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής 
στον αμπελώνα Ν. Θήρας, στη μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα, στην 
περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων, στην διαχείριση φυτικών 
υπολειμμάτων των κλαδεμάτων στην ελαιοκαλλιέργεια, στην  εναλλακτική καταπολέμηση 
ζιζανίων στους ορυζώνες, στην εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των 

πτερων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), στην διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών 
αγροτικών ζώων και στην προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών - ποικιλιών που 

Διατήρηση και βιώσιμη χρήση και ανάπτυξη των γενετικών πόρων στη γεωργία 
πομέτρο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στους γενετικούς πόρους στην κτηνοτροφία 

ποικιλιών στη γεωργία. 

να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους 
βιολογικής καλλιέργειας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, καθώς και να 
διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής. 

εφαρμογή ευνοϊκών για το περιβάλλον 

Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής 
αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής 

γεωργίας σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις 
εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μια πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο 

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με 
τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν 
και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. 

Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα.  

2000 και περιλαμβάνει δύο υπομέτρα 

όπου η στήριξη βάσει του παρόντος παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, 
προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια 

έουν από τις υποχρεωτικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή 
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ, στο πλαίσιο του άρθρου 30 Καν. (ΕΕ) 
1305/2013. Οι υποχρεωτικές απαιτήσεις που επιβάλλονται στις περιοχές Νatura 2000, 
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• Για δασικές περιοχές  
όπου η στήριξη βάσει του παρόντος  παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους, προκειμένου 
να 
αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που 
απορρέουν από τα μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 
εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Στο πλαίσιο του Μέτρου 
δίνεται αποζημίωση στους ιδιώτες διαχειριστές δασών (δασοκτήμονες) ή ενώσεις τους για την 
απώλεια εισοδήματος που έχουν λόγω της εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Η ένταξη στο Μέτρο 12.2 έχει ως 
βασική προϋπόθεση την ύπαρξη διαχειριστικής μελέτης του δάσους ή της δασικής έκτασης, 
εγκεκριμένη από την αρμόδια δασική υπηρεσία.

Μ13 
Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
(Καν. 1305/2013 άρθρο 31)

 Οι ενισχύσεις απευθύνονται σε δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί 
γεωργοί 
κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός 
των περιοχών αυτών και για τις καλλιεργούμενες εντός των περιοχών αυτών εκτάσεις. Το Μέτρο 
περιλαμβάνει δύο υπομέτρα:
• αποζημίωση για ορεινές περιοχές  

όπου η ενίσχυση αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του 
διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 
υπό συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών, λόγω 
υψομέτρου. 

• αποζημίωση για άλλες περιο
όπου το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που 
προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, 
σύμφωνα με την παράγραφο3 του ά

M14  Καλή διαβίωση των ζώων (Καν. 1305/2013 άρθρο 33)
 Το συγκεκριμένο Μέτρο αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με

ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και 
Εθνική 
νομοθεσία. Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του Μέτρου είναι η βελτίωση «δεικτών» της
Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση 
φυσιολογικής 
Το Μέτρο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις 
1. Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή
2. Καλή μεταχείριση των ζώων στους χοίρους
3. Καλή μεταχείριση των ζώων στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα.
4. Καλή μεταχείριση των ζώων στις όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκή
εκτροφής. 
5. Καλή μεταχείριση των ζώων στις αίγες και στα πρόβατα

M16 Συνεργασία (Καν. 1305/2013 άρθρο 35) 
 Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού θα ενισχυθούν :

• Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας και των 
τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).

• Η προώθηση μεθόδων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του γεωργικού τομέα, 
της 
αλυσίδας τροφίμων και λοιπών δρώντων, που στόχο έχουν:

− την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 
τη 
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ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 
όπου η στήριξη βάσει του παρόντος  παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους, προκειμένου 

αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που 
ουν από τα μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 

εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Στο πλαίσιο του Μέτρου 
δίνεται αποζημίωση στους ιδιώτες διαχειριστές δασών (δασοκτήμονες) ή ενώσεις τους για την 

εισοδήματος που έχουν λόγω της εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Η ένταξη στο Μέτρο 12.2 έχει ως 
βασική προϋπόθεση την ύπαρξη διαχειριστικής μελέτης του δάσους ή της δασικής έκτασης, 

μένη από την αρμόδια δασική υπηρεσία. 
Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα.
(Καν. 1305/2013 άρθρο 31) 
Οι ενισχύσεις απευθύνονται σε δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί 

κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός 
των περιοχών αυτών και για τις καλλιεργούμενες εντός των περιοχών αυτών εκτάσεις. Το Μέτρο 
περιλαμβάνει δύο υπομέτρα: 

αποζημίωση για ορεινές περιοχές   
αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του 

διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 
υπό συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών, λόγω 

αποζημίωση για άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα
όπου το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που 
προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, 
σύμφωνα με την παράγραφο3 του άρθρου 32 Καν (ΕΕ) 1305/2013. 

Καλή διαβίωση των ζώων (Καν. 1305/2013 άρθρο 33) 
Το συγκεκριμένο Μέτρο αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με
ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και 

νομοθεσία. Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του Μέτρου είναι η βελτίωση «δεικτών» της
Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση 

Το Μέτρο περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις , ανάλογα με το είδος και τη
1. Καλή μεταχείριση των ζώων στα βοοειδή 
2. Καλή μεταχείριση των ζώων στους χοίρους 
3. Καλή μεταχείριση των ζώων στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα.
4. Καλή μεταχείριση των ζώων στις όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκή

5. Καλή μεταχείριση των ζώων στις αίγες και στα πρόβατα 
Συνεργασία (Καν. 1305/2013 άρθρο 35)  
Στο πλαίσιο του Μέτρου αυτού θα ενισχυθούν : 

Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας και των 
τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης).

εθόδων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του γεωργικού τομέα, 

αλυσίδας τροφίμων και λοιπών δρώντων, που στόχο έχουν: 
την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 
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όπου η στήριξη βάσει του παρόντος  παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο δάσους, προκειμένου 

αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που 
ουν από τα μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την 

εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και της οδηγίας 2009/147/ΕΚ. Στο πλαίσιο του Μέτρου 
δίνεται αποζημίωση στους ιδιώτες διαχειριστές δασών (δασοκτήμονες) ή ενώσεις τους για την 

εισοδήματος που έχουν λόγω της εφαρμογής ειδικών μέτρων για τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000. Η ένταξη στο Μέτρο 12.2 έχει ως 
βασική προϋπόθεση την ύπαρξη διαχειριστικής μελέτης του δάσους ή της δασικής έκτασης, 

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα. 

Οι ενισχύσεις απευθύνονται σε δικαιούχους φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ενεργοί 

κατά την έννοια του άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013 και ασκούν γεωργική δραστηριότητα εντός 
των περιοχών αυτών και για τις καλλιεργούμενες εντός των περιοχών αυτών εκτάσεις. Το Μέτρο 

αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους ή/και του 
διαφυγόντος εισοδήματος που προκαλείται από την άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας 
υπό συνθήκες απότομων κλίσεων ή/και δυσχερών κλιματολογικών συνθηκών, λόγω 

χές που αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα 
όπου το υπομέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισμούς που 
προκαλούνται από δυσχερείς κλιματολογικές ή εδαφολογικές συνθήκες ή συνδυασμό τους, 

Το συγκεκριμένο Μέτρο αναφέρεται στην προαγωγή της ευζωίας των παραγωγικών ζώων με 
ενέργειες/δεσμεύσεις των κτηνοτρόφων, πέραν των επιβαλλόμενων από την Ευρωπαϊκή και 

νομοθεσία. Ο κύριος στόχος από την εφαρμογή του Μέτρου είναι η βελτίωση «δεικτών» της 
Ελληνικής εκτροφής που έχουν, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, επιπτώσεις στην έκφραση 

, ανάλογα με το είδος και την εκτροφή του ζώου : 

3. Καλή μεταχείριση των ζώων στα ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα. 
4. Καλή μεταχείριση των ζώων στις όρνιθες ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής 

Η ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας όσον αφορά στην υλοποίηση πιλοτικών έργων και στην ανάπτυξη 
νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στους τομείς της γεωργίας και των 
τροφίμων (όταν αυτά αποτελούν προϊόν του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης). 

εθόδων συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων του γεωργικού τομέα, 

την οριζόντια και κάθετη συνεργασία μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για 
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δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσί
αγορών και σχετικές δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό επίπεδο

− κοινές δράσεις με σκοπό το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε 
αυτή καθώς επίσης και κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά περιβαλλοντικά έργα, όταν 
οι δράσεις αυτές αφορούν στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη συμμετοχή 
πολλών συμμετεχόντων, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλαπλές δραστηριότητες και 
πιθανές επενδύσεις.

M19 
Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)

 Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση
LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών
στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν 
αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφ
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους 
κρίσης, 
που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο 
αποτελεσματικές 
μορφές οικονομικής, βιώσιμης και 
«Ευρώπη 2020», β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο
οικονομικά 
προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις
αγροτικές περιοχές. 
Το Μέτρο περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομέτρα:
• Προπαρασκευαστική στήριξη

Η στήριξη αφορά στην προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και την 
ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τα τοπικά τους προγράμματα.

• Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)
Η στήριξη παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
με σκοπό την επίτευξη του σημαντικότερου μέρους των στόχω
ανάπτυξης. Το σύνολο των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη 
στρατηγική και το τοπικό πρόγραμμα και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού 
πληθυσμού. 

• Προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας στ
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση
της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι 
και 
διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιλεγ
σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των 
περιοχών 

• Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη
των Ομάδων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση προγράμματος 
τοπικής 
αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

 

Σημειώνεται ότι επιπλέον των ανωτέρω μέτρων στο ΠΑΑ 2014

μέτρα (Τεχνική Βοήθεια κρατών μελών Μ20, Πρόωρη συνταξιοδότηση Μ113, Τήρηση των προτύπων με βάση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών 
αγορών και σχετικές δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό επίπεδο
κοινές δράσεις με σκοπό το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε 
αυτή καθώς επίσης και κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά περιβαλλοντικά έργα, όταν 
ι δράσεις αυτές αφορούν στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη συμμετοχή 

πολλών συμμετεχόντων, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλαπλές δραστηριότητες και 
πιθανές επενδύσεις. 

Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤΚ - τοπική ανάπτυξη με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013)
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση
LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών
στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να 

αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους 

που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο 

μορφές οικονομικής, βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική
«Ευρώπη 2020», β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο

προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις

Το Μέτρο περιλαμβάνει τα παρακάτω υπομέτρα: 
Προπαρασκευαστική στήριξη 
Η στήριξη αφορά στην προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και την 
ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τα τοπικά τους προγράμματα.

υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER) 
Η στήριξη παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
με σκοπό την επίτευξη του σημαντικότερου μέρους των στόχων των στρατηγικών τοπικής 
ανάπτυξης. Το σύνολο των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη 
στρατηγική και το τοπικό πρόγραμμα και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού 

Προετοιμασία και υλοποίηση δραστηριοτήτων συνεργασίας στο πλαίσιο τοπικής δράσης.
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση
της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι 

διαδικασίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιλεγμένων αγροτικών περιοχών. Τα 
σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των 

Στήριξη για λειτουργικά έξοδα και συντονισμό 
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη

δων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση προγράμματος 

αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.

Σημειώνεται ότι επιπλέον των ανωτέρω μέτρων στο ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα 

μέτρα (Τεχνική Βοήθεια κρατών μελών Μ20, Πρόωρη συνταξιοδότηση Μ113, Τήρηση των προτύπων με βάση 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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δων εφοδιασμού και των τοπικών 
αγορών και σχετικές δραστηριότητες προώθησης σε τοπικό επίπεδο 
κοινές δράσεις με σκοπό το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή την προσαρμογή σε 
αυτή καθώς επίσης και κοινές προσεγγίσεις σε ότι αφορά περιβαλλοντικά έργα, όταν 
ι δράσεις αυτές αφορούν στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη συμμετοχή 

πολλών συμμετεχόντων, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλαπλές δραστηριότητες και 

τοπική ανάπτυξη με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) (άρθρο 35 κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1303/2013) 
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση 
LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών 
στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της 
κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να 

ικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Είναι ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά σε περιόδους 

που δείχνει ότι οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο 

«χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική 
«Ευρώπη 2020», β) να «καινοτομήσουν» προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα κοινωνικο-

προβλήματα των αγροτικών περιοχών της χώρας και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις 

Η στήριξη αφορά στην προετοιμασία των τοπικών αναπτυξιακών στρατηγικών και την 
ενδυνάμωση των τοπικών φορέων προκειμένου να καταρτίσουν τα τοπικά τους προγράμματα. 

υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης με 

Η στήριξη παρέχει τη δυνατότητα υλοποίησης επενδύσεων δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα 
ν των στρατηγικών τοπικής 

ανάπτυξης. Το σύνολο των έργων θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη 
στρατηγική και το τοπικό πρόγραμμα και να απευθύνονται στο σύνολο του τοπικού 

ο πλαίσιο τοπικής δράσης. 
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στην ενίσχυση 
της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ περιοχών προκειμένου να αναπτυχθούν νέοι τρόποι 

μένων αγροτικών περιοχών. Τα 
σχέδια συνεργασίας πρέπει να συνάδουν με τις τοπικές αναπτυξιακές στρατηγικές των 

Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες που στοχεύουν στη στήριξη 
δων Τοπικής Δράσης, οι οποίες επιλέγονται για την υλοποίηση προγράμματος 

αναπτυξιακής στρατηγικής σε αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου. 

2020 περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα 

μέτρα (Τεχνική Βοήθεια κρατών μελών Μ20, Πρόωρη συνταξιοδότηση Μ113, Τήρηση των προτύπων με βάση 
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την κοινοτική νομοθεσία Μ131 και Απόκτηση δεξιοτήτων, συντονισμός κ

αναλύονται στο Πρόγραμμα αλλά και δεν έχουν άμεση χωρική επίπτωση στην περιοχή μελέτης.   

 

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό

των Ταμείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ένα μέρος του 

προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι Περιφέρειες για την 

υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Οι στόχοι του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014

προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδομών του βασικού ΔΕΔ

αεροδρομίων), την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτ

μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του 

περιβάλλοντος, ως μέσου για την υποστ

περιβάλλον με ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο σύνολο των 

τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον τομέα του περιβάλλοντος.

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας,  Επενδυτικές προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους που επιδιώκει να καλύψει ο κά

Άξονας : 

ΑΠ 01 : Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο & Συνδέσεις (ΤΣ)
Ο Άξονας καλύπτει ένα θεματικό στόχο (τον ΘΣ 7) και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των 
προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ
χωροθετούνται και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών. Για το λόγο αυτό, ο ΑΠ 1 χρηματοδοτείται από 
το ΤΣ, που μπορεί να καλύπτει παρεμβάσεις ΔΕΔ
1303/2013) 
Επενδυτική προτεραιότητα 7i :  
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ
Μ 

1 
Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ
άξονα ΠΑΘΕ/Π (Έργο Βασικού Δικτύου ‘Πολυτροπικός
Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου 

Επενδυτική προτεραιότητα 7ii :  
Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

την κοινοτική νομοθεσία Μ131 και Απόκτηση δεξιοτήτων, συντονισμός και εφαρμογή Μ341) τα οποία δεν 

αναλύονται στο Πρόγραμμα αλλά και δεν έχουν άμεση χωρική επίπτωση στην περιοχή μελέτης.   

Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 

Το πρόγραμμα είναι πολυτομεακό και πολυταμειακό (ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής) και χρηματοδοτεί μέσω 

των Ταμείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ένα μέρος του 

προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 

ά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι Περιφέρειες για την 

υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Οι στόχοι του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ως προς τον τομέα των μεταφορών συνίστ

προώθηση της ολοκλήρωσης των υποδομών του βασικού ΔΕΔ-Μ (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, 

αεροδρομίων), την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, καθώς και την ανάπτυξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών 

μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του 

περιβάλλοντος, ως μέσου για την υποστήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον με ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο σύνολο των 

τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης 

ειρηματικών δραστηριοτήτων στον ίδιο τον τομέα του περιβάλλοντος. 

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας,  Επενδυτικές προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους που επιδιώκει να καλύψει ο κά

ΑΠ 01 : Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο & Συνδέσεις (ΤΣ) 
Ο Άξονας καλύπτει ένα θεματικό στόχο (τον ΘΣ 7) και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των 
προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ

και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών. Για το λόγο αυτό, ο ΑΠ 1 χρηματοδοτείται από 
το ΤΣ, που μπορεί να καλύπτει παρεμβάσεις ΔΕΔ-Μ στο σύνολο της χώρας (άρθρο 96, παρ. 1 Καν. Αρ. 

υ ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ

Ειδικοί Στόχοι 
Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ
άξονα ΠΑΘΕ/Π (Έργο Βασικού Δικτύου ‘Πολυτροπικός Διάδρομος Μεταφορών 
Ανατολής/Ανατολικής Μεσογείου - Orient/East - Med Corridor’). 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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αι εφαρμογή Μ341) τα οποία δεν 

αναλύονται στο Πρόγραμμα αλλά και δεν έχουν άμεση χωρική επίπτωση στην περιοχή μελέτης.    

(ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής) και χρηματοδοτεί μέσω 

των Ταμείων αυτών κυρίως τις βασικές υποδομές των μεταφορών και του περιβάλλοντος. Ένα μέρος του 

προϋπολογισμού που αφορά στο περιβάλλον, και ειδικότερα του Ταμείου Συνοχής, εκχωρείται προς τα 13 

ά Επιχειρησιακά Προγράμματα, προκειμένου να τα διαχειρισθούν οι Περιφέρειες για την 

υλοποίηση κυρίως έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Οι στόχοι του ΕΠ «Υποδομές Μεταφορών, 

2020» ως προς τον τομέα των μεταφορών συνίστανται στην 

Μ (οδικών, σιδηροδρομικών, λιμένων, 

αεροδρομίων), την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος 

υξη βιώσιμων και οικολογικών αστικών 

μεταφορών (αστικών μέσων σταθερής τροχιάς) για την ενίσχυση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.  

Στον τομέα του περιβάλλοντος οι στόχοι συνίστανται στην προστασία και αξιοποίηση του 

ήριξη της μετάβασης της Χώρας σε μία οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον με ταυτόχρονη υποστήριξη της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στο σύνολο των 

τομέων της οικονομίας τη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και την παροχή ευκαιριών άσκησης 

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας,  Επενδυτικές προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους που επιδιώκει να καλύψει ο κάθε 

 
Ο Άξονας καλύπτει ένα θεματικό στόχο (τον ΘΣ 7) και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των 
προγραμματιζόμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ, οι οποίες 

και στις τρεις κατηγορίες περιφερειών. Για το λόγο αυτό, ο ΑΠ 1 χρηματοδοτείται από 
Μ στο σύνολο της χώρας (άρθρο 96, παρ. 1 Καν. Αρ. 

υ ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-

Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού 
Διάδρομος Μεταφορών 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), συμπεριλαμβανομένων 
των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών 
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συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και 
τοπικής κινητικότητας . 

5 
Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού 
σιδηροδρομικού ΔΕΔ-Μ με 
πόλους 

Επενδυτική προτεραιότητα 7iii :  
Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών 
συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου

10 
Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 01 
ΑΠ 02 : Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7a :  
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ
Μ  

1 
Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ
άξονα ΠΑΘΕ/Π 

Επενδυτική προτεραιότητα 7c : 
Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας

6 
Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την 
επέκταση / αναβάθμιση του 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 02 (Π)
ΑΠ 03 : Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7i : 
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ 

2 
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών 
τμημάτων του ΔΟΔ 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 03 
ΑΠ 04 : Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο

Επενδυτική προτεραιότητα 7a :  
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ  

2 
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών 
τμημάτων του ΔΟΔ 

Με την επίτευξη του ειδικού στόχου 2 αναμένεται βελτίωση της προσπελασιμότητας μιας σημαντικής 
περιοχής της χώρας, της Περιφέρειας Κρήτης.  Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις κατά 
μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Ως αποτέλεσμα, θα βελτιωθεί η
των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ, με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία ολόκληρης της 
Περιφέρειας Κρήτης κυρίως σε σχέση με την αγροτική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη.
Για την επίτευξη του στόχου προβλέπονται εστιασμένες βραχυπρόθεσ
αποτελεσματικότητας για απάλειψη των μελανών σημείων του δικτύου και βελτίωση των τμημάτων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και 

Ειδικοί Στόχοι 
Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού 

Μ με λιμάνια του αναλυτικού ΔΕΔ-Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς 

Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών 
συστημάτων, και προώθηση μέτρων για τη μείωση του θορύβου 

Ειδικοί Στόχοι 
Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ
ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας 

ΑΠ 02 : Διευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ) 

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ

Ειδικοί Στόχοι 
Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας 

Ειδικοί Στόχοι 
Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την 
επέκταση / αναβάθμιση του Προαστιακού Σιδηρόδρομου Αττικής 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 02 (Π) 
ΑΠ 03 : Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο και Οδική Ασφάλεια (ΤΣ) 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

Ειδικοί Στόχοι 
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών 

ΑΠ 04 : Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο (ΕΤΠΑ) 
 

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

Ειδικοί Στόχοι 
Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών 

επίτευξη του ειδικού στόχου 2 αναμένεται βελτίωση της προσπελασιμότητας μιας σημαντικής 
περιοχής της χώρας, της Περιφέρειας Κρήτης.  Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις κατά 
μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Ως αποτέλεσμα, θα βελτιωθεί η
των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ, με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία ολόκληρης της 
Περιφέρειας Κρήτης κυρίως σε σχέση με την αγροτική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη.
Για την επίτευξη του στόχου προβλέπονται εστιασμένες βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις υψηλής 
αποτελεσματικότητας για απάλειψη των μελανών σημείων του δικτύου και βελτίωση των τμημάτων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 38 από 67 

συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της βιώσιμης περιφερειακής και 

Ενίσχυση των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών με διασύνδεση του βασικού 
Μ και γειτονικούς αναπτυξιακούς 

Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών 

Βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό ΔΕΔ-Μ με 

330.879.783 € 

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-

Συμβολή στην ολοκλήρωση του βασικού Διευρωπαϊκού (core ΤΕΝ-Τ) σιδηροδρομικού 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της 

Ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών (επιβατικών και εμπορευματικών) με την 

216.250.000 € 
 

ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών 

505.882.353 € 

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

Ενίσχυση της προσπελασιμότητας περιοχών της χώρας, με υλοποίηση σημαντικών 

επίτευξη του ειδικού στόχου 2 αναμένεται βελτίωση της προσπελασιμότητας μιας σημαντικής 
περιοχής της χώρας, της Περιφέρειας Κρήτης.  Οι σχετικές παρεμβάσεις αφορούν βελτιώσεις κατά 
μήκος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). Ως αποτέλεσμα, θα βελτιωθεί η προσπελασιμότητα 
των περιοχών κατά μήκος του ΒΟΑΚ, με σημαντικά αποτελέσματα στην οικονομία ολόκληρης της 
Περιφέρειας Κρήτης κυρίως σε σχέση με την αγροτική αλλά και την τουριστική ανάπτυξη. 

μες παρεμβάσεις υψηλής 
αποτελεσματικότητας για απάλειψη των μελανών σημείων του δικτύου και βελτίωση των τμημάτων 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

υψηλής επικινδυνότητας. Επίσης, μέσω παράλληλων οριζόντιων δράσεων αναμένεται βελτίωση του 
τρόπου 
αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυ
ενεργητικών μέσων από την ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ.
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 04 (Μ)

ΑΠ 05 : Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών 

Επενδυτική προτεραιότητα 7b :  
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 
κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων

4 
Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και 
ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων 
νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων.

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 05 (Λ, Μ)
ΑΠ 06 : Θαλάσσιες

Επενδυτική προτεραιότητα 7i : 
Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 
ΔΕΔ-Μ 

7 
Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών 
βασικού ΔΕΔ-Μ στο διάδρομο Αδριατικής 

8 
Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και 
της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 06 
ΑΠ 07 : Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7ii :  
Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 
των πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας .

11 
Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ
βελτίωση της ασφάλειας αερον

9 
Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών 
σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 07 
ΑΠ 08 : Καθαρές Αστικές Μεταφορές (ΕΤΠΑ)

Επενδυτική προτεραιότητα 7e :  
Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισ

12 
Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) 
στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 08 (Λ)
ΑΠ 09 : Καθαρές Αστικές Μεταφορές και Βελτίωση 

Επενδυτική προτεραιότητα 7v : 
Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

υψηλής επικινδυνότητας. Επίσης, μέσω παράλληλων οριζόντιων δράσεων αναμένεται βελτίωση του 

αντιμετώπισης των συνεπειών των τροχαίων ατυχημάτων και της διαχείρισή τους με χρήση 
ενεργητικών μέσων από την ΕΛ.ΑΣ. και το Π.Σ. 
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 04 (Μ) 

ΑΠ 05 : Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών 
(ΕΤΠΑ) 

 
Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 

Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων 
Ειδικοί Στόχοι 

Ενίσχυση κινητικότητας με σύνδεση δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ
ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων 
νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων.

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 05 (Λ, Μ) 
ΑΠ 06 : Θαλάσσιες μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια ναυσιπλοΐας (ΤΣ)

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

Ειδικοί Στόχοι 
Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών λιμένων του 

Μ στο διάδρομο Αδριατικής – Ιονίου 
Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και 
της αποτελεσματικότητας της έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα 

ΑΠ 07 : Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ)
 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της 
βιώσιμης περιφερειακής και τοπικής κινητικότητας . 

Ειδικοί Στόχοι 
Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ
βελτίωση της ασφάλειας αεροναυτιλίας 
Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών 
σε περιφερειακά νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ 

ΑΠ 08 : Καθαρές Αστικές Μεταφορές (ΕΤΠΑ) 
 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Ειδικοί Στόχοι 
Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) 
στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 08 (Λ) 
ΑΠ 09 : Καθαρές Αστικές Μεταφορές και Βελτίωση Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ)

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 

κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 39 από 67 

υψηλής επικινδυνότητας. Επίσης, μέσω παράλληλων οριζόντιων δράσεων αναμένεται βελτίωση του 

χημάτων και της διαχείρισή τους με χρήση 

125.000.000 € 
ΑΠ 05 : Περιφερειακή κινητικότητα και συνδεσιμότητα νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών 

Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων 

τριτευόντων κόμβων ΔΕΔ-Μ και 
ενίσχυση της συνδεσιμότητας δυσπρόσιτων ορεινών / παραμεθόριων / απομακρυσμένων 
νησιωτικών περιοχών για την αντιμετώπιση κοινωνικών / αναπτυξιακών προβλημάτων. 

61.873.400 € 
μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια ναυσιπλοΐας (ΤΣ) 

Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο δίκτυο 

μεταφορών λιμένων του 

Ενίσχυση της ασφάλειας των θαλάσσιων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών και 

58.876.471 € 
ΑΠ 07 : Αεροπορικές μεταφορικές υποδομές και ασφάλεια αεροναυτιλίας (ΤΣ) 

Ανάπτυξη και βελτίωση φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα συστημάτων 
μεταφορών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συστήματα χαμηλού θορύβου), 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών οδών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, 

πολυτροπικών συνδέσεων και των αερολιμενικών υποδομών, με σκοπό την προώθηση της 

Βελτίωση της ασφάλειας εγκαταστάσεων σε νησιωτικά αεροδρόμια του ΔΕΔ-Μ και 

Βελτίωση της συνδεσιμότητας και του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών 

85.294.118 € 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 

μό των επιπτώσεων. 

Προώθηση των καθαρών αστικών και προαστιακών μεταφορών (Μετρό και Προαστιακός) 

838.196.982 € 
Αστικού Περιβάλλοντος (ΤΣ) 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 

κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων 
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13 
Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της 
Αθήνας 

14 
Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των 
των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 09 
ΑΠ 10 : Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση 

Επενδυτική προτεραιότητα 7c : 
Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.

15 Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
Επενδυτική προτεραιότητα 4e : 
Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

16 
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε 
Υποβαθμισμένες Περιοχές της 

Επενδυτική προτεραιότητα 4g : 
Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της 
ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα. 

17 Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 10 (Λ, Μ, Π)
ΑΠ 11 : Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης 

Επενδυτική προτεραιότητα 5i : 
Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που 
βασίζονται στο οικοσύστημα. 

18 Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή
Επενδυτική προτεραιότητα 5ii : 
Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας 
στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών.

19 Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες.
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 11 

ΑΠ 12 : Στρατηγικές και Δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού 

Επενδυτική προτεραιότητα 6 b : 
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

20 
Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της 

Επενδυτική προτεραιότητα 6 d : 
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ειδικοί Στόχοι 
Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της 

Προαγωγή της βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μείωση των αρνητικών επιπτώσεων 
των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

ΑΠ 10 : Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση 
στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ) 

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 
κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης. 

Ειδικοί Στόχοι 
Εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 
αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων.

Ειδικοί Στόχοι 
Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε 
Υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής 

Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της 
 

Ειδικοί Στόχοι 
Διεύρυνση της χρήσης της τηλεθέρμανσης 

ΑΠ 10 (Λ, Μ, Π) 
ΑΠ 11 : Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης 

κινδύνων (ΤΣ) 

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που 

Ειδικοί Στόχοι 
Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας στην Κλιματική Αλλαγή 

Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας 
συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών. 

Ειδικοί Στόχοι 
Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες.

ΑΠ 12 : Στρατηγικές και Δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού 
Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) 

 
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Ειδικοί Στόχοι 

Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των 
υδατικών πόρων της xώρας. 

 
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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Προώθηση των καθαρών αστικών μεταφορών (Μετρό) στη μητροπολιτική περιοχή της 

αρνητικών επιπτώσεων 
των αστικών μεταφορών στο περιβάλλον στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 

527.450.589 € 
ΑΠ 10 : Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με έμφαση 

Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων 

Προώθηση στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλα τα είδη περιοχών, 
προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής 

αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων. 

Προώθηση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και της Επισκεψιμότητας σε 

Προώθηση της χρήσης της συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού με υψηλή απόδοση βάσει της 

117.500.000 € 
ΑΠ 11 : Εφαρμογή στρατηγικών προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης 

Στήριξη των επενδύσεων για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και των τεχνικών που 

Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας 

Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες. 
115.496.158 € 

ΑΠ 12 : Στρατηγικές και Δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

Βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των 

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών. 
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21 
Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Επενδυτική προτεραιότητα 6 e : 
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

22 
Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της 
την Χωρική Ανάπτυξη.

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 12 (Λ,Μ,Π)
ΑΠ 13 : Στρατηγικές και Δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 

Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Ο Άξονας περιλαμβάνει τις ίδιες Επενδυτικές προτεραιότητες με τον προηγούμενο Άξονα ΑΠ 12 και 
αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους για τις συγκεκριμένες Περιφέρειες. 
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 13 (Μ,Π)

ΑΠ 14 : Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος 
Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)

Επενδυτική προτεραιότητα 6 i : 
Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

26 
Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή 
συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμ

27 
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση 
τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. 
ανάκτησης και διάθεσης.

28 
Βελτίωση της διαχείρισης 
αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά 

Επενδυτική προτεραιότητα 6 ii : 
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.

29 
Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με 
βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ).

30 Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων.
31 Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων.

Επενδυτική προτεραιότητα 6 iii : 
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών.

32 
Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της 
Οικοσυστημάτων. 

Επενδυτική προτεραιότητα 6v : 
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ειδικοί Στόχοι 
Βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. 

 
Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. 

Ειδικοί Στόχοι 
Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της 
την Χωρική Ανάπτυξη. 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 12 (Λ,Μ,Π) 
ΑΠ 13 : Στρατηγικές και Δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 

Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας.
Ο Άξονας περιλαμβάνει τις ίδιες Επενδυτικές προτεραιότητες με τον προηγούμενο Άξονα ΑΠ 12 και 
αντίστοιχους Ειδικούς Στόχους για τις συγκεκριμένες Περιφέρειες.  
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 13 (Μ,Π) 

ΑΠ 14 : Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος –  
Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ) 

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 
Ειδικοί Στόχοι 

Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή 
συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.
Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση 
τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ. - Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών 
ανάκτησης και διάθεσης. 
Βελτίωση της διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης Ρυπασμένων Χώρων από Βιομηχανικά - Επικίνδυνα Απόβλητα.

 
Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 

ωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 
μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 

Ειδικοί Στόχοι 
Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με 

κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ).
Προστασία και Διαχείριση των Υδατικών Πόρων. 
Βελτίωση της Ποιότητας και της Επάρκειας των Υδατικών Πόρων. 

 
Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών.

Ειδικοί Στόχοι 
Ανάσχεση της Απώλειας της Βιοποικιλότητας και της Υποβάθμισης των Λειτουργιών των 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου. 

Ειδικοί Στόχοι 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 41 από 67 

αποκατάστασης του φυσικού 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

Βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για 

53.578.007 € 
ΑΠ 13 : Στρατηγικές και Δράσεις προώθησης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού 

Κεκτημένου (ΕΤΠΑ) στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας. 
Ο Άξονας περιλαμβάνει τις ίδιες Επενδυτικές προτεραιότητες με τον προηγούμενο Άξονα ΑΠ 12 και 

7.997.798 € 

Επενδύσεις στον τομέα των αποβλήτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

Πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση, χωριστή 
περιλαμβανομένης της κομποστοποίησης. 

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση 
Διασφάλιση της αυτάρκειας σε δίκτυα υποδομών 

Επικίνδυνων Αποβλήτων και της περιβαλλοντικής 
Επικίνδυνα Απόβλητα. 

Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού 
ωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη 

Βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία Οικισμών με 
κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ). 

Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών 
οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω και του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών. 

Υποβάθμισης των Λειτουργιών των 

Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την 
αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων 
(συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

33 Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης.
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 14 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 01 

34 
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων 
Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος

35 
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ 
του Προγράμματος 

ΑΠ 16 : Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής

36 
Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων 
Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος.

37 
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του 
Προγράμματος 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

Στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Σηματοδοτεί την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδε

αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο τουρισμός, ο 

αγροδιατροφικός τομέας, αλλά και η μεταποίηση και οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ώστε 

να αυξηθούν η κλίμακα/μέγεθος των μονά

προϊόντων/υπηρεσιών που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και τις επιμέρους 

περιφέρειες και ενσωματώνουν νέα γνώση, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά σε 

παγκόσμιο επίπεδο. 

Το Πρόγραμμα  αξιοποιώντας 

προϋπολογισμό της νέας προγραμματικής περιόδου, στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού 

υποδείγματος, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγω

οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της 

καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και 

των περιφερειών της ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και την ευημερία 

των πολιτών της.  

Ο σχεδιασμός του ΕΠΑνΕΚ συνδυάζει τις εθνικές με τις κοινοτικές προτεραιότητες μέσω μίας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης για την ανταγωνιστικότητα,

καινοτομία, που εξειδικεύεται σε 3 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας, 21 Ειδικούς Στόχους και 70 ενδεικτικές 

δράσεις που θα μπορούν να διασφαλίσουν στην επιτυχημένη υλοποίησή του.

Το ΕΠΑνΕΚ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης.

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 01 – ΑΠ 14 

ΑΠ 15 : Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ 
Ειδικοί Στόχοι 

Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων 
Προτεραιότητας ΕΤΠΑ του Προγράμματος 
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ 

ΑΠ 16 : Τεχνική Συνδρομή Ταμείου Συνοχής 
Ειδικοί Στόχοι 

Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων 
Προτεραιότητας ΤΣ του Προγράμματος. 

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)

ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Σηματοδοτεί την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδε

αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο τουρισμός, ο 

αγροδιατροφικός τομέας, αλλά και η μεταποίηση και οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ώστε 

να αυξηθούν η κλίμακα/μέγεθος των μονάδων παραγωγής, να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και τις επιμέρους 

περιφέρειες και ενσωματώνουν νέα γνώση, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά σε 

Πρόγραμμα  αξιοποιώντας €3,65 δις Κοινοτικής Συνδρομής (€4,67 δις Δημόσιας Δαπάνης) από τον 

προϋπολογισμό της νέας προγραμματικής περιόδου, στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού 

υποδείγματος, που αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της 

οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της 

καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και 

ών της ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και την ευημερία 

Ο σχεδιασμός του ΕΠΑνΕΚ συνδυάζει τις εθνικές με τις κοινοτικές προτεραιότητες μέσω μίας 

ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης για την ανταγωνιστικότητα, την επιχειρηματικότητα και την 

καινοτομία, που εξειδικεύεται σε 3 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας, 21 Ειδικούς Στόχους και 70 ενδεικτικές 

δράσεις που θα μπορούν να διασφαλίσουν στην επιτυχημένη υλοποίησή του. 

Το ΕΠΑνΕΚ συμβάλλει στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», εναρμονίζεται με τη Στρατηγική της

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 42 από 67 

Προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης. 
2.046.984.591 € 
5.091.260.250 

€ 

Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων 

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΕΤΠΑ 

Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής των Αξόνων 

Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων των Αξόνων Προτεραιότητας ΤΣ του 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 

ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της 

εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Σηματοδοτεί την κύρια στροφή στο νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα που 

αναδεικνύει σε κεντρικό ρόλο παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους, όπως ο τουρισμός, ο 

αγροδιατροφικός τομέας, αλλά και η μεταποίηση και οι υπηρεσίες υψηλής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, ώστε 

δων παραγωγής, να επιταχυνθεί η εισαγωγή νέων 

προϊόντων/υπηρεσιών που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στη χώρα και τις επιμέρους 

περιφέρειες και ενσωματώνουν νέα γνώση, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικά σε 

δις Δημόσιας Δαπάνης) από τον 

προϋπολογισμό της νέας προγραμματικής περιόδου, στοχεύει στην δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού 

νιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της 

οικονομίας και υλοποιεί την στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης με στόχο τη σύνδεση της έρευνας και της 

καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων της Ελλάδας και 

ών της ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξή τους και την ευημερία 

Ο σχεδιασμός του ΕΠΑνΕΚ συνδυάζει τις εθνικές με τις κοινοτικές προτεραιότητες μέσω μίας 

την επιχειρηματικότητα και την 

καινοτομία, που εξειδικεύεται σε 3 βασικούς Άξονες Προτεραιότητας, 21 Ειδικούς Στόχους και 70 ενδεικτικές 

», εναρμονίζεται με τη Στρατηγική της 
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ΕΕ για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) ενώ λαμβάνει υπόψιν τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την Ελλάδα αναφορικά με την επικέντρωση σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, 

δίνουν ώθηση στους δυνητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 

και αποτελούν μοχλό για επένδυση ιδιωτικών πόρων.

Το ΕΠΑνΕΚ αναδεικνύει τις εθνικές προτεραιότητες για ανάκαμψη της οικονομίας και ανάπτυξη της 

παραγωγικής βάσης της χώρας, υλοπ

υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Συνδέεται και λειτουργεί 

συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2

και υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) (εθνική 

στρατηγική RIS3) και την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης.

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK 

με €2.970,9 εκ. ενώ το ΕΚΤ με €675,5 

Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικ

οικοδομείται και στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες :

1) Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς

3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα

4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό 

επιχειρησιακό περιβάλλον. 

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας και τους Ειδικούς Στόχους που επιδι

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΕΕ για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) ενώ λαμβάνει υπόψιν τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την Ελλάδα αναφορικά με την επικέντρωση σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, 

ητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 

και αποτελούν μοχλό για επένδυση ιδιωτικών πόρων. 

Το ΕΠΑνΕΚ αναδεικνύει τις εθνικές προτεραιότητες για ανάκαμψη της οικονομίας και ανάπτυξη της 

παραγωγικής βάσης της χώρας, υλοποιώντας την εθνική στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, ενώ λαμβάνει 

υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Συνδέεται και λειτουργεί 

συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2

και υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) (εθνική 

στρατηγική RIS3) και την Εθνική Στρατηγική Ψηφιακής Ανάπτυξης. 

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK 

€675,5 εκ., καλύπτοντας και τις 13 Περιφέρειες. 

Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικ

οικοδομείται και στηρίζεται στους παρακάτω τέσσερις στρατηγικούς πυλώνες : 

1) Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις

2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς

3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα 

χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα 

4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό 

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας και τους Ειδικούς Στόχους που επιδιώκει να καλύψει ο κάθε Άξονας: 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 43 από 67 

ΕΕ για την Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) ενώ λαμβάνει υπόψιν τις συστάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

για την Ελλάδα αναφορικά με την επικέντρωση σε μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, 

ητικούς τομείς υψηλής ανάπτυξης και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 

Το ΕΠΑνΕΚ αναδεικνύει τις εθνικές προτεραιότητες για ανάκαμψη της οικονομίας και ανάπτυξη της 

οιώντας την εθνική στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης, ενώ λαμβάνει 

υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας και το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Συνδέεται και λειτουργεί 

συμπληρωματικά με τα υπόλοιπα τομεακά και περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, 

και υποστηρίζει την Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) (εθνική 

Οι πόροι του Προγράμματος προέρχονται από δύο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Το ΕΤΠΑ συνδράμει το ΕΠΑνΕK 

Η στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ, με γνώμονα το νέο μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

1) Προσαρμογή των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις 

2) Επικέντρωση σε τομείς παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους 

3) Στοχευμένη επιλογή επενδύσεων /επιχειρήσεων /δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα 

4) Εξασφάλιση των παραγόντων που διευκολύνουν τη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων στο ελληνικό 

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

  



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

ΑΠ 1 : Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιό
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε τομείς παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9 στρατηγικοί τομείς της χώρας) που
αναμένεται να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάκαμψης της ελληνικής οικ
τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 
2021» είναι:  
-Αγροδιατροφή  / Βιομηχανία τροφίμων
-Ενέργεια 
-Εφοδιαστική Αλυσίδα 
-Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
-Περιβάλλον 
-Τουρισμός 
-Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
-Υγεία 
-Υλικά – Κατασκευές.  
Για την ενίσχυση της δραστηριότητας των τομέων αυτών θα γίνει στοχευμένη επιλογή επενδύσεων και
δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο 
 

1.1 

Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την 
ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική 
στρατηγική έρευνας & καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική 
RIS3) 

1.2 
Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις

1.3 
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών κατά 
προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της χώρας

1.4 
Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της 
χώρας 

1.5 
Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 
εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της χώρας

1.6 
Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
χώρας 

1.7 
Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
από τη λειτουργία των επιχειρήσεων

Σύνολο 
ΑΠ 2 : Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος 

Ο προσαρμογή επιδιώκεται, κατά κύριο λόγο, μέσω εφαρμογής σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής 
των επιχειρήσεων ή συλλογικών επιχειρησιακών/κλαδικών σχεδίων. Οι ανάγκες προσαρμογής αφού 
μελετηθούν θα καταδείξουν τα πραγματικά κενά σε όρους κατάρτισης, εκπαίδευ
ανάπτυξης των εργαζομένων, θα υποδείξουν αναδυόμενες δεξιότητες και ικανότητες και θα οδηγήσουν 
στον σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
 Παράλληλα, για την επίτευξη του συνολικού στόχου τ
θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των ενδιαφερόμενων φορέων προς την κατεύθυνση 
βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. 
 
2.1 Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης

2.2 

Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα 
ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου 
χώρας 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ΑΠ 1 : Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε τομείς παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9 στρατηγικοί τομείς της χώρας) που
αναμένεται να αποτελέσουν τους μοχλούς ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.  Οι στρατηγικοί αυτοί 
τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 

Αγροδιατροφή  / Βιομηχανία τροφίμων 

Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες 

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Για την ενίσχυση της δραστηριότητας των τομέων αυτών θα γίνει στοχευμένη επιλογή επενδύσεων και
δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα.

Ειδικοί Στόχοι 
Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την 
ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική 
στρατηγική έρευνας & καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική 

Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ για τις επιχειρήσεις 
Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών κατά 
προτεραιότητα στους στρατηγικούς τομείς της χώρας 
Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της 

Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 
στρατηγικούς τομείς της χώρας 

Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της 

Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
από τη λειτουργία των επιχειρήσεων 

ΑΠ 2 : Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις. 

Ο προσαρμογή επιδιώκεται, κατά κύριο λόγο, μέσω εφαρμογής σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής 
των επιχειρήσεων ή συλλογικών επιχειρησιακών/κλαδικών σχεδίων. Οι ανάγκες προσαρμογής αφού 
μελετηθούν θα καταδείξουν τα πραγματικά κενά σε όρους κατάρτισης, εκπαίδευ
ανάπτυξης των εργαζομένων, θα υποδείξουν αναδυόμενες δεξιότητες και ικανότητες και θα οδηγήσουν 
στον σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Παράλληλα, για την επίτευξη του συνολικού στόχου του άξονα, θα απαιτηθεί η προσαρμογή της 

θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των ενδιαφερόμενων φορέων προς την κατεύθυνση 
βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.  

Ειδικοί Στόχοι 
Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης
Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα 
ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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τητες 
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μέσω του ΕΠΑνΕΚ επικεντρώνεται σε τομείς παραγωγικούς, 
ανταγωνιστικούς και δυνάμει εξωστρεφείς και καινοτόμους (9 στρατηγικοί τομείς της χώρας) που 

ονομίας.  Οι στρατηγικοί αυτοί 
τομείς που αναγνωρίσθηκαν και καταγράφηκαν στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας «Ελλάδα 

Για την ενίσχυση της δραστηριότητας των τομέων αυτών θα γίνει στοχευμένη επιλογή επενδύσεων και
αναπτυξιακό υπόδειγμα. 

Προϋπολογισμός (€)
Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την 
ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική 
στρατηγική έρευνας & καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική 

663.731.215 

Αύξηση της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών, εφαρμογών και 
216.791.942 

Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω νέων καινοτόμων ιδεών κατά 
244.999.996 

Αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΜΜΕ, κατά προτεραιότητα στους εννέα (9) στρατηγικούς τομείς της 367.499.998 

Αύξηση εξαγωγών ελληνικών επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα στους 
271.422.743 

Αύξηση διείσδυσης των νέων μορφών ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της 
65.399.998 

Μείωση της παραγωγής αποβλήτων και της περιβαλλοντικής ρύπανσης 
22.000.002 

1.851.845.894 
ΑΠ 2 : Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος  

Ο προσαρμογή επιδιώκεται, κατά κύριο λόγο, μέσω εφαρμογής σχεδίων διαρθρωτικής προσαρμογής 
των επιχειρήσεων ή συλλογικών επιχειρησιακών/κλαδικών σχεδίων. Οι ανάγκες προσαρμογής αφού 
μελετηθούν θα καταδείξουν τα πραγματικά κενά σε όρους κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εργαζομένων, θα υποδείξουν αναδυόμενες δεξιότητες και ικανότητες και θα οδηγήσουν 
στον σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. 

ου άξονα, θα απαιτηθεί η προσαρμογή της 
θεσμικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης και των ενδιαφερόμενων φορέων προς την κατεύθυνση 

Προϋπολογισμός (€)
Αύξηση της υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης 79.999.999 
Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες 
αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα 

αναπτυξιακού υποδείγματος της 
446.123.817 
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2.3 
Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης 

2.4 
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της 
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την 
επιχειρηματικότητα  

Σύνολο 
ΑΠ 3 : Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας

Ο Άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι θα 
υποβοηθήσουν στην στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται στόχοι για την 
ενίσχυση των δομών και υποδομών, οι οποίες συνδέονται άμεσα κα
επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των 
επιχειρήσεων.  
 

3.1 
Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας για τη 
βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της 
επιχειρηματικότητας 

3.2 
Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών 
ταχυτήτων 

3.3 
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων 
και του κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης

3.4 
Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου 
κτιριακού αποθέματος 

3.5 
Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται 
στο φυσικό κεφάλαιο και στην 
επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού

3.6 
Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησης τους

3.7 Μείωση εξάρτησης της χώρας από το 

3.8 
Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της διανομής ενέργειας

Σύνολο 
 

Επιπλέον των παραπάνω τριών Αξόνων, το ΕΠΑνΕΚ

ΑΠ4 «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» και τον ΑΠ5 «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» με σύνολο κοινοτικής συνδρομής 

67.111.255€, οι οποίοι έχουν εθνικό/κεντρικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ενίσχυση του συστήματος 

διαχείρισης και διοίκησης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας των αντίστοιχων ταμείων και στην 

προετοιμασία υλοποίησης των δράσεων τους. Ως εκ τούτου οι Άξονες αυτοί δεν έχουν δεν έχουν άμεση 

χωρική επίπτωση στην περιοχή μελέτης.   

 Τέλος στο ΕΠΑνΕΚ προβλέπεται επίση

αξιοποιηθούν για ομάδες δράσεων αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει η αναγκαία εξειδίκευση δεδομένου ότι 

απαιτείται περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία. Καθώς η χρήση και το περιεχόμενο των εργαλείων αυτών δεν

έχει οριστικοποιηθεί, ενδεικτικά αναφέρονται σαν τέτοια μικρο

προϊόντα, κεφάλαια συν-επένδυσης (Equity financing) κ.ο.κ. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης 

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της 
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την 

ΑΠ 3 : Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας
Ο Άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι θα 
υποβοηθήσουν στην στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται στόχοι για την 
ενίσχυση των δομών και υποδομών, οι οποίες συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των 

Ειδικοί Στόχοι 
Αναβάθμιση ή/και ανάπτυξη υποδομών έρευνας και καινοτομίας για τη 

της καινοτομικής ικανότητας της χώρας για τη στήριξη της 

Επέκταση υποδομών ευρυζωνικών υπηρεσιών και δικτύων υψηλών 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας των επιχειρήσεων 
κτιριακού αποθέματος επαγγελματικής χρήσης 

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του οικιακού και δημόσιου 

Ανάπτυξη ή /και προώθηση οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται 
στο φυσικό κεφάλαιο και στην πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδος με 
επίκεντρο το τομέα του Τουρισμού 
Βελτίωση της δυνατότητας ανάκτησης βιομηχανικών αποβλήτων και 
απορριμμάτων και αύξηση της επαναξιοποίησης τους 
Μείωση εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο 
Αύξηση της εφαρμογής έξυπνων συστημάτων για την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση της διανομής ενέργειας 

Επιπλέον των παραπάνω τριών Αξόνων, το ΕΠΑνΕΚ, περιλαμβάνει δύο Άξονες Τεχνικής Συνδρομής: τον 

ΑΠ4 «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» και τον ΑΠ5 «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» με σύνολο κοινοτικής συνδρομής 

οι οποίοι έχουν εθνικό/κεντρικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ενίσχυση του συστήματος 

αι διοίκησης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας των αντίστοιχων ταμείων και στην 

προετοιμασία υλοποίησης των δράσεων τους. Ως εκ τούτου οι Άξονες αυτοί δεν έχουν δεν έχουν άμεση 

χωρική επίπτωση στην περιοχή μελέτης.    

Τέλος στο ΕΠΑνΕΚ προβλέπεται επίσης η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για ομάδες δράσεων αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει η αναγκαία εξειδίκευση δεδομένου ότι 

απαιτείται περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία. Καθώς η χρήση και το περιεχόμενο των εργαλείων αυτών δεν

έχει οριστικοποιηθεί, ενδεικτικά αναφέρονται σαν τέτοια μικρο-δάνεια, εγγυήσεις για πρόσβαση σε τραπεζικά 

επένδυσης (Equity financing) κ.ο.κ.  
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Ενίσχυση συμμετοχής των επιχειρήσεων στα συστήματα εκπαίδευσης 
52.612.380 

Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης της 
ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την 84.337.820 

663.074.016 
ΑΠ 3 : Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας 

Ο Άξονας στοχεύει στην αναβάθμιση των υποδομών της χώρας σε τομείς προτεραιότητας, οι οποίοι θα 
υποβοηθήσουν στην στήριξη της επιχειρηματικότητας. Στον άξονα αυτό περιλαμβάνονται στόχοι για την 

ι έμμεσα με την ανάπτυξη 
επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των 

Προϋπολογισμός (€)

159.499.996 

303.699.998 

50.049.234 

178.999.999 

57.787.428 

22.499.998 

244.500.000 

47.310.454 

1.064.347.107 

, περιλαμβάνει δύο Άξονες Τεχνικής Συνδρομής: τον 

ΑΠ4 «Τεχνική Συνδρομή ΕΤΠΑ» και τον ΑΠ5 «Τεχνική Συνδρομή ΕΚΤ» με σύνολο κοινοτικής συνδρομής 

οι οποίοι έχουν εθνικό/κεντρικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ενίσχυση του συστήματος 

αι διοίκησης που αφορά τους άξονες προτεραιότητας των αντίστοιχων ταμείων και στην 

προετοιμασία υλοποίησης των δράσεων τους. Ως εκ τούτου οι Άξονες αυτοί δεν έχουν δεν έχουν άμεση 

ς η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για ομάδες δράσεων αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει η αναγκαία εξειδίκευση δεδομένου ότι 

απαιτείται περαιτέρω μελέτη και επεξεργασία. Καθώς η χρήση και το περιεχόμενο των εργαλείων αυτών δεν 

δάνεια, εγγυήσεις για πρόσβαση σε τραπεζικά 
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Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

Το πρόγραμμα που είναι μονοταμειακό (ΕΚΤ), εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 

καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στη δεύτερη χρηματοδοτική προτεραιότητα αναφορικά με 

την «ανάπτυξη και την αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινο δυναμικού

καλείται να αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης, την ανεργία και τη 

φτώχεια. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα άλλα ΕΠ με βασικό στόχο τον 

περιορισμό η/και την εξάλειψη των κ

που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. Η συμβολή του στην οικονομική ανάκαμψη προωθείται μέσω 

ολοκληρωμένων πολιτικών που αφορούν :

στη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας

στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

στην ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά 

εργασίας 

Το Πρόγραμμα είναι διαρθρωμένο σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), οι οποίοι 

περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) 8, 9 και 10 του 

Κανονισμού ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο 2014

πρώτους, ΑΠ1 έως ΑΠ5, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για τους 

επόμενους τέσσερις, ΑΠ6 έως ΑΠ9, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι τρεις τελευταίοι ΑΠ10 

έως ΑΠ 12 αφορούν την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής το

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας, Επενδυτικές προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους που επιδιώκει να καλύψει ο κάθε 

Άξονας : 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»   

είναι μονοταμειακό (ΕΚΤ), εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 

καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στη δεύτερη χρηματοδοτική προτεραιότητα αναφορικά με 

την «ανάπτυξη και την αξιοποίηση ικανοτήτων του ανθρώπινο δυναμικού-ενεργό κοινωνι

καλείται να αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης, την ανεργία και τη 

φτώχεια. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα άλλα ΕΠ με βασικό στόχο τον 

περιορισμό η/και την εξάλειψη των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης, ή/και την ελαχιστοποίηση του κόστους 

που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. Η συμβολή του στην οικονομική ανάκαμψη προωθείται μέσω 

ολοκληρωμένων πολιτικών που αφορούν : 

στη στήριξη της δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης 

στην προώθηση της ενεργητικής ένταξης στην αγορά εργασίας 

στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος

στην ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά 

διαρθρωμένο σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), οι οποίοι 

περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) 8, 9 και 10 του 

Κανονισμού ΕΚΤ για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Από τους Άξονες αυτούς για τους πέντε 

τους, ΑΠ1 έως ΑΠ5, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για τους 

επόμενους τέσσερις, ΑΠ6 έως ΑΠ9, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι τρεις τελευταίοι ΑΠ10 

έως ΑΠ 12 αφορούν την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του προγράμματος.   

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας, Επενδυτικές προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους που επιδιώκει να καλύψει ο κάθε 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 46 από 67 

 

είναι μονοταμειακό (ΕΚΤ), εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 

καθώς περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στη δεύτερη χρηματοδοτική προτεραιότητα αναφορικά με 

ενεργό κοινωνική ενσωμάτωση» και 

καλείται να αντιμετωπίσει τις πλέον αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης και της ύφεσης, την ανεργία και τη 

φτώχεια. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά και σε συνέργεια με τα άλλα ΕΠ με βασικό στόχο τον 

οινωνικών συνεπειών της κρίσης, ή/και την ελαχιστοποίηση του κόστους 

που προκαλείται από την υψηλή ανεργία. Η συμβολή του στην οικονομική ανάκαμψη προωθείται μέσω 

στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

στην ισχυροποίηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά 

διαρθρωμένο σε δώδεκα (12) Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), οι οποίοι 

περιλαμβάνουν δράσεις απόλυτα εναρμονισμένες με τους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) 8, 9 και 10 του 

2020. Από τους Άξονες αυτούς για τους πέντε 

τους, ΑΠ1 έως ΑΠ5, υπεύθυνο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για τους 

επόμενους τέσσερις, ΑΠ6 έως ΑΠ9, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ οι τρεις τελευταίοι ΑΠ10 

Αναλυτικότερα, στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το πρόγραμμα αναλυμένο στους Άξονες 

Προτεραιότητας, Επενδυτικές προτεραιότητες και τους Ειδικούς Στόχους που επιδιώκει να καλύψει ο κάθε 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

ΑΠ 1 : Συστημικές Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
Ο Άξονας υποστηρίζει παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της 
δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης και 
ενσωμάτωσης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που 
βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στις παρεμβάσεις της 

Επενδυτική προτεραιότητα 8.7: 
Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, με καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη βελτίωση της διακρατικής κινη
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
φορέων και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών 

 

i 
Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας/κοινωνικής προστασίας

ii 
Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων 
συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών στ

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 1 
ΑΠ 2 : Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης,
την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 
εργασίας με έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως για τις ομάδες 
εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακρο
γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι 30
Επενδυτική προτεραιότητα 8.1  
Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των 
από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων

i 
Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 
και ανέργους 30-44 ετών

ii 
Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση 
σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Επενδυτική προτεραιότητα 8.4  
Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση 
στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία

i 
Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με 
επισφαλή θέση εργασίας

Επενδυτική προτεραιότητα 9.1  
Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης

i 
Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας δικαιούχων της πιλοτικής 
εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Επενδυτική προτεραιότητα 9.5  
Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

i 
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας
Ο Άξονας υποστηρίζει παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της 
δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης και 

ης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που 
βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στις παρεμβάσεις της 

Επενδυτική προτεραιότητα 8.7:  
Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, με καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη βελτίωση της διακρατικής κινη
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 
φορέων και των σχετικών ενδιαφερομένων μερών  

Ειδικοί Στόχοι 
Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των 
θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας/κοινωνικής προστασίας 
Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων 
συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της 
κοινωνίας των πολιτών στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας 

 
ΑΠ 2 : Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης,
την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 
εργασίας με έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως για τις ομάδες 
εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακρο
γυναίκες, άνεργοι με χαμηλά τυπικά προσόντα, άνεργοι 30-44 ετών) 

 
Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν 
από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της 
κινητικότητας των εργαζομένων 

Ειδικοί Στόχοι 
Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, 

44 ετών 
Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση 
σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 
ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση 

στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία

Ειδικοί Στόχοι 
Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με 
επισφαλή θέση εργασίας 

 
Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης 

Ειδικοί Στόχοι 
Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας δικαιούχων της πιλοτικής 
εφαρμογής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος 

 
Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

Ειδικοί Στόχοι 
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας 
κοινωνικών επιχειρήσεων 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 47 από 67 

Παρεμβάσεις των θεσμών της αγοράς εργασίας και της πρόνοιας 
Ο Άξονας υποστηρίζει παρεμβάσεις για τη δημιουργία ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της 
δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ένταξης και 

ης, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής 
των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που 
βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, στις παρεμβάσεις της αγοράς εργασίας 

Εκσυγχρονισμός των θεσμικών φορέων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές 
υπηρεσίες απασχόλησης, με καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων προς τις ανάγκες της αγοράς 
εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων για τη βελτίωση της διακρατικής κινητικότητας των 
εργαζομένων μέσω προγραμμάτων κινητικότητας και καλύτερης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών 

Ανάπτυξη ή/και αναβάθμιση των συστημάτων της δημόσιας διοίκησης για την ενίσχυση των 

Βελτίωση της ικανότητας συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων καθώς και τριτοβάθμιων 
συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν ομάδες που βιώνουν διακρίσεις ή/και φορέων της 

30.302.101€ 
ΑΠ 2 : Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 στοχεύει στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης,
την ισότιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τη δημιουργία νέων βιώσιμων θέσεων 
εργασίας με έμφαση σε τομείς που η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, κυρίως για τις ομάδες 
εκείνες του πληθυσμού που εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας (μακροχρόνια άνεργοι, 

Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, 
ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν 

από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της 

Πρόσβαση των ανέργων στην απασχόληση, με έμφαση σε μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες 

Αύξηση του ποσοστού των καταρτισθέντων ανέργων που λαμβάνουν πιστοποίηση, με έμφαση 
σε μακροχρόνια ανέργους και ανέργους που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση 
στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της 
επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία 

Βελτίωση της εργασιακής κατάστασης των γυναικών, με έμφαση στις εργαζόμενες γυναίκες με 

Βελτίωση ευκαιριών ένταξης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας δικαιούχων της πιλοτικής 

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 2 
ΑΠ 3 : Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

Ο  Άξονας  αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων & ειδικότερα 
αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης & στη βιώσιμη ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες τη
στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment 
Initiative) & λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη 
Νεολαία (Youth Guarantee). 
Επενδυτική προτεραιότητα 8.2  
Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης- ΠΑΝ

i 
Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης &
δεξιοτήτων των νέων NEETS έως 24 ετών

ii 
Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων 25

Επενδυτική προτεραιότητα 8.2  
Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης- ΕΚΤ 

i 
Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών (ΕΚΤ)

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 3 
ΑΠ 4 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 4 
ΑΠ 5 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 5 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
Ο Άξονας θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας της
μέσω της υποστήριξης των φοιτητών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Η 
αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και 
η διεύρυνση του «Νέου Σχολείου» αποτελού
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η υποστήριξη των φοιτητών για έγκαιρη ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών υποστήριξης, η ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από πλαίσιο διασφάλισης 
ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ) αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της 
ανταγωνιστικότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επενδυτική προτεραιότητα 10.1 
Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 
σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 
δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση 

i 
Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά 
ποσοστά ΠΕΣ (πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου)

ii 
Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου 
των δομών και της ποιότητας της α

iii Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
iv Αύξηση της συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

 
ΑΠ 3 : Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών

Ο  Άξονας  αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων & ειδικότερα 
αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης & στη βιώσιμη ένταξή τους στην 
αγορά εργασίας μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιμέρους ομάδας 
στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment 
Initiative) & λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη 

 
Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, 

ΠΑΝ 
Ειδικοί Στόχοι 

Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης &
δεξιοτήτων των νέων NEETS έως 24 ετών 
Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων 25-29 ετών 

 
Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, 

 
Ειδικοί Στόχοι 

Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 
δεξιοτήτων των νέων έως 29 ετών (ΕΚΤ) 

 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 
ΑΠ 5 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος
Ο Άξονας θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του 
εκπαιδευτικού συστήματος καθώς και την ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
μέσω της υποστήριξης των φοιτητών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Η 
αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και 
η διεύρυνση του «Νέου Σχολείου» αποτελούν τις βασικές δράσεις για τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η υποστήριξη των φοιτητών για έγκαιρη ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και την παροχή εξειδικευμένων 

νδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από πλαίσιο διασφάλισης 
ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ) αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της 

κότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Επενδυτική προτεραιότητα 10.1  
Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 
σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 
δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και 

Ειδικοί Στόχοι 
Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά 
ποσοστά ΠΕΣ (πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου) 
Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου 
των δομών και της ποιότητας της α’ βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης 
Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών

συμμετοχής στην προσχολική εκπαίδευση. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 48 από 67 

889.081.860 € 
ΑΠ 3 : Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση των Νέων έως 29 ετών 

Ο  Άξονας  αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης ανεργίας των νέων & ειδικότερα 
αυτών που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης & στη βιώσιμη ένταξή τους στην 

ς κάθε επιμέρους ομάδας 
στόχου των νέων, αξιοποιώντας την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment 
Initiative) & λαμβάνοντας υπόψη το Ελληνικό Σχέδιο Δράσης για το Σύστημα Εγγυήσεων για τη 

Βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας των νέων, ειδικότερα για αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, 

Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 

Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 

αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, 

Αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης & βελτίωση των 

451.797.248 € 
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

68.648.270 € 
ΑΠ 5 : Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

22.048.804 € 
1.461.878.283 €

ΑΠ 6: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος 
Ο Άξονας θέτει ως προτεραιότητες τη βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
μέσω της υποστήριξης των φοιτητών και της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού. Η 
αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, η ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης και 

ν τις βασικές δράσεις για τη βελτίωση της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ η υποστήριξη των φοιτητών για έγκαιρη ολοκλήρωση των 
προγραμμάτων σπουδών με ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία και την παροχή εξειδικευμένων 

νδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού των Ιδρυμάτων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από πλαίσιο διασφάλισης 
ποιότητας (ΜΟΔΙΠ/ΑΔΙΠ) αναμένεται να συμβάλλουν στην αύξηση της εξωστρέφειας και της 

Μείωση και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης 
σε καλής ποιότητας προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων 
δυνατοτήτων τυπικής, άτυπης, μη τυπικής μάθησης για την επανένταξη στην εκπαίδευση και 

Μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές με υψηλά 

Αύξηση των σχολικών μονάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου – Ενίσχυση 
 

Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Επενδυτική προτεραιότητα 10.2 
Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και 
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά 
για μειονεκτούντα άτομα 

i 
Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης 
συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ii 
Ενίσχυση της ποιότητας της 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 6 
ΑΠ 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3 
Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και 
μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και την προώθηση ευέλικτων δυνα
επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων

i 
Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του πληθυσμού (16
προσόντων και διασύνδεση τυπικής, 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4 
Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και 
ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων 
μάθησης και μαθητείας. 

i 
Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα 
μαθητείας 

ii 
Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό 
κόσμο 

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 7 
ΑΠ 8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 8 

ΑΠ 9: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 
Διά Βίου Μάθησης - σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

Σύνολο χρηματοδότησης ΑΠ 9 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΑΠ 10 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Σύνολο χρηματοδότησης  ΑΠ 10

ΑΠ 11 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Σύνολο χρηματοδότησης  ΑΠ 11
ΑΠ 12 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Σύνολο χρηματοδότησης  ΑΠ 12
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Επενδυτική προτεραιότητα 10.2  
Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και 
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά 

Ειδικοί Στόχοι 
Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης 
συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Ενίσχυση της ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ενδυνάμωσης του 
ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού 

 
ΑΠ 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

με την αγορά εργασίας 
Επενδυτική Προτεραιότητα 10.3  
Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και 
μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 
δυναμικού και την προώθηση ευέλικτων δυνατοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων

Ειδικοί Στόχοι 
Αύξηση της συμμετοχής στη διά βίου μάθηση του πληθυσμού (16-66+ ετών), με πιστοποίηση 
προσόντων και διασύνδεση τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

Επενδυτική Προτεραιότητα 10.4  
Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων 

αι κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και 
ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων 

Ειδικοί Στόχοι 
Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα 

Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό 

 
ΑΠ 8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 
σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)
 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

χρηματοδότησης  ΑΠ 10 
ΑΠ 11 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

(Περιφέρεια Στερεάς  Ελλάδας) 
χρηματοδότησης  ΑΠ 11 

ΑΠ 12 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 

Σύνολο χρηματοδότησης  ΑΠ 12 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 49 από 67 

Βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια και 
ισοδύναμη με αυτήν εκπαίδευση, με σκοπό τη βελτίωση των επιπέδων φοίτησης και επιτυχίας, ειδικά 

Αύξηση του ποσοστού έγκαιρης ολοκλήρωσης των σπουδών και ενίσχυση της ισότιμης 
συμμετοχής των ΑΜΕΑ και ατόμων από ΕΚΟ και χαμηλές εισοδηματικές τάξεις στην 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της ενδυνάμωσης του 

607.580.793 € 
ΑΠ 7: Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και Βελτίωση της Συνάφειας της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Βελτίωση της ίσης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση για όλες τις ηλικιακές ομάδες σε τυπική, άτυπη και 
μη τυπική μορφή, την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού 

τοτήτων μάθησης, μεταξύ άλλων μέσω του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της αναγνώρισης των αποκτώμενων ικανοτήτων 

66+ ετών), με πιστοποίηση 

Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, τη 
διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στη εργασία και της βελτίωσης των συστημάτων 

αι κατάρτισης και της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων μέσω μηχανισμών πρόβλεψης των 
αναγκών σε δεξιότητες, την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και την καθιέρωση και 
ανάπτυξη συστημάτων μάθησης με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων διττών συστημάτων 

Αύξηση των μαθητών / σπουδαστών / αποφοίτων που συμμετέχουν σε προγράμματα 

Αύξηση των συνεργασιών των Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τον επιχειρηματικό 

453.595.728 € 
ΑΠ 8: Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) 
74.369.697 € 

ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της 
σύνδεση με την αγορά εργασίας (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) 

24.127.938 € 
1.159.674.156 €

Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
42.043.286 € 

ΑΠ 11 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

3.015.648 € 
ΑΠ 12 : Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

883.543 € 
45.942.477 € 

2.667.494.916 €



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Λοιπά Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014

Τέλος, χάριν πληρότητας της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ,  γίνεται σύντομη αναφορά στα τρία λοιπά 

προγράμματα τα οποία δεν προβλέπεται να αντιστοιχηθούν με έργα στη Δ.Ε. 

θα έχουν χωρικές επιπτώσεις στην περιοχή μελέτης. Τα προγράμματα αυτά είναι : 

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας»

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»

Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δ

Το όραμα του προγράμματος είναι : «Μέσα στα επόμενα 7 χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να 

καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική αποκαθιστώντας τη σχέση 

εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και

αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της 

χώρας.» 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους :

Την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ι

τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των 

υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο

συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των υφιστάμενων 

διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση πιο αποτελεσματική και 

αποδοτική. 

Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: της ορθολογικής κατανομής των 

ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης καθώς και της παροχής 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των

την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες.

Το πρόγραμμα,  με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 486,9 

εκατ. €, περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται :

Αναβάθμιση των διαδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης δημοσίων πολιτικών.

Αναδιοργάνωση φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.

Κωδικοποιήσεις νομοθεσίας. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

Τέλος, χάριν πληρότητας της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ,  γίνεται σύντομη αναφορά στα τρία λοιπά 

προγράμματα τα οποία δεν προβλέπεται να αντιστοιχηθούν με έργα στη Δ.Ε. Κεραμειών

ς στην περιοχή μελέτης. Τα προγράμματα αυτά είναι :  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» 

Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Το όραμα του προγράμματος είναι : «Μέσα στα επόμενα 7 χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να 

καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική αποκαθιστώντας τη σχέση 

εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς 

αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους : 

Την ενίσχυση της οργανωτικής, θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της δημοσίας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των 

υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.  

Την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Δημόσιο Τομέα η οποία σε συνδυασμό με 

συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των υφιστάμενων 

διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση πιο αποτελεσματική και 

του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: της ορθολογικής κατανομής των 

ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης καθώς και της παροχής 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των

την ανταπόκρισή τους στις αυξημένες ανάγκες. 

Το πρόγραμμα,  με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 486,9 

περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται : 

αδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης δημοσίων πολιτικών.

Αναδιοργάνωση φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 50 από 67 

Τέλος, χάριν πληρότητας της παρουσίασης του νέου ΕΣΠΑ,  γίνεται σύντομη αναφορά στα τρία λοιπά 

Κεραμειών και κατά συνέπεια δεν 

ημόσιου Τομέα». 

Το όραμα του προγράμματος είναι : «Μέσα στα επόμενα 7 χρόνια, η ελληνική Δημόσια Διοίκηση να 

καταστεί συνεκτική, καλά συντονισμένη, ευέλικτη, εξωστρεφής και αποτελεσματική αποκαθιστώντας τη σχέση 

τις επιχειρήσεις, παρέχοντας πολιτοκεντρικές και συνεχώς 

αναβαθμιζόμενες υπηρεσίες αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της 

κανότητας της δημοσίας διοίκησης και της 

τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα από παρεμβάσεις που θα αλλάξουν τη δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία των 

Τομέα η οποία σε συνδυασμό με 

συστημικές δράσεις και πολιτικές, θα αποτελέσουν τα κύρια εργαλεία μετασχηματισμού των υφιστάμενων 

διαδικασιών βελτιώνοντας τις παρεχόμενες υπηρεσίες και καθιστώντας τη Διοίκηση πιο αποτελεσματική και 

του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα, μέσω: της ορθολογικής κατανομής των 

ανθρώπινων πόρων, της καλύτερης αξιοποίησης των στελεχών της διοίκησης καθώς και της παροχής 

αναβαθμισμένων υπηρεσιών κατάρτισης/εκπαίδευσης, με στόχο την ατομική ανάπτυξη των υπαλλήλων και 

Το πρόγραμμα,  με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 486,9 

αδικασιών σχεδιασμού, εφαρμογής και παρακολούθησης δημοσίων πολιτικών. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης.

Ανασχεδιασμός εσωτερικών και εξωστρεφών διεργασιώ

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών.

Προώθηση αρχών διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Εκπαίδευση – κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων κ.α.

 

Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμ

Το όραμα του προγράμματος είναι : «Η  ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς 

τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της 

γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους :

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.

Τη βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται 

παραδοσιακά από την αλιεία. 

Την προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, τον έλεγχο 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 

την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 523,4 

εκατ. €. 

Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια»

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δομών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που οικοδομείται πάνω σε μια σύγχρονη αντίληψη βιώσιμων ανθρώπινων 

πόρων. 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους :

Την ενίσχυση των συστημάτων κ

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Ανάπτυξης και εφαρμογής συστημάτων στοχοθεσίας και αξιολόγησης. 

Ανασχεδιασμός εσωτερικών και εξωστρεφών διεργασιών και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών.

Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών. 

Προώθηση αρχών διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς. 

Εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

κατάρτιση δημοσίων υπαλλήλων κ.α. 

Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας»  

Το όραμα του προγράμματος είναι : «Η  ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς 

τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της 

γαλάζιας ανάπτυξης και των θαλάσσιων δεξιοτήτων στην Ελλάδα.» 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους : 

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης.

Τη βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται 

Την προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, τον έλεγχο 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 

την κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 523,4 

Όσον αφορά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια» 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της 

ότητας και αποδοτικότητας των δομών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που οικοδομείται πάνω σε μια σύγχρονη αντίληψη βιώσιμων ανθρώπινων 

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους : 

Την ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 
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ν και απλούστευση διοικητικών διαδικασιών. 

Το όραμα του προγράμματος είναι : «Η  ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς 

τους πόρους, καινοτόμου και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και η προώθηση της 

Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης. 

Τη βιωσιμότητα της θαλάσσιας αλιείας και τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που εξαρτώνται 

Την προστασία και αποκατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των έμβιων πόρων, τον έλεγχο 

των αλιευτικών δραστηριοτήτων, τη συλλογή αλιευτικών δεδομένων και τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά με 

πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 523,4 

Το πρόγραμμα βασίζεται σε μια σαφή στρατηγική που αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση της 

ότητας και αποδοτικότητας των δομών και διαδικασιών του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των επιμέρους 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που οικοδομείται πάνω σε μια σύγχρονη αντίληψη βιώσιμων ανθρώπινων 

αι των διαδικασιών διοίκησης και συντονισμού της εφαρμογής των 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Την ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών  του  

συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής τω

καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων.

Την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή 

συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

 Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνη

εκατ. €, περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται :

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ).

Έλεγχοι έργων ΕΣΠΑ. 

Εκπόνηση μελετών – Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων.

Δημοσιότητα – Πληροφόρηση.

Αξιολογήσεις στρατηγικών για χρηματοδότηση.

Υποστήριξη δικαιούχων. 

Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις Επιτελικές Δομές, στην Κεντρική Υπηρεσία 

υποστηρικτικές δομές. 

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, 

διαχείρισης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων, της Αρχής Πιστοποίησης και Ελέγχου, της Κεντρικής 

Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ. 

Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών 

συντονισμού, διαχείρισης και των επιτελικών δ

και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κ.α.

Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Χανίων Α.Ε.) 

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων στη  θέση “Κοπρανά” στην περιοχή της Μαλάξας στα Κε

σημαντικότερη επένδυση που υλοποιείται στην περιοχή μελέτης. Πρόκειται για Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β 

του ν. 3982/2011, έκτασης 514 στρεμμάτων, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Την ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών  του  

συστήματος διαχείρισης, συντονισμού και διοίκησης της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

καθώς επίσης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων. 

Την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή 

συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων. 

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 401,9 

περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται : 

Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ). 

Παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων. 

Πληροφόρηση. 

Αξιολογήσεις στρατηγικών για χρηματοδότηση. 

Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στις Επιτελικές Δομές, στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ, καθώς και σε 

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, 

διαχείρισης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων, της Αρχής Πιστοποίησης και Ελέγχου, της Κεντρικής 

Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

2020. 

Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών 

συντονισμού, διαχείρισης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης 

και συντονισμού της εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων δράσεων κ.α. 

Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων (ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. Χανίων Α.Ε.)  

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων στη  θέση “Κοπρανά” στην περιοχή της Μαλάξας στα Κε

σημαντικότερη επένδυση που υλοποιείται στην περιοχή μελέτης. Πρόκειται για Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β 

του ν. 3982/2011, έκτασης 514 στρεμμάτων, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ - 1Η Σ.Σ. Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 52 από 67 

Την ενίσχυση της στελέχωσης, διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των υποστηρικτικών δοµών  του  

ν Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

Την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων για την εφαρμογή 

ς (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) 401,9 

Μισθοδοσία των στελεχών της ΜΟΔ ΑΕ που απασχολούνται στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των 

της ΜΟΔ, καθώς και σε 

Υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης και της λειτουργίας των δομών συντονισμού, υποστήριξης, 

διαχείρισης και των επιτελικών δομών των Υπουργείων, της Αρχής Πιστοποίησης και Ελέγχου, της Κεντρικής 

Προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Δαπάνες μετακινήσεων, οργάνωσης εκδηλώσεων και εκπαίδευσης προσωπικού των δομών 

ομών των Υπουργείων, καθώς και του συστήματος διοίκησης 

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Χανίων στη  θέση “Κοπρανά” στην περιοχή της Μαλάξας στα Κεραμειά, είναι η 

σημαντικότερη επένδυση που υλοποιείται στην περιοχή μελέτης. Πρόκειται για Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β 

του ν. 3982/2011, έκτασης 514 στρεμμάτων, η υλοποίηση του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει. 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Αναλυτικότερα, με την ΚΥΑ Φ/Α.6.10/01Κ.11554/750/20

εγκρίθηκε η ίδρυση του Επιχειρηματικού  Πάρκου, ενώ πέρυσι εγκρίθηκε και η πολεοδομική του μελέτη με την 

υπ. αριθ. 401 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 53/24.3.2015).  

Ο προϋπολογισμός του έργου, για την Α΄φάση ανάπτυξης του Πάρκου, ανέρχεται σε 14 εκατ. 

οποία έχουν ήδη διατεθεί περίπου 2 εκατ. για τις μέχρι τώρα ενέργειες που περιλαμβάνουν, την αγορά γης, 

την εκπόνηση μελετών, έκδοση αδειών κ.ο.κ.

Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται 

(ΤΑΑΚ) με πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος 

Συνεταιριστικής και της Τράπεζας Χανίων.

Αναλυτικότερα, για την ολοκλήρωση της Α’ φάσης υπογράφηκε πρόσφατ

του έργου από το χρηματοδοτικό μέσο “Jessica” ύψους 4,75 εκ. 

Συνεταιριστική Τράπεζα με 2,1 εκ. € 

Χανίων Α.Ε. με 2 εκατ. € περίπου. Στον φορέα συμμετέχουν η Κρητικά Ακίνητα Α.Ε. (θυγατρική της Τράπεζας 

Χανίων) κατά 40%, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων κατά 30% και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου 

κατά 30%.  

Το Επιχειρηματικό Πάρκο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017 και 

στο 2018. Μετά την ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται ότι θα μπορούν να φιλοξενηθούν περίπου 220 

επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται ότι για τη λειτουργία του θα δημιουργηθούν 147 θέσεις εργασίας. Κατά την 

περίοδο κατασκευής του έργου (δόμηση κ

εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 6.500 εργαζόμενοι, χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις εργασίας που 

αφορούν τη στελέχωση των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

Α.5.1.2. Αναπτυξιακές και Χωροταξικές Κατευθύνσεις

Συνοψίζονται στη συνέχεια οι βασικότερες χωρικές κατευθύνσεις όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 

χωροταξικά πλαίσια που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη περιοχή 

 

Α.5.1.2.1. ΠΠΧΣΑΑ – Περιφέρεια 

Οικιστικό Δίκτυο, Διοικητική και Κοινωνική υποδομή

- Τα Χανιά αποτελούν την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου της περιοχής μελέτης και κατατάσσονται 

σαν οικιστικό κέντρο 2ου επιπέδου ενισχυμένου.

- Στη ΔΕ Κεραμειών, ο Γέρο Λάκκος

κέντρα 4ου επιπέδου ενισχυμένου, ενώ οι λοιποί οικισμοί της δημοτικής ενότητας αποτελούν 

οικισμούς 5ου επιπέδου.  

 

Γενικότερα, το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας έχει προτείνει τα εξής για το σύνολο του δήμου:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Αναλυτικότερα, με την ΚΥΑ Φ/Α.6.10/01Κ.11554/750/20.10.2014 (ΦΕΚ 2904/Β΄/29.10.2014), 

εγκρίθηκε η ίδρυση του Επιχειρηματικού  Πάρκου, ενώ πέρυσι εγκρίθηκε και η πολεοδομική του μελέτη με την 

υπ. αριθ. 401 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 53/24.3.2015).  

υ, για την Α΄φάση ανάπτυξης του Πάρκου, ανέρχεται σε 14 εκατ. 

οποία έχουν ήδη διατεθεί περίπου 2 εκατ. για τις μέχρι τώρα ενέργειες που περιλαμβάνουν, την αγορά γης, 

την εκπόνηση μελετών, έκδοση αδειών κ.ο.κ. 

Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται να γίνει μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης 

με πόρους του χρηματοδοτικού προγράμματος “Jessica” και τη συγχρηματοδότηση της Παγκρήτιας 

Συνεταιριστικής και της Τράπεζας Χανίων. 

Αναλυτικότερα, για την ολοκλήρωση της Α’ φάσης υπογράφηκε πρόσφατα η σύμβαση χρηματοδότησης 

του έργου από το χρηματοδοτικό μέσο “Jessica” ύψους 4,75 εκ. €, ενώ συμμετέχουν η Παγκρήτια 

€ και η Τράπεζα Χανίων με 2,1 εκ. €. καθώς και ο φορέας    ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. 

Στον φορέα συμμετέχουν η Κρητικά Ακίνητα Α.Ε. (θυγατρική της Τράπεζας 

Χανίων) κατά 40%, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων κατά 30% και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου 

Το Επιχειρηματικό Πάρκο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017 και 

στο 2018. Μετά την ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται ότι θα μπορούν να φιλοξενηθούν περίπου 220 

επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται ότι για τη λειτουργία του θα δημιουργηθούν 147 θέσεις εργασίας. Κατά την 

περίοδο κατασκευής του έργου (δόμηση και κατασκευή μονάδων, εγκαταστάσεων κ.λπ.) και σε βάθος χρόνου 

εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 6.500 εργαζόμενοι, χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις εργασίας που 

αφορούν τη στελέχωση των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

υξιακές και Χωροταξικές Κατευθύνσεις 

Συνοψίζονται στη συνέχεια οι βασικότερες χωρικές κατευθύνσεις όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 

χωροταξικά πλαίσια που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη περιοχή μελέτης. 

εριφέρεια Κρήτης 

και Κοινωνική υποδομή 

Τα Χανιά αποτελούν την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου της περιοχής μελέτης και κατατάσσονται 

επιπέδου ενισχυμένου. 

Γέρο Λάκκος, (τέως έδρα Καποδιστριακού Δήμου Κεραμειών) ανήκει στα 

επιπέδου ενισχυμένου, ενώ οι λοιποί οικισμοί της δημοτικής ενότητας αποτελούν 

Γενικότερα, το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας έχει προτείνει τα εξής για το σύνολο του δήμου:

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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.10.2014 (ΦΕΚ 2904/Β΄/29.10.2014), 

εγκρίθηκε η ίδρυση του Επιχειρηματικού  Πάρκου, ενώ πέρυσι εγκρίθηκε και η πολεοδομική του μελέτη με την 

υπ. αριθ. 401 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 53/24.3.2015).   

υ, για την Α΄φάση ανάπτυξης του Πάρκου, ανέρχεται σε 14 εκατ. € από τα 

οποία έχουν ήδη διατεθεί περίπου 2 εκατ. για τις μέχρι τώρα ενέργειες που περιλαμβάνουν, την αγορά γης, 

να γίνει μέσω του Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης Κρήτης 

και τη συγχρηματοδότηση της Παγκρήτιας 

α η σύμβαση χρηματοδότησης 

ενώ συμμετέχουν η Παγκρήτια 

καθώς και ο φορέας    ΕΠΙΧΕΙ.ΠΑ. 

Στον φορέα συμμετέχουν η Κρητικά Ακίνητα Α.Ε. (θυγατρική της Τράπεζας 

Χανίων) κατά 40%, το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων κατά 30% και ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου 

Το Επιχειρηματικό Πάρκο εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί στα τέλη του 2017 και θα λειτουργήσει μέσα 

στο 2018. Μετά την ολοκλήρωση του έργου υπολογίζεται ότι θα μπορούν να φιλοξενηθούν περίπου 220 

επιχειρήσεις, ενώ εκτιμάται ότι για τη λειτουργία του θα δημιουργηθούν 147 θέσεις εργασίας. Κατά την 

αι κατασκευή μονάδων, εγκαταστάσεων κ.λπ.) και σε βάθος χρόνου 

εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν περίπου 6.500 εργαζόμενοι, χωρίς να υπολογίζονται οι θέσεις εργασίας που 

αφορούν τη στελέχωση των επιχειρήσεων που θα εγκατασταθούν στο Επιχειρηματικό Πάρκο. 

Συνοψίζονται στη συνέχεια οι βασικότερες χωρικές κατευθύνσεις όπως προκύπτουν από τα εγκεκριμένα 

Τα Χανιά αποτελούν την έδρα του Καλλικρατικού Δήμου της περιοχής μελέτης και κατατάσσονται 

, (τέως έδρα Καποδιστριακού Δήμου Κεραμειών) ανήκει στα 

επιπέδου ενισχυμένου, ενώ οι λοιποί οικισμοί της δημοτικής ενότητας αποτελούν 

Γενικότερα, το ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας έχει προτείνει τα εξής για το σύνολο του δήμου: 



 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
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- Δημιουργία νέων διοικητικών κέντρων κυρίως με αξιοποίηση υφιστά

κελυφών, στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων. 

- Δημιουργία Γυμνασίου – 

Καποδιστριακών) ή στα συνεργαζόμενα με αυτές οικιστικά κέντρα.

- Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμη

νέες περιοχές, σε βάρος γεωργικών, δασικών ή και άλλων προστατευόμενων περιοχών.

- Προώθηση μορφών ολοκληρωμένης οικιστικής ανάπτυξης (ΠΕΡΠΟ).

- Υλοποίηση «υποστηρικτικών υποδομών εμβέλειας» στα 

ενισχυθεί η συνεργασία μεταξ

 

Φυσικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον

- Δημιουργία δικτύων «φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» για αντιμετώπιση φαινομένων 

πληθυσμιακής αποψίλωσης

- Η περιοχή μελέτης ανήκει στις περιοχές που χαρακτηρίζεται από το ΠΠΧΣΑΑ ότι διαθέτουν 

«φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου»

o Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος.

o Προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων στις ζώνες 

o Συγκεκριμένα κίνητρα για να διατηρηθούν και ενισχυθούν παραδοσιακές δραστηριότητες.

o Οριοθέτηση και προστασία νέων αρχαιολογικών χώρων.

o Χαρακτηρισμός, ανάδειξη και προστασία πρόσθετων 

ιστορικών συνόλων. 

o Εξειδικευμένα μέτρα για ενδυνάμωση και επέκταση των δασών, και δράσεις προστασίας α

διάβρωση και ερημοποποίηση

Αγροτικός χώρος 

- Ενδυνάμωση της θέσης του αγροτικού χώρου με «πολυλειτουργικότητα» κα

ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μορφών 

παραγωγής. 

- Θεσμοθέτηση τμήματος της σημερινής γεωργικής γης ως «χρήσης προτεραιότητας», οριοθέτησή του 

και προώθηση προγραμμάτων αναδασμού.

- Οριοθέτηση και θεσμοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών «εναλλασσόμενης βόσκησης». 

- Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και ειδικών περιορισμών στην κατάτμηση και δόμηση με 

προτεραιότητα τις αρδευόμενες ή προβλεπόμενες να αρδευτούν ζώνες. 

- Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του πληθ

απασχόλησης.  

                                                
1 Την παρούσα μελέτη ΓΠΣ αφορούν οι περιοχές που βρίσκονται στα Λευκά Όρη.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δημιουργία νέων διοικητικών κέντρων κυρίως με αξιοποίηση υφιστά

κελυφών, στις έδρες των πρώην Καποδιστριακών Δήμων.  

 Λυκείου και Περιφερειακού Ιατρείου στις έδρες των δήμων (σ.σ. 

Καποδιστριακών) ή στα συνεργαζόμενα με αυτές οικιστικά κέντρα. 

Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης και αναχαίτιση των επεκτάσεων της οικιστικής χρήσης σε 

νέες περιοχές, σε βάρος γεωργικών, δασικών ή και άλλων προστατευόμενων περιοχών.

Προώθηση μορφών ολοκληρωμένης οικιστικής ανάπτυξης (ΠΕΡΠΟ). 

Υλοποίηση «υποστηρικτικών υποδομών εμβέλειας» στα μικρότερα οικιστικά κέντρα, προκειμένου να 

ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου. 

εριβάλλον 

Δημιουργία δικτύων «φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» για αντιμετώπιση φαινομένων 

πληθυσμιακής αποψίλωσης 

οχή μελέτης ανήκει στις περιοχές που χαρακτηρίζεται από το ΠΠΧΣΑΑ ότι διαθέτουν 

«φέρουσα ικανότητα φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου»1 και όπου ειδικότερα προβλέπονται:

Προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος. 

Προώθηση των διαχειριστικών σχεδίων στις ζώνες NATURA και SPA. 

Συγκεκριμένα κίνητρα για να διατηρηθούν και ενισχυθούν παραδοσιακές δραστηριότητες.

Οριοθέτηση και προστασία νέων αρχαιολογικών χώρων. 

Χαρακτηρισμός, ανάδειξη και προστασία πρόσθετων παραδοσιακών οικισμών και μνημειακών 

Εξειδικευμένα μέτρα για ενδυνάμωση και επέκταση των δασών, και δράσεις προστασίας α

και ερημοποποίηση. 

Ενδυνάμωση της θέσης του αγροτικού χώρου με «πολυλειτουργικότητα» κα

ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μορφών 

Θεσμοθέτηση τμήματος της σημερινής γεωργικής γης ως «χρήσης προτεραιότητας», οριοθέτησή του 

και προώθηση προγραμμάτων αναδασμού. 

αι θεσμοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών «εναλλασσόμενης βόσκησης». 

Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και ειδικών περιορισμών στην κατάτμηση και δόμηση με 

προτεραιότητα τις αρδευόμενες ή προβλεπόμενες να αρδευτούν ζώνες.  

Βελτίωση της ηλικιακής σύνθεσης του πληθυσμού μέσα από δυνατότητες συμπληρωματικής 

Την παρούσα μελέτη ΓΠΣ αφορούν οι περιοχές που βρίσκονται στα Λευκά Όρη. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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μενων «παραδοσιακών» 

Λυκείου και Περιφερειακού Ιατρείου στις έδρες των δήμων (σ.σ. 

σης και αναχαίτιση των επεκτάσεων της οικιστικής χρήσης σε 

νέες περιοχές, σε βάρος γεωργικών, δασικών ή και άλλων προστατευόμενων περιοχών. 

μικρότερα οικιστικά κέντρα, προκειμένου να 

Δημιουργία δικτύων «φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος» για αντιμετώπιση φαινομένων 

οχή μελέτης ανήκει στις περιοχές που χαρακτηρίζεται από το ΠΠΧΣΑΑ ότι διαθέτουν 

και όπου ειδικότερα προβλέπονται: 

Συγκεκριμένα κίνητρα για να διατηρηθούν και ενισχυθούν παραδοσιακές δραστηριότητες. 

παραδοσιακών οικισμών και μνημειακών – 

Εξειδικευμένα μέτρα για ενδυνάμωση και επέκταση των δασών, και δράσεις προστασίας από 

Ενδυνάμωση της θέσης του αγροτικού χώρου με «πολυλειτουργικότητα» και ταυτόχρονη δραστική 

ενίσχυση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων με χρήση περιβαλλοντικά φιλικών μορφών 

Θεσμοθέτηση τμήματος της σημερινής γεωργικής γης ως «χρήσης προτεραιότητας», οριοθέτησή του 

αι θεσμοθέτηση κτηνοτροφικών ζωνών «εναλλασσόμενης βόσκησης».  

Καθορισμός επιτρεπόμενων χρήσεων και ειδικών περιορισμών στην κατάτμηση και δόμηση με 

υσμού μέσα από δυνατότητες συμπληρωματικής 
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- Θεσμοθέτηση ζωνών προϊόντων ονομασίας προελεύσεως. 

- Προστασία υδροφόρου ορίζοντα με σταδιακή αποδέσμευση από την έντονη χρήση λιπασμάτων και 

προσεκτική επέκταση αρδευτικών δικτύων.

Ορεινός χώρος 

- Συγκράτηση πληθυσμού στους μεγαλύτερους ορεινούς οικισμούς με συμπληρωματική απασχόληση 

κτλ. 

- Προστασία και αναβάθμιση του τοπίου 

- Δημιουργία – βελτιστοποίηση προσβασιμότητας μέσω οδικών και άλλων υποδομών.

Μεταφορική υποδομή 

- Υλοποίηση ολοκληρωμένου και λειτουργικού δικτύου οδικών αξόνων, 

αεροδρομίων. 

- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου του λιμένα της Σούδας που 

είναι το πιο κοντινό λιμάνι στην περιοχή μελέτης και ιεραρχεί

και εμπορευματικός λιμένας.

Λοιπή τεχνική υποδομή 

- Ανάδειξη της Κρήτης σε «πιλοτική» περιφέρεια για εφαρμογές ΑΠΕ.

- Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης παραγωγής ενέργειας με: 

o Βελτίωση του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού. 

- Λειτουργία Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης. 

- Δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, και 

διερεύνησης τεχνικών εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα. 

- Ισόρροπη κατανομή των υδατικών πόρων στο σύνολο της Περιφέρειας.

- Κατασκευή λιμνοδεξαμενών ή εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για άρδευση 

περιοχές. 

- Υλοποίηση, βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας Απορριμμάτων και Στερεών Αποβλήτων σε 

συνδυασμό με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση. 

- Βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 

Απορριμμάτων που θα λειτουργήσει στη ΠΕ Χανίων, όπου θα γίνεται και επεξεργασία αποβλήτων 

ελαιουργείων.  

- Συνδυασμός των μονάδων με δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

- Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη γεωργική δραστηριότητα με σταδιακή 

στροφή προς καλλιέργειες γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων και με μείωση των «κλασικών» 

καλλιεργειών.  

- Συνέχιση προγράμματος εκσυγχρονισμού των περιβαλλοντικών υποδομών στις κτηνοτροφικές 

μονάδες. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Θεσμοθέτηση ζωνών προϊόντων ονομασίας προελεύσεως.  

Προστασία υδροφόρου ορίζοντα με σταδιακή αποδέσμευση από την έντονη χρήση λιπασμάτων και 

προσεκτική επέκταση αρδευτικών δικτύων. 

Συγκράτηση πληθυσμού στους μεγαλύτερους ορεινούς οικισμούς με συμπληρωματική απασχόληση 

Προστασία και αναβάθμιση του τοπίου - επέκταση των δασικών εκτάσεων. 

βελτιστοποίηση προσβασιμότητας μέσω οδικών και άλλων υποδομών.

Υλοποίηση ολοκληρωμένου και λειτουργικού δικτύου οδικών αξόνων, με διασύνδεση 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου του λιμένα της Σούδας που 

είναι το πιο κοντινό λιμάνι στην περιοχή μελέτης και ιεραρχείται ως διεθνούς εμβέλειας επιβατικός 

και εμπορευματικός λιμένας. 

Ανάδειξη της Κρήτης σε «πιλοτική» περιφέρεια για εφαρμογές ΑΠΕ. 

Ενίσχυση της χωρικής οργάνωσης παραγωγής ενέργειας με:  

Βελτίωση του συστήματος μεταφοράς και διανομής ηλεκτρισμού.  

Λειτουργία Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης.  

Δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, και 

διερεύνησης τεχνικών εμπλουτισμού του υδροφόρου ορίζοντα.  

Ισόρροπη κατανομή των υδατικών πόρων στο σύνολο της Περιφέρειας. 

Κατασκευή λιμνοδεξαμενών ή εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για άρδευση 

Υλοποίηση, βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας Απορριμμάτων και Στερεών Αποβλήτων σε 

σμό με διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση.  

Βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 

Απορριμμάτων που θα λειτουργήσει στη ΠΕ Χανίων, όπου θα γίνεται και επεξεργασία αποβλήτων 

μονάδων με δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη γεωργική δραστηριότητα με σταδιακή 

στροφή προς καλλιέργειες γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων και με μείωση των «κλασικών» 

μματος εκσυγχρονισμού των περιβαλλοντικών υποδομών στις κτηνοτροφικές 
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Προστασία υδροφόρου ορίζοντα με σταδιακή αποδέσμευση από την έντονη χρήση λιπασμάτων και 

Συγκράτηση πληθυσμού στους μεγαλύτερους ορεινούς οικισμούς με συμπληρωματική απασχόληση 

 

βελτιστοποίηση προσβασιμότητας μέσω οδικών και άλλων υποδομών. 

με διασύνδεση λιμανιών και 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην περιοχή της Ν.Α. Μεσογείου του λιμένα της Σούδας που 

ται ως διεθνούς εμβέλειας επιβατικός 

Δημιουργία Ενιαίου Περιφερειακού Φορέα ελέγχου και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, και 

Κατασκευή λιμνοδεξαμενών ή εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων για άρδευση στις αγροτικές 

Υλοποίηση, βιομηχανικών μονάδων επεξεργασίας Απορριμμάτων και Στερεών Αποβλήτων σε 

Βελτίωση της λειτουργικής ικανότητας της Μονάδας Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης 

Απορριμμάτων που θα λειτουργήσει στη ΠΕ Χανίων, όπου θα γίνεται και επεξεργασία αποβλήτων 

μονάδων με δίκτυο σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. 

Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από τη γεωργική δραστηριότητα με σταδιακή 

στροφή προς καλλιέργειες γεωργοπεριβαλλοντικών προϊόντων και με μείωση των «κλασικών» 

μματος εκσυγχρονισμού των περιβαλλοντικών υποδομών στις κτηνοτροφικές 
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Χωροθέτηση βασικών παραγωγικών δραστηριοτή

Πρωτογενής τομέας 

- Απαγόρευση εξόρυξης αδρανών και γύψου σε περιοχές του Δικτύου «Φύση

- Ακριβής χωρικός προσδιορισμός των περιοχών απαγόρευσης λατομείων από τα υποκείμενα επίπεδα 

σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).  

Δευτερογενής τομέας 

- Οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας με συμπληρωματικούς ή νέους υποδοχείς «γενικής» 

και «κυρίως γεωργικής» μεταποιητικής δραστηριότητας.  

- Διαβάθμιση των κινήτρων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΟ (Διεύθυνση Βιομηχανίας).

- Καθορισμός μετεγκατάσταση

υποδοχέων.  

- Καθορισμός επιπλέον ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως αγροτικών προϊόντων.

Τουρισμός 

- Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και βελτίωση 

των τουριστικών υποδομών. 

- Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, σε συνάφεια με τα δίκτυα πολιτιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος και με υποστήριξη από εξειδικευμένα προγράμματα ανάδειξης περιοχών. 

- Ανασχεδιασμός ειδικών τουριστικών υποδομών (ειδικότερα στις πύλες εισόδου των περιοχών π

προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη). 

- Ενίσχυση των επιχειρηματικών δικτυώσεων.

- Προσδιορισμός ζωνών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης.

- Προσδιορισμός αναζήτησης ΠΟΑΠΔ ή ΠΕΧΠ στις ορεινές 

ανάπτυξη). 

- Διαβάθμιση των κινήτρων αρμοδιότητας ΕΟΤ.

 

Α.5.1.2.2. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

- Προώθηση του μοντέλου της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 

Περιορισμός συντελεστών δόμησης, κατά περίπτωση.

- Προστασία - διατήρηση τοπικών χαρακτηριστικών των οικισμών.

- Αναβάθμιση τουριστικών προορισμών μέσω προώθησης στοιχείων ταυτότητας και 

αναγνωρισιμότητας και βελτίωσης του δομημένου χώρου.

- Προστασία και ανάδειξη του δομημένου πολιτιστικού περιβάλλοντος.

- Δραστικός περιορισμός των διάσπαρτων αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής 

παραγωγικότητας.  
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

βασικών παραγωγικών δραστηριοτήτων και καθορισμός περιοχών αναζήτηση

Απαγόρευση εξόρυξης αδρανών και γύψου σε περιοχές του Δικτύου «Φύση 

Ακριβής χωρικός προσδιορισμός των περιοχών απαγόρευσης λατομείων από τα υποκείμενα επίπεδα 

σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ).   

Οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας με συμπληρωματικούς ή νέους υποδοχείς «γενικής» 

και «κυρίως γεωργικής» μεταποιητικής δραστηριότητας.   

Διαβάθμιση των κινήτρων αρμοδιότητας ΥΠΕΘΟ (Διεύθυνση Βιομηχανίας). 

ετεγκατάστασης των διάσπαρτων βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων 

Καθορισμός επιπλέον ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως αγροτικών προϊόντων.

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και βελτίωση 

των τουριστικών υποδομών.  

Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, σε συνάφεια με τα δίκτυα πολιτιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος και με υποστήριξη από εξειδικευμένα προγράμματα ανάδειξης περιοχών. 

Ανασχεδιασμός ειδικών τουριστικών υποδομών (ειδικότερα στις πύλες εισόδου των περιοχών π

προορίζονται για τουριστική ανάπτυξη).  

Ενίσχυση των επιχειρηματικών δικτυώσεων. 

Προσδιορισμός ζωνών ήπιας τουριστικής ανάπτυξης. 

Προσδιορισμός αναζήτησης ΠΟΑΠΔ ή ΠΕΧΠ στις ορεινές – ημιορεινές ζώνες (για ήπια τουριστική 

ων αρμοδιότητας ΕΟΤ. 

Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 

Προώθηση του μοντέλου της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 

Περιορισμός συντελεστών δόμησης, κατά περίπτωση. 

διατήρηση τοπικών χαρακτηριστικών των οικισμών. 

θμιση τουριστικών προορισμών μέσω προώθησης στοιχείων ταυτότητας και 

αναγνωρισιμότητας και βελτίωσης του δομημένου χώρου. 

Προστασία και ανάδειξη του δομημένου πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Δραστικός περιορισμός των διάσπαρτων αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής 
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 2000». 

Ακριβής χωρικός προσδιορισμός των περιοχών απαγόρευσης λατομείων από τα υποκείμενα επίπεδα 

Οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας με συμπληρωματικούς ή νέους υποδοχείς «γενικής» 

ιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων εντός των 

Καθορισμός επιπλέον ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων κυρίως αγροτικών προϊόντων. 

Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα και βελτίωση 

Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, σε συνάφεια με τα δίκτυα πολιτιστικού και φυσικού 

περιβάλλοντος και με υποστήριξη από εξειδικευμένα προγράμματα ανάδειξης περιοχών.  

Ανασχεδιασμός ειδικών τουριστικών υποδομών (ειδικότερα στις πύλες εισόδου των περιοχών που 

ημιορεινές ζώνες (για ήπια τουριστική 

Προώθηση του μοντέλου της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 

θμιση τουριστικών προορισμών μέσω προώθησης στοιχείων ταυτότητας και 

Δραστικός περιορισμός των διάσπαρτων αστικών χρήσεων στη γεωργική γη υψηλής 
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- Δημιουργία πλαισίου για ορθή χωροθέτηση τουριστικών επιχειρήσεων και διαμόρφωση κινήτρων για 

προσέλκυση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων.

- Βελτίωση ρυθμού ανανέωσ

- Ενημέρωση και εκπαίδευση για προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 

αξιοποίηση αντίστοιχων επενδύσεων.

- Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε ευαίσθητες περιοχές. 

- Συγκέντρωση νέων παραγωγικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς. Εξυγίανση των 

υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων. 

- Ενδυνάμωση και στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 

Προστασία των βοσκοτόπων.

- Δημιουργία βιώσιμου και ανταγωνιστικού συστήματος γεωργίας και διατροφικών προϊόντων.

- Μέτρα χωροθέτησης συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, κυρίως των αγροτικών μονάδων 

μεταποίησης προϊόντων ονομασίας προέλευσης, των μονάδων καθετοποίησης τοπικών προϊόντων 

και ικανοποίησης τοπικών αναγκών.

- Ενίσχυση υπάρχοντων υποδομών 

- Βελτίωση των κοινωνικών, τεχνικών και ειδικών υποδομών.

- Βελτίωση προσβασιμότητας ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών.

- Περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος.

- Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβ

 

Α.5.1.2.3. Ειδικό Πλαίσιο Βιομηχανίας

- Η γενική πολιτική χωροθέτησης της βιομηχανίας προβλέπει: 

o Αποτροπή ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου.

o Λεπτομερή σχεδιασμό στις περιαστικές ζώνες των μεγάλων αστικών κέντρων, και στις 

εντατικής ή ποιοτικής γεωργίας.

o Αύξηση των οργανωμένων υποδοχέων για εγκατάσταση νέων μονάδων και για 

μετεγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1.300 στρ. νέων οργανωμένων υποδοχέων για 

το σύνολο της Κρήτης.

o Υποστήριξη της μεταποίησης αγροτικών π

εξωστρέφεια, αλλά και εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς. 

o Προώθηση μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς αιχμής, σε συνεργασία με 

πανεπιστημιακά – ερευνητικά ιδρύματα. 

o Περιορισμός εξωαστικού χώρου όπου θ

o Σε περιοχές Natura 2000, η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων να δύναται μόνο με βάση τους 

όρους και τις προϋποθέσεις  που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Δημιουργία πλαισίου για ορθή χωροθέτηση τουριστικών επιχειρήσεων και διαμόρφωση κινήτρων για 

προσέλκυση σημαντικών τουριστικών επενδύσεων. 

Βελτίωση ρυθμού ανανέωσης της τουριστικής προσφοράς. 

Ενημέρωση και εκπαίδευση για προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 

αξιοποίηση αντίστοιχων επενδύσεων. 

Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε ευαίσθητες περιοχές. 

ντρωση νέων παραγωγικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς. Εξυγίανση των 

υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων.  

Ενδυνάμωση και στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 

Προστασία των βοσκοτόπων. 

ανταγωνιστικού συστήματος γεωργίας και διατροφικών προϊόντων.

Μέτρα χωροθέτησης συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, κυρίως των αγροτικών μονάδων 

μεταποίησης προϊόντων ονομασίας προέλευσης, των μονάδων καθετοποίησης τοπικών προϊόντων 

αναγκών. 

Ενίσχυση υπάρχοντων υποδομών –υπηρεσιών. 

Βελτίωση των κοινωνικών, τεχνικών και ειδικών υποδομών. 

Βελτίωση προσβασιμότητας ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών. 

Περιβαλλοντική αναβάθμιση περιοχών τουριστικού ενδιαφέροντος. 

Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. 

Ειδικό Πλαίσιο Βιομηχανίας 

Η γενική πολιτική χωροθέτησης της βιομηχανίας προβλέπει:  

Αποτροπή ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου.

Λεπτομερή σχεδιασμό στις περιαστικές ζώνες των μεγάλων αστικών κέντρων, και στις 

εντατικής ή ποιοτικής γεωργίας. 

Αύξηση των οργανωμένων υποδοχέων για εγκατάσταση νέων μονάδων και για 

μετεγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1.300 στρ. νέων οργανωμένων υποδοχέων για 

το σύνολο της Κρήτης. 

Υποστήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με προσανατολισμό την ποιότητα και την 

εξωστρέφεια, αλλά και εξυπηρέτηση της τοπικής αγοράς.  

Προώθηση μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς αιχμής, σε συνεργασία με 

ερευνητικά ιδρύματα.  

Περιορισμός εξωαστικού χώρου όπου θα επιτρέπεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων.

2000, η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων να δύναται μόνο με βάση τους 

όρους και τις προϋποθέσεις  που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους.
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Δημιουργία πλαισίου για ορθή χωροθέτηση τουριστικών επιχειρήσεων και διαμόρφωση κινήτρων για 

Ενημέρωση και εκπαίδευση για προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και 

Περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων σε ευαίσθητες περιοχές.  

ντρωση νέων παραγωγικών μονάδων σε οργανωμένους υποδοχείς. Εξυγίανση των 

Ενδυνάμωση και στήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων. 

ανταγωνιστικού συστήματος γεωργίας και διατροφικών προϊόντων. 

Μέτρα χωροθέτησης συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, κυρίως των αγροτικών μονάδων 

μεταποίησης προϊόντων ονομασίας προέλευσης, των μονάδων καθετοποίησης τοπικών προϊόντων 

Αποτροπή ανάπτυξης μονάδων μεταποίησης κατά μήκος του βασικού οδικού δικτύου. 

Λεπτομερή σχεδιασμό στις περιαστικές ζώνες των μεγάλων αστικών κέντρων, και στις ζώνες 

Αύξηση των οργανωμένων υποδοχέων για εγκατάσταση νέων μονάδων και για 

μετεγκαταστάσεις. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 1.300 στρ. νέων οργανωμένων υποδοχέων για 

ροϊόντων με προσανατολισμό την ποιότητα και την 

Προώθηση μονάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας σε τομείς αιχμής, σε συνεργασία με 

α επιτρέπεται η χωροθέτηση βιομηχανικών μονάδων. 

2000, η εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων να δύναται μόνο με βάση τους 

όρους και τις προϋποθέσεις  που τίθενται από τα νομικά καθεστώτα προστασίας τους. 
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Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

 

Α.5.1.2.4. Ειδικό Πλαίσιο ΑΠΕ 

- Η Περιφέρεια Κρήτης, στο σύνολό της ανήκει στην κατηγορία ΠΑΚ. Η κάλυψη εδαφών από αιολικές 

εγκαταστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ. 

 

Α.5.1.2.5. Ειδικό ΠλαίσιοΤουρισμού

- Στις περιοχές (Β2) όπου ανήκει η περιοχή μελέτης

δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, και μειώνεται η πυκνότητα 

κλινών ανά στρέμμα. Οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης περιλαμβάνουν:

o Προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχι

o Βελτίωση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών.

o Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

περιοχής. 

o Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη

o Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων.

o Ανάδειξη των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου.

o Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

o Εκπαίδευση και πιστοποίηση απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

o Στήριξη αγροτικών και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, φιλικών προς το 

περιβάλλον. 

- Τουριστική αξιοποίηση του ορεινού χώρου με: προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων 

πόρων του ορεινού χώρου, βελτίωση της προσβασιμότητας, συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών 

δικτύων, αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, 

και (ε) προβολή των προορισμών.

- Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές του

τουριστικά καταλύματα <100 κλ. στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και 

σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 

κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%

- Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού: Πολιτιστικός Τουρισμός, Τουρισμός Φύσης, Γεωτουρισμός

κ.α. 

- Προστασία αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δυνατότητα υλοποίησης τουριστικών υποδομών που έχουν σημαντική επίπτωση στη δ

ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση.

- Για τη λοιπή γεωργική γη διερεύνηση από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της σκοπιμότητας καθορισμού ζωνών 

τουριστικής ανάπτυξης προκειμένου να ελεγχθεί η διάχυση των τουριστικών εγκαταστάσεων.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

της, στο σύνολό της ανήκει στην κατηγορία ΠΑΚ. Η κάλυψη εδαφών από αιολικές 

εγκαταστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 4% ανά πρωτοβάθμιο ΟΤΑ.  

Ειδικό ΠλαίσιοΤουρισμού 

όπου ανήκει η περιοχή μελέτης καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη 

δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, και μειώνεται η πυκνότητα 

Οι κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης περιλαμβάνουν: 

Προστασία και ανάδειξη των φυσικών, ιστορικών, αρχιτεκτονικών κ.α. πόρων.

Βελτίωση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών.

Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας και του τοπίου.

Επανάχρηση αξιόλογων κτιρίων ή συνόλων. 

Ανάδειξη των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου.

Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης.

πιστοποίηση απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Στήριξη αγροτικών και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, φιλικών προς το 

Τουριστική αξιοποίηση του ορεινού χώρου με: προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων 

ρεινού χώρου, βελτίωση της προσβασιμότητας, συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών 

δικτύων, αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, 

και (ε) προβολή των προορισμών. 

Ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στις περιοχές του Δικτύου «Φύση

καταλύματα <100 κλ. στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και 

σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 

κορεσμός (ποσοστό αδόμητων γηπέδων <40%). 

Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού: Πολιτιστικός Τουρισμός, Τουρισμός Φύσης, Γεωτουρισμός

Προστασία αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δυνατότητα υλοποίησης τουριστικών υποδομών που έχουν σημαντική επίπτωση στη δ

ανταγωνιστικότητα της χώρας και στην απασχόληση. 

Για τη λοιπή γεωργική γη διερεύνηση από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της σκοπιμότητας καθορισμού ζωνών 

τουριστικής ανάπτυξης προκειμένου να ελεγχθεί η διάχυση των τουριστικών εγκαταστάσεων.
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της, στο σύνολό της ανήκει στην κατηγορία ΠΑΚ. Η κάλυψη εδαφών από αιολικές 

καθορίζεται αυξημένο όριο αρτιότητας για τη 

δόμηση κύριων τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου περιοχές, και μειώνεται η πυκνότητα 

 

τεκτονικών κ.α. πόρων. 

Βελτίωση υφιστάμενων τεχνικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών υποδομών. 

Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

ς βιοποικιλότητας και του τοπίου. 

Ανάδειξη των χαρακτηριστικών και της φυσιογνωμίας του αγροτικού χώρου. 

Δημιουργία δικτύων μονοπατιών και διαδρομών περιβαλλοντικής ευαισθησίας και εκπαίδευσης. 

πιστοποίηση απασχολουμένων σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού. 

Στήριξη αγροτικών και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων, φιλικών προς το 

Τουριστική αξιοποίηση του ορεινού χώρου με: προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη επιλεγμένων 

ρεινού χώρου, βελτίωση της προσβασιμότητας, συγκρότηση τοπικών πολυθεματικών 

δικτύων, αξιοποίηση του οικιστικού πλεονάσματος των φθινόντων και εγκαταλελειμμένων οικισμών, 

Δικτύου «Φύση 2000» με μικρά 

καταλύματα <100 κλ. στις εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών περιοχές, καθώς και 

σε μια ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τα όρια τους στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται σχετικός 

Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού: Πολιτιστικός Τουρισμός, Τουρισμός Φύσης, Γεωτουρισμός 

Προστασία αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Δυνατότητα υλοποίησης τουριστικών υποδομών που έχουν σημαντική επίπτωση στη διεθνή 

Για τη λοιπή γεωργική γη διερεύνηση από τα ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ της σκοπιμότητας καθορισμού ζωνών 

τουριστικής ανάπτυξης προκειμένου να ελεγχθεί η διάχυση των τουριστικών εγκαταστάσεων. 
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- Όπου συναντάται αναπτυγμέν

o Επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς μέσης 

και υψηλής όχλησης. Οι σημειακές χωροθετήσεις της βιομηχανίας δε θα πρέπει να θίγουν το 

περιβάλλον και το τοπίο.

o Έλεγχος χωροθέτησης ανεμογεννητριών σύμφωνα με τους όρους του Ειδικού Πλαισίου για τις 

ΑΠΕ. 

o Πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών Υγείας.

o Εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας νερού ύδρευσης.

o Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και κατασκευή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.

 

Α.5.1.2.6. Ειδικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών

- Η περιοχή των Κεραμειών δεν είναι παράκτια,

 

Α.5.1.2.7. Πλαίσιο Καταστημάτων Κράτησης

- Χανιά: ανέγερση ενός Γενικού Καταστήματος Κράτησης, κατάργηση των Δικαστικών Φυλακών. 

Διατήρηση του Εφετείου. 

- Αγυιά: διατήρηση των Αγροτικών Φυλακών.

- Ανέγερση ενός Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών (η θέση δεν έχει προσδιορισθεί).

 

Α.5.1.3. Ενδογενείς Αναπτυξιακές Δυνατότητες

Από τη διεξοδική ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Δ.Ε. Κεραμειών, σε σχέση και 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου που παρουσιάστηκε προηγουμένως στο Κεφ. Α.2, προκύπτουν και αξιολογούνται 

οι ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης.

Τα Κεραμειά είναι η πλέον αραιοκατοικημένη Δ.Ε. του Δήμου, μόλις 7,6 κάτοικοι ανά τετ. 

αντίστοιχα στο σύνολο του Δήμου,  με περιορισμένο αριθμό 678 μόνιμων κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Η 

δυναμική της περιοχής, όπως αυτή καταγράφεται στις τελευταίες επίσημες απογραφές, προβάλλει την 

σημαντική πληθυσμιακή αποδυνάμωσή της, η οποία 

εξελίξεις στις άλλες Δ.Ε. του Δήμου. Επιπλέον, η πληθυσμιακή αυτή συρρίκνωση, συνοδεύεται και από 

σημαντική γήρανση του πληθυσμού συνολικά στην Δ.Ε. αλλά και σε όλες τις τοπικές κοινότητες, με αυξημέ

μερίδιο στους άνω των 75 ετών και σημαντικά μειωμένο στους κάτω των 14 ετών. Όπως και στην 

πληθυσμιακή αποδυνάμωση έτσι και στη γήρανση του πληθυσμού η εικόνα είναι σαφώς δυσμενέστερη από 

την αντίστοιχη στο σύνολο του Δήμου και στις άλλες Δ.Ε. του Δήμου

του τοπικού πληθυσμού, παρά τη βελτίωσή του τα  τελευταία χρόνια διατηρεί και αυξάνει ωστόσο το ποσοστό 

των αναλφάβητων που αντιστοιχούν σε ηλικιωμένους που δεν ακολουθούν τη γενική τάση φυγής από την 

Δ.Ε. 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Όπου συναντάται αναπτυγμένη ή αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα

Επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς μέσης 

και υψηλής όχλησης. Οι σημειακές χωροθετήσεις της βιομηχανίας δε θα πρέπει να θίγουν το 

περιβάλλον και το τοπίο. 

ησης ανεμογεννητριών σύμφωνα με τους όρους του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Πύκνωση και αναβάθμιση των υποδομών Υγείας. 

Εξασφάλιση ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας νερού ύδρευσης. 

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και κατασκευή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων.

Ειδικό Πλαίσιο Υδατοκαλλιεργειών 

δεν είναι παράκτια, ενώ δεν διαθέτει εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών.

Πλαίσιο Καταστημάτων Κράτησης 

Χανιά: ανέγερση ενός Γενικού Καταστήματος Κράτησης, κατάργηση των Δικαστικών Φυλακών. 

Αγυιά: διατήρηση των Αγροτικών Φυλακών. 

Ανέγερση ενός Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών (η θέση δεν έχει προσδιορισθεί).

Ενδογενείς Αναπτυξιακές Δυνατότητες 

Από τη διεξοδική ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Δ.Ε. Κεραμειών, σε σχέση και 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου που παρουσιάστηκε προηγουμένως στο Κεφ. Α.2, προκύπτουν και αξιολογούνται 

οι ενδογενείς αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής μελέτης. 

Τα Κεραμειά είναι η πλέον αραιοκατοικημένη Δ.Ε. του Δήμου, μόλις 7,6 κάτοικοι ανά τετ. 

αντίστοιχα στο σύνολο του Δήμου,  με περιορισμένο αριθμό 678 μόνιμων κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Η 

δυναμική της περιοχής, όπως αυτή καταγράφεται στις τελευταίες επίσημες απογραφές, προβάλλει την 

σημαντική πληθυσμιακή αποδυνάμωσή της, η οποία φαίνεται να συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με τις 

εξελίξεις στις άλλες Δ.Ε. του Δήμου. Επιπλέον, η πληθυσμιακή αυτή συρρίκνωση, συνοδεύεται και από 

σημαντική γήρανση του πληθυσμού συνολικά στην Δ.Ε. αλλά και σε όλες τις τοπικές κοινότητες, με αυξημέ

μερίδιο στους άνω των 75 ετών και σημαντικά μειωμένο στους κάτω των 14 ετών. Όπως και στην 

πληθυσμιακή αποδυνάμωση έτσι και στη γήρανση του πληθυσμού η εικόνα είναι σαφώς δυσμενέστερη από 

την αντίστοιχη στο σύνολο του Δήμου και στις άλλες Δ.Ε. του Δήμου Χανίων, ενώ και το επίπεδο εκπαίδευσης 

του τοπικού πληθυσμού, παρά τη βελτίωσή του τα  τελευταία χρόνια διατηρεί και αυξάνει ωστόσο το ποσοστό 

των αναλφάβητων που αντιστοιχούν σε ηλικιωμένους που δεν ακολουθούν τη γενική τάση φυγής από την 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ  ΣΧΕΔΙΟΥ (Γ.Π.Σ.) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 59 από 67 

η ή αναπτυσσόμενη τουριστική δραστηριότητα: 

Επιθυμητή η συγκέντρωση βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς μέσης 

και υψηλής όχλησης. Οι σημειακές χωροθετήσεις της βιομηχανίας δε θα πρέπει να θίγουν το 

ησης ανεμογεννητριών σύμφωνα με τους όρους του Ειδικού Πλαισίου για τις 

Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και κατασκευή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων. 

ενώ δεν διαθέτει εγκαταστάσεις υδατοκαλλιεργειών. 

Χανιά: ανέγερση ενός Γενικού Καταστήματος Κράτησης, κατάργηση των Δικαστικών Φυλακών. 

Ανέγερση ενός Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομανών (η θέση δεν έχει προσδιορισθεί). 

Από τη διεξοδική ανάλυση της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της Δ.Ε. Κεραμειών, σε σχέση και με την 

ευρύτερη περιοχή του Δήμου που παρουσιάστηκε προηγουμένως στο Κεφ. Α.2, προκύπτουν και αξιολογούνται 

Τα Κεραμειά είναι η πλέον αραιοκατοικημένη Δ.Ε. του Δήμου, μόλις 7,6 κάτοικοι ανά τετ. χλμ. έναντι 309,3 

αντίστοιχα στο σύνολο του Δήμου,  με περιορισμένο αριθμό 678 μόνιμων κατοίκων (ΕΛΣΤΑΤ 2011). Η 

δυναμική της περιοχής, όπως αυτή καταγράφεται στις τελευταίες επίσημες απογραφές, προβάλλει την 

φαίνεται να συνεχίζεται μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με τις 

εξελίξεις στις άλλες Δ.Ε. του Δήμου. Επιπλέον, η πληθυσμιακή αυτή συρρίκνωση, συνοδεύεται και από 

σημαντική γήρανση του πληθυσμού συνολικά στην Δ.Ε. αλλά και σε όλες τις τοπικές κοινότητες, με αυξημένο 

μερίδιο στους άνω των 75 ετών και σημαντικά μειωμένο στους κάτω των 14 ετών. Όπως και στην 

πληθυσμιακή αποδυνάμωση έτσι και στη γήρανση του πληθυσμού η εικόνα είναι σαφώς δυσμενέστερη από 

Χανίων, ενώ και το επίπεδο εκπαίδευσης 

του τοπικού πληθυσμού, παρά τη βελτίωσή του τα  τελευταία χρόνια διατηρεί και αυξάνει ωστόσο το ποσοστό 

των αναλφάβητων που αντιστοιχούν σε ηλικιωμένους που δεν ακολουθούν τη γενική τάση φυγής από την 
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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

Τα παραπάνω συγκλίνουν στο γενικό συμπέρασμα ότι τα Κεραμειά αποτελούν την πλέον αποδυναμωμένη 

πληθυσμιακά και με δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά Δ.Ε. του Δήμου Χανίων.

Όσον αφορά στην ανεργία ενώ παλαιότερα στην Δ.Ε. Κεραμειών το ποσοστό της ήταν σε αξιοσημείωτα

χαμηλά επίπεδα, ωστόσο την περίοδο 2001

Κοντοπούλων και δευτερευόντως στις Τ.Κ. Παππαδιανών και Κάμπων, με αποτέλεσμα να πλησιάσει το, ούτως 

ή άλλως αυξημένο, αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο το

Όσον αφορά στην παραγωγική βάση της περιοχής μελέτης, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο Δήμο όπου η 

τουριστική δραστηριότητα αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα, στη Δ.Ε. Κεραμειών ο 

πρωτογενής τομέας κυριαρχεί απόλυτα καλύπτοντας το 4

αντίστοιχου ποσοστού μόλις 3,5% στο σύνολο του Δήμου Χανίων. Ακολουθούν, σε μεγάλη απόσταση από τον 

πρωτογενή, οι εμπορικές δραστηριότητες και οι επισκευές οχημάτων ενώ άλλοι κλάδοι που έπονται είναι οι 

κατασκευές, η υγεία-κοινωνική μέριμνα, η παροχή υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης και οι δραστηριότητες 

μεταφοράς και αποθήκευσης. 

Ουσιαστικά η οικονομία της Δ.Ε. Κεραμειών είναι μονοσήμαντη, εξαρτώμενη από την αγροτική παραγωγή 

σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι η οικο

Κρήτης και Ελλάδας). Στη Δ.Ε. δεν έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός, ενώ υποστηρικτικές του μόνιμου πληθυσμού 

και των αγροτικών δραστηριοτήτων φαίνεται ότι είναι και οι λοιπές οικονομικές δραστηριότητε

Κεραμειών που προαναφέρθηκαν. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και δυναμική του πληθυσμού 

και των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε. Κεραμειών, η εικόνα είναι προβληματική. Επιπλέον η 

κρίση  που μαστίζει τη χώρα τα τελευταία χρόνια ενέχει σοβαρούς κινδύνους για περαιτέρω επιδείνωση της 

κατάστασης στην Δ.Ε. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την 

αναζωογόνηση της περιοχής και οι προοπτικές ανάπτυξής της συνδέονται άμεσα μ

ενδογενών αναπτυξιακών δυνατοτήτων της που επικεντρώνονται :

Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει στον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα στην 

κτηνοτροφία  και στην παραγωγή αμπελουργικών προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

και αξιοποιηθούν, εφαρμόζοντας βασικές αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Χανίων, όπως είναι η 

ποιοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση της τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων 

και της κατοχύρωσης σημάτων ποι

εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της αγροτικής 

παραγωγής για την τροφοδοσία του τουριστικού τομέα στο Δήμο Χανίων κ.α. Τόσο στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα του Δήμου όσο και στον προγραμματισμό της ΔΕΥΑΧ, υπάρχουν παρεμβάσεις που υποστηρίζουν 

τον αγροτικό χώρο, αλλά κρίσιμη κρίνεται η αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014

και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου λόγω του καθαρά α

καθοριστική σημασία. 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ  ΔΗΜΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΘΕΡΙΣΟΥ 

ΚΑΙ ΣΟΥΔΑΣ

Α΄ ΣΤΑΔΙΟ: ΑΝΑΛΥΣΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

ω συγκλίνουν στο γενικό συμπέρασμα ότι τα Κεραμειά αποτελούν την πλέον αποδυναμωμένη 

πληθυσμιακά και με δυσμενή δημογραφικά χαρακτηριστικά Δ.Ε. του Δήμου Χανίων. 

Όσον αφορά στην ανεργία ενώ παλαιότερα στην Δ.Ε. Κεραμειών το ποσοστό της ήταν σε αξιοσημείωτα

χαμηλά επίπεδα, ωστόσο την περίοδο 2001-2011 το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε, κυρίως στις Τ.Κ. Μαλάξας και 

Κοντοπούλων και δευτερευόντως στις Τ.Κ. Παππαδιανών και Κάμπων, με αποτέλεσμα να πλησιάσει το, ούτως 

ή άλλως αυξημένο, αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο του Δήμου Χανίων. 

Όσον αφορά στην παραγωγική βάση της περιοχής μελέτης, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο Δήμο όπου η 

τουριστική δραστηριότητα αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα, στη Δ.Ε. Κεραμειών ο 

πρωτογενής τομέας κυριαρχεί απόλυτα καλύπτοντας το 47,5% της συνολικής απασχόλησης, έναντι 

αντίστοιχου ποσοστού μόλις 3,5% στο σύνολο του Δήμου Χανίων. Ακολουθούν, σε μεγάλη απόσταση από τον 

πρωτογενή, οι εμπορικές δραστηριότητες και οι επισκευές οχημάτων ενώ άλλοι κλάδοι που έπονται είναι οι 

κοινωνική μέριμνα, η παροχή υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης και οι δραστηριότητες 

Ουσιαστικά η οικονομία της Δ.Ε. Κεραμειών είναι μονοσήμαντη, εξαρτώμενη από την αγροτική παραγωγή 

σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο από ό,τι η οικονομία των ευρύτερων περιοχών (Δήμου και Π.Ε. Χανίων, συνόλου 

Κρήτης και Ελλάδας). Στη Δ.Ε. δεν έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός, ενώ υποστηρικτικές του μόνιμου πληθυσμού 

και των αγροτικών δραστηριοτήτων φαίνεται ότι είναι και οι λοιπές οικονομικές δραστηριότητε

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και δυναμική του πληθυσμού 

και των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε. Κεραμειών, η εικόνα είναι προβληματική. Επιπλέον η 

ει τη χώρα τα τελευταία χρόνια ενέχει σοβαρούς κινδύνους για περαιτέρω επιδείνωση της 

κατάστασης στην Δ.Ε. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την 

αναζωογόνηση της περιοχής και οι προοπτικές ανάπτυξής της συνδέονται άμεσα μ

αναπτυξιακών δυνατοτήτων της που επικεντρώνονται : 

Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει στον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα στην 

και στην παραγωγή αμπελουργικών προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

και αξιοποιηθούν, εφαρμόζοντας βασικές αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Χανίων, όπως είναι η 

ποιοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση της τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων 

και της κατοχύρωσης σημάτων ποιότητας και ονομασίας προέλευσης, η ανάπτυξη δράσεων προώθησης 

εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της αγροτικής 

παραγωγής για την τροφοδοσία του τουριστικού τομέα στο Δήμο Χανίων κ.α. Τόσο στο Επιχειρησιακό 

μμα του Δήμου όσο και στον προγραμματισμό της ΔΕΥΑΧ, υπάρχουν παρεμβάσεις που υποστηρίζουν 

τον αγροτικό χώρο, αλλά κρίσιμη κρίνεται η αξιοποίηση του νέου ΕΣΠΑ 2014-20, κυρίως του Π.Ε.Π. Κρήτης 

και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου λόγω του καθαρά αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής έχει 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 60 από 67 

ω συγκλίνουν στο γενικό συμπέρασμα ότι τα Κεραμειά αποτελούν την πλέον αποδυναμωμένη 

Όσον αφορά στην ανεργία ενώ παλαιότερα στην Δ.Ε. Κεραμειών το ποσοστό της ήταν σε αξιοσημείωτα  

2011 το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε, κυρίως στις Τ.Κ. Μαλάξας και 

Κοντοπούλων και δευτερευόντως στις Τ.Κ. Παππαδιανών και Κάμπων, με αποτέλεσμα να πλησιάσει το, ούτως 

Όσον αφορά στην παραγωγική βάση της περιοχής μελέτης, σε αντίθεση με τον υπόλοιπο Δήμο όπου η 

τουριστική δραστηριότητα αποτελεί την κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα, στη Δ.Ε. Κεραμειών ο 

7,5% της συνολικής απασχόλησης, έναντι 

αντίστοιχου ποσοστού μόλις 3,5% στο σύνολο του Δήμου Χανίων. Ακολουθούν, σε μεγάλη απόσταση από τον 

πρωτογενή, οι εμπορικές δραστηριότητες και οι επισκευές οχημάτων ενώ άλλοι κλάδοι που έπονται είναι οι 

κοινωνική μέριμνα, η παροχή υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης και οι δραστηριότητες 

Ουσιαστικά η οικονομία της Δ.Ε. Κεραμειών είναι μονοσήμαντη, εξαρτώμενη από την αγροτική παραγωγή 

νομία των ευρύτερων περιοχών (Δήμου και Π.Ε. Χανίων, συνόλου 

Κρήτης και Ελλάδας). Στη Δ.Ε. δεν έχει αναπτυχθεί ο τουρισμός, ενώ υποστηρικτικές του μόνιμου πληθυσμού 

και των αγροτικών δραστηριοτήτων φαίνεται ότι είναι και οι λοιπές οικονομικές δραστηριότητες της Δ.Ε. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση και δυναμική του πληθυσμού 

και των κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων της Δ.Ε. Κεραμειών, η εικόνα είναι προβληματική. Επιπλέον η 

ει τη χώρα τα τελευταία χρόνια ενέχει σοβαρούς κινδύνους για περαιτέρω επιδείνωση της 

κατάστασης στην Δ.Ε. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, απαιτούνται σημαντικές παρεμβάσεις για την 

αναζωογόνηση της περιοχής και οι προοπτικές ανάπτυξής της συνδέονται άμεσα με την αξιοποίηση των 

Στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει στον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα στην 

και στην παραγωγή αμπελουργικών προϊόντων. Τα πλεονεκτήματα αυτά πρέπει να διατηρηθούν 

και αξιοποιηθούν, εφαρμόζοντας βασικές αρχές του στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Χανίων, όπως είναι η 

ποιοτική βελτίωση των αγροτικών προϊόντων, η προώθηση της τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων 

ότητας και ονομασίας προέλευσης, η ανάπτυξη δράσεων προώθησης 

εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της αγροτικής 

παραγωγής για την τροφοδοσία του τουριστικού τομέα στο Δήμο Χανίων κ.α. Τόσο στο Επιχειρησιακό 

μμα του Δήμου όσο και στον προγραμματισμό της ΔΕΥΑΧ, υπάρχουν παρεμβάσεις που υποστηρίζουν 

20, κυρίως του Π.Ε.Π. Κρήτης 

γροτικού χαρακτήρα της περιοχής έχει 
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Στην ανάδειξη - αξιοποίηση του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος με πρόσβαση στην ορεινή ενδοχώρα, 

που μπορεί να αναιρέσει το σημερινό μειονέκτημα της περιοχής που είναι η έλλειψη πρόσβασης στη θάλασσ

και η σχετικά μειωμένη επισκεψιμότητα της περιοχής. Αν και μέχρι σήμερα η περιοχή παραμένει αποκομμένη 

από τα οργανωμένα τουριστικά κυκλώματα, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτά με το συνδυασμό 

τουρισμού «ήλιου και θάλασσας» των άλλων Δ.Ε. με εναλλακ

οικοτουρισμός, πεζοπορικός κ.ά. δεδομένου ότι διαθέτει κατάλληλες περιοχές/διαδρομές για την ανάπτυξή 

τους. Στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται να επικεντρώνεται και ο 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα), εστιάζοντας κυρίως στην αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και 

στη διαμόρφωση οργανωμένων φυσιολατρικών, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών. Οι παρεμβάσεις αυτές, 

οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν και από αντίστοιχες προγραμμάτων

συνήθως οικονομικό τους μέγεθος μπορούν ωστόσο να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της περιοχής 

σε επώνυμο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό συμβάλλοντας  στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. 

Τέλος σημειώνεται ότι η δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μαλάξα, λαμβανομένης υπόψη της 

σημασίας του για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων, αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την 

ανάπτυξη της Δ.Ε. Η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και άλλων επιχε

συνακόλουθο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη του τοπικού εισοδήματος εκτιμάται ότι μπορεί να 

συντελέσει στην πληθυσμιακή ανάκαμψη της Δ.Ε. και στην αναπτυξιακή της προοπτική. 

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των παραπάνω ε

ρόλο θα παίξουν τόσο ο σχεδιασμός του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προγραμματισμός Δημοτικών 

Επιχειρήσεων κ.ο.κ.) όσο και το νέο ΕΣΠΑ 2014

τρέχουσας προγραμματικής περιόδου αναλυτική παρουσίαση των οποίων γίνεται στο Κεφ. Α 5.1.1. 

Α.5.2.  Αξιολόγηση Χωροταξικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Α.5.2.1. Αξιολόγηση Χωροταξικών Δεδομένων

Από την ανάλυση της χωροταξικής διάρθρωσης, των χρήσεων γης, της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, της 

πολεοδομικής οργάνωσης και των λοιπών χαρακτηριστικών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, 

προκύπτει μια σειρά χωροταξικών δεδομένων τα οποία έχουν καθο

χώρου. Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται ως μια αποδυναμωμένη οικιστικά και παραγωγικά περιοχή, με 

φθίνουσες διαχρονικά τάσεις εξέλιξης, ωστόσο διαθέτει σημαντικούς και με δυνατότητες αξιοποίησης 

φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και 

περιορισμένη μεταποιητική βάση της. 

Η χωροταξιακή διάρθρωση του οικιστικού δικτύου χαρακτηρίζεται από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά 

οικισμούς που αναπτύσσονται στο πεδινό 

Μαλάξα, Κοντόπουλα, Γέρο Λάκκος και τους μικρότερους πληθυσμιακά 

Λούλος, Αλωνάρι, Αχλάδες) και τους πιο απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους οικισμούς στο νότιο τμήμα της 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

αξιοποίηση του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος με πρόσβαση στην ορεινή ενδοχώρα, 

που μπορεί να αναιρέσει το σημερινό μειονέκτημα της περιοχής που είναι η έλλειψη πρόσβασης στη θάλασσ

και η σχετικά μειωμένη επισκεψιμότητα της περιοχής. Αν και μέχρι σήμερα η περιοχή παραμένει αποκομμένη 

από τα οργανωμένα τουριστικά κυκλώματα, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτά με το συνδυασμό 

τουρισμού «ήλιου και θάλασσας» των άλλων Δ.Ε. με εναλλακτικό τουρισμό, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο 

οικοτουρισμός, πεζοπορικός κ.ά. δεδομένου ότι διαθέτει κατάλληλες περιοχές/διαδρομές για την ανάπτυξή 

τους. Στην κατεύθυνση αυτή φαίνεται να επικεντρώνεται και ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Δήμου 

Πρόγραμμα), εστιάζοντας κυρίως στην αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και 

στη διαμόρφωση οργανωμένων φυσιολατρικών, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών. Οι παρεμβάσεις αυτές, 

οι οποίες μπορούν να ενισχυθούν και από αντίστοιχες προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, παρά το περιορισμένο 

συνήθως οικονομικό τους μέγεθος μπορούν ωστόσο να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της περιοχής 

σε επώνυμο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό συμβάλλοντας  στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. 

ι η δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μαλάξα, λαμβανομένης υπόψη της 

σημασίας του για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων, αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την 

ανάπτυξη της Δ.Ε. Η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και άλλων επιχε

συνακόλουθο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη του τοπικού εισοδήματος εκτιμάται ότι μπορεί να 

συντελέσει στην πληθυσμιακή ανάκαμψη της Δ.Ε. και στην αναπτυξιακή της προοπτική. 

Στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των παραπάνω ενδογενών αναπτυξιακών δυνατοτήτων  καθοριστικό 

ρόλο θα παίξουν τόσο ο σχεδιασμός του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προγραμματισμός Δημοτικών 

Επιχειρήσεων κ.ο.κ.) όσο και το νέο ΕΣΠΑ 2014-20 το οποίο συνιστά το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της 

αμματικής περιόδου αναλυτική παρουσίαση των οποίων γίνεται στο Κεφ. Α 5.1.1. 

Αξιολόγηση Χωροταξικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων

Αξιολόγηση Χωροταξικών Δεδομένων 

Από την ανάλυση της χωροταξικής διάρθρωσης, των χρήσεων γης, της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, της 

πολεοδομικής οργάνωσης και των λοιπών χαρακτηριστικών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, 

χωροταξικών δεδομένων τα οποία έχουν καθοριστική σημασία για τον σχεδιασμό του 

χώρου. Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται ως μια αποδυναμωμένη οικιστικά και παραγωγικά περιοχή, με 

φθίνουσες διαχρονικά τάσεις εξέλιξης, ωστόσο διαθέτει σημαντικούς και με δυνατότητες αξιοποίησης 

πόρους και μία σημαντική τοπική παραγωγή αγροτικών προϊόντων 

περιορισμένη μεταποιητική βάση της.  

Η χωροταξιακή διάρθρωση του οικιστικού δικτύου χαρακτηρίζεται από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά 

οικισμούς που αναπτύσσονται στο πεδινό και ημιορεινό βόρειο τμήμα της δημοτικής ενότητας (Κατωχώρι

άκκος και τους μικρότερους πληθυσμιακά Παναγιά, Αγ. Γεώργιος, Χωραφιανά, 

) και τους πιο απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους οικισμούς στο νότιο τμήμα της 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 61 από 67 

αξιοποίηση του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος με πρόσβαση στην ορεινή ενδοχώρα, 

που μπορεί να αναιρέσει το σημερινό μειονέκτημα της περιοχής που είναι η έλλειψη πρόσβασης στη θάλασσα 

και η σχετικά μειωμένη επισκεψιμότητα της περιοχής. Αν και μέχρι σήμερα η περιοχή παραμένει αποκομμένη 

από τα οργανωμένα τουριστικά κυκλώματα, έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε αυτά με το συνδυασμό 

τικό τουρισμό, όπως είναι ο αγροτουρισμός, ο 

οικοτουρισμός, πεζοπορικός κ.ά. δεδομένου ότι διαθέτει κατάλληλες περιοχές/διαδρομές για την ανάπτυξή 

αναπτυξιακός σχεδιασμός του Δήμου 

Πρόγραμμα), εστιάζοντας κυρίως στην αξιοποίηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και 

στη διαμόρφωση οργανωμένων φυσιολατρικών, ιστορικών και πολιτιστικών διαδρομών. Οι παρεμβάσεις αυτές, 

του νέου ΕΣΠΑ, παρά το περιορισμένο 

συνήθως οικονομικό τους μέγεθος μπορούν ωστόσο να συμβάλουν καθοριστικά στην ανάδειξη της περιοχής 

σε επώνυμο εναλλακτικό τουριστικό προορισμό συμβάλλοντας  στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.  

ι η δημιουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μαλάξα, λαμβανομένης υπόψη της 

σημασίας του για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων, αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα για την 

ανάπτυξη της Δ.Ε. Η εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων με 

συνακόλουθο τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη του τοπικού εισοδήματος εκτιμάται ότι μπορεί να 

συντελέσει στην πληθυσμιακή ανάκαμψη της Δ.Ε. και στην αναπτυξιακή της προοπτική.  

νδογενών αναπτυξιακών δυνατοτήτων  καθοριστικό 

ρόλο θα παίξουν τόσο ο σχεδιασμός του Δήμου (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, προγραμματισμός Δημοτικών 

20 το οποίο συνιστά το κύριο χρηματοδοτικό μέσο της 

αμματικής περιόδου αναλυτική παρουσίαση των οποίων γίνεται στο Κεφ. Α 5.1.1.  

Αξιολόγηση Χωροταξικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων 

Από την ανάλυση της χωροταξικής διάρθρωσης, των χρήσεων γης, της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας, της 

πολεοδομικής οργάνωσης και των λοιπών χαρακτηριστικών που παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα Κεφάλαια, 

ριστική σημασία για τον σχεδιασμό του 

χώρου. Η περιοχή μελέτης εμφανίζεται ως μια αποδυναμωμένη οικιστικά και παραγωγικά περιοχή, με 

φθίνουσες διαχρονικά τάσεις εξέλιξης, ωστόσο διαθέτει σημαντικούς και με δυνατότητες αξιοποίησης 

παραγωγή αγροτικών προϊόντων με μία σχετικά 

Η χωροταξιακή διάρθρωση του οικιστικού δικτύου χαρακτηρίζεται από τους μεγαλύτερους πληθυσμιακά 

ορεινό βόρειο τμήμα της δημοτικής ενότητας (Κατωχώρι, 

Παναγιά, Αγ. Γεώργιος, Χωραφιανά, 

) και τους πιο απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους οικισμούς στο νότιο τμήμα της 
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(διακρίνονται η δυτική "οικιστική ενότητα" των οικισμών Δρακόνα, Πλατυβόλα,

ανατολική "οικιστική ενότητα" των οικισμών Κάμποι, Γεροπρίνος

θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, η 

'έλκεται' από το γειτονικό οικισμό των Μουρνιών και ασφαλώς για την πρόσβαση σε περισσότερες αστικές 

λειτουργίες από τα Χανιά και την άμεση περιαστική περιοχή τους.

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο Α.3, η κυρίαρχη 

εντοπίζονται κυρίως στο νότιο, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα της Δ.Ε. Κεραμειών, και κατά δεύτερο 

λόγο οι γεωργικές εκτάσεις στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Δ.Ε. Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλα

στην ημιορεινή - ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα 

και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες των Κεραμειών, τόσο εκτός 

όσο και εντός των οικισμών, ενώ πλέον τω

παραδοσιακά πέτρινα καταφύγια βοσκών (μιτάτα).

Βασικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης αποτελεί το αυθεντικό

η ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίο

γεωμορφολογία με πλήθος σπηλαίων και βραχοσκεπών. Στην

Ειδικών Ζωνών Διατήρησης «Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη» και 

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών 

"Στύλου - Κατωχωρίου". Στις ανωτέρω περιοχές ισχύουν ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και 

περιορισμούς δόμησης και απαιτείται σύνταξ

ισχύουσα νομοθεσία.   

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται τα χωροταξικά δεδομένα και 

εξειδικεύονται οι κατευθύνεις για τη χωροταξική οργάνωση της Δ.Ε. Κεραμειών. Ειδικότερα:

� Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων οικιστικής ανάπτυξης, οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Χανίων με δεδομένη την περιορισμένη

περιαστική περιοχή, εντός των οικισμών αλλά και με εκτός σχεδίου

βρίσκεται νότια του ΒΟΑΚ, και λόγω της απόστασης και της κατάστασης των οδικών συνδέσεων, οι 

οικιστικές πιέσεις είναι περιορισμένε

ωστόσο βαθμό) καθώς είναι στ

συγκρότημα Χανίων.  

� Στη Δ.Ε. Κεραμειών διοχετεύεται περιορισμένος αριθμός επαγγελματικών 

λόγω της διαθεσιμότητας γης και της προσβασιμότητας, 

(διαλυτήρια) και εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

(ΑΕΚΚ). Στην ορθολογική οργάνωση των 

θετική εκτιμάται η ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου (
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

διακρίνονται η δυτική "οικιστική ενότητα" των οικισμών Δρακόνα, Πλατυβόλα, Θυμιά και Σπηλιάρια, και η 

ανατολική "οικιστική ενότητα" των οικισμών Κάμποι, Γεροπρίνος, Τσακίστρα και Μαδερό). Σύμφωνα με το 

θεσμοθετημένο χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας, η κύρια εξάρτηση των οικισμών της Δ.Ε. Κεραμειών 

'έλκεται' από το γειτονικό οικισμό των Μουρνιών και ασφαλώς για την πρόσβαση σε περισσότερες αστικές 

λειτουργίες από τα Χανιά και την άμεση περιαστική περιοχή τους. 

Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο Α.3, η κυρίαρχη κατηγορία κάλυψης γης είναι οι φυσικοί βοσκότοποι που 

εντοπίζονται κυρίως στο νότιο, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα της Δ.Ε. Κεραμειών, και κατά δεύτερο 

λόγο οι γεωργικές εκτάσεις στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Δ.Ε. Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλα

ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα 

και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες των Κεραμειών, τόσο εκτός 

όσο και εντός των οικισμών, ενώ πλέον των σύγχρονων εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται αρκετά 

παραδοσιακά πέτρινα καταφύγια βοσκών (μιτάτα). 

Βασικό πλεονέκτημα της περιοχής μελέτης αποτελεί το αυθεντικό και πλούσιο φυσικό απόθεμα, καθώς και 

η ποικιλία του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, με το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο και την ιδιαίτερη 

γεωμορφολογία με πλήθος σπηλαίων και βραχοσκεπών. Στην περιοχή μελέτης έχουν καθοριστεί 

«Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη» και «Φαράγγι Θερίσου», 

Εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών του Ν. 3937/2011, καθώς και το 

Κατωχωρίου". Στις ανωτέρω περιοχές ισχύουν ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και 

περιορισμούς δόμησης και απαιτείται σύνταξη ειδικών μελετών για τη διαχείρισή τους

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται τα χωροταξικά δεδομένα και 

εξειδικεύονται οι κατευθύνεις για τη χωροταξική οργάνωση της Δ.Ε. Κεραμειών. Ειδικότερα:

Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων οικιστικής ανάπτυξης, οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης του 

Πολεοδομικού Συγκροτήματος Χανίων με δεδομένη την περιορισμένη διαθεσιμότητα γης, ασκούνται στην 

περιαστική περιοχή, εντός των οικισμών αλλά και με εκτός σχεδίου δόμηση. Στη Δ.Ε. Κεραμειών, η οποία 

βρίσκεται νότια του ΒΟΑΚ, και λόγω της απόστασης και της κατάστασης των οδικών συνδέσεων, οι 

περιορισμένες και εκδηλώνονται κυρίως στον οικισμό της Μαλάξας (σε 

ωστόσο βαθμό) καθώς είναι στο βορειότερο σημείο της Δ.Ε. και εγγύτερα προς το πολεοδομικό 

Στη Δ.Ε. Κεραμειών διοχετεύεται περιορισμένος αριθμός επαγγελματικών – εμπορικών δραστηριοτήτων 

λόγω της διαθεσιμότητας γης και της προσβασιμότητας, όπως π.χ. εγκαταστάσεις α

και εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

. Στην ορθολογική οργάνωση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, αποθηκών κ.λπ., ιδιαίτερα 

ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ) τύπου Β' στη θέση Κόπρανα, στην ανατολική 
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Θυμιά και Σπηλιάρια, και η 

Τσακίστρα και Μαδερό). Σύμφωνα με το 

κύρια εξάρτηση των οικισμών της Δ.Ε. Κεραμειών 

'έλκεται' από το γειτονικό οικισμό των Μουρνιών και ασφαλώς για την πρόσβαση σε περισσότερες αστικές 

κατηγορία κάλυψης γης είναι οι φυσικοί βοσκότοποι που 

εντοπίζονται κυρίως στο νότιο, βορειοανατολικό και βορειοδυτικό τμήμα της Δ.Ε. Κεραμειών, και κατά δεύτερο 

λόγο οι γεωργικές εκτάσεις στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της Δ.Ε. Όπως αναλύθηκε και στο κεφάλαιο Α.3, 

ορεινή περιοχή των Κεραμειών, η κτηνοτροφία αποτελεί βασική παραγωγική δραστηριότητα 

και οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις  εντοπίζονται σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες των Κεραμειών, τόσο εκτός 

ν σύγχρονων εγκαταστάσεων στην περιοχή διατηρούνται αρκετά 

και πλούσιο φυσικό απόθεμα, καθώς και 

υ, με το πλούσιο υδρογραφικό δίκτυο και την ιδιαίτερη 

περιοχή μελέτης έχουν καθοριστεί τμήματα των 

«Φαράγγι Θερίσου», που εντάσσονται στο 

. 3937/2011, καθώς και το Καταφύγιο Άγριας Ζωής 

Κατωχωρίου". Στις ανωτέρω περιοχές ισχύουν ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τους όρους και 

τη διαχείρισή τους σύμφωνα με την 

Τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο αξιολογούνται τα χωροταξικά δεδομένα και 

εξειδικεύονται οι κατευθύνεις για τη χωροταξική οργάνωση της Δ.Ε. Κεραμειών. Ειδικότερα: 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση δεδομένων οικιστικής ανάπτυξης, οι πιέσεις οικιστικής ανάπτυξης του 

διαθεσιμότητα γης, ασκούνται στην 

δόμηση. Στη Δ.Ε. Κεραμειών, η οποία 

βρίσκεται νότια του ΒΟΑΚ, και λόγω της απόστασης και της κατάστασης των οδικών συνδέσεων, οι 

ς και εκδηλώνονται κυρίως στον οικισμό της Μαλάξας (σε μικρό 

ο βορειότερο σημείο της Δ.Ε. και εγγύτερα προς το πολεοδομικό 

εμπορικών δραστηριοτήτων 

εγκαταστάσεις ανακύκλωσης οχημάτων 

και εγκαταστάσεις Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων 

, αποθηκών κ.λπ., ιδιαίτερα 

θέση Κόπρανα, στην ανατολική 
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εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Μαλάξας, η υλοποίηση του οποίου συνιστά δυνητικά "καταλύτη" 

ιδιαίτερης σημασίας για την ανάταξη των αναπτυξιακών προοπτικών της Δ.Ε. Κεραμειών. 

� Άλλες θεσμοθετημένες ρυθμίσεις

χωροταξική οργάνωση και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στη Δ.Ε., περιλαμβάνουν το τμήμα της 

επιτηρούμενης ζώνης του Ναυτικού οχυρού Σούδας

εγκεκριμένη λατομική περιοχή για εξόρυξη αδρανών υλικών στην ΤΚ Παππαδιανών, καθώς και ορισμένες 

ιδιαίτερες χρήσεις γης (όπως κοιμητήρια

� Διαφύλαξη του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και όπου υπάρχει δυνατότητα 

γεωργικής γης που έχει ιδιαίτερη αξία σαν αναπτυξιακός πόρος

κατανάλωσης με ποιοτικά, επώνυμα αγροτικά προϊόντα

� Προστασία, ανάδειξη και δικτύωση φ

στην κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στην διαφοροποίηση/αναβάθμιση του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά σημαντικές προστατευόμενες περιοχές, σπήλαια

αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αξιόλογα τοπία κ.ο.κ. Πολλοί από τους πόρους αυτούς έχουν ήδη 

θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας, ενώ για άλλους θα απαιτηθούν ρυθμίσεις.

� Στους φυσικούς πόρους συμπεριλαμβάνεται και η προστασία υπόγειων υδροφορέων

γενικότερα των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης.

� Διαφύλαξη των δασών-δασικών

δασικής νομοθεσίας για την προστασία του δασικού τους χαρακτήρα.

� Ιδιαιτερότητες καθεστώτος χρήσεων

Σούδας, όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί που επηρεάζουν την ανάπτυξη χρήσεων σε γειτονικές περιοχές

Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο Α.3.3.3 γίνεται αναλυτική καταγραφή του θεσμικού πλαισίου υφιστάμε

χρήσεων γης και δικτύων υποδομών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοθετημένοι περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη οικιστικών χρήσεων σε γειτονικές περιοχές (δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού 

ρεύματος, κεραίες κ.ο.κ.). 

 

Α.5.2.2. Αξιολόγηση περιβαλλοντικών δε

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει πλούσιο φυσικό απόθεμα και αξιόλογο πολιτιστικό/ ιστορικό περιβάλλον 

που χρήζει οριοθέτησης προστασίας 

Όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφ. Α.3

ενταγμένεων στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη, Φαράγγι Θερίσου) 

Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Συνολικά, 30.254 στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 33.8% του συνόλου της 

έκτασης της Δ.Ε. Κεραμειών εντάσσονται σε Περιοχές του Εθνικού Συστή

Ωστόσο ως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενέργειες για την 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Μαλάξας, η υλοποίηση του οποίου συνιστά δυνητικά "καταλύτη" 

ιδιαίτερης σημασίας για την ανάταξη των αναπτυξιακών προοπτικών της Δ.Ε. Κεραμειών. 

Άλλες θεσμοθετημένες ρυθμίσεις στον εξωαστικό χώρο της Δ.Ε. Κεραμειών που επηρεάζουν τη 

χωροταξική οργάνωση και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στη Δ.Ε., περιλαμβάνουν το τμήμα της 

επιτηρούμενης ζώνης του Ναυτικού οχυρού Σούδας στο βορειοανατολικό όριο της περιοχής μελέτης, την 

περιοχή για εξόρυξη αδρανών υλικών στην ΤΚ Παππαδιανών, καθώς και ορισμένες 

ιδιαίτερες χρήσεις γης (όπως κοιμητήρια εγγύς ή εντός οικιστικών περιοχών, κ.λπ.). 

του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και όπου υπάρχει δυνατότητα 

έχει ιδιαίτερη αξία σαν αναπτυξιακός πόρος και τροφοδοτικός μηχανισμός της τοπικής 

κατανάλωσης με ποιοτικά, επώνυμα αγροτικά προϊόντα.  

Προστασία, ανάδειξη και δικτύωση φυσικών και πολιτιστικών πόρων, οι οποίοι έχουν καθοριστική συμβ

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στην διαφοροποίηση/αναβάθμιση του 

προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής των Χανίων

περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά σημαντικές προστατευόμενες περιοχές, σπήλαια

αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αξιόλογα τοπία κ.ο.κ. Πολλοί από τους πόρους αυτούς έχουν ήδη 

θεσμοθετημένο πλαίσιο προστασίας, ενώ για άλλους θα απαιτηθούν ρυθμίσεις. 

Στους φυσικούς πόρους συμπεριλαμβάνεται και η προστασία υπόγειων υδροφορέων

γενικότερα των υδατικών πόρων της περιοχής μελέτης. 

ών και αναδασωτέων εκτάσεων, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της 

δασικής νομοθεσίας για την προστασία του δασικού τους χαρακτήρα. 

Ιδιαιτερότητες καθεστώτος χρήσεων γης πλησίον στρατιωτικών περιοχών, όπως το Ναυτικό Οχυρό 

Σούδας, όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί που επηρεάζουν την ανάπτυξη χρήσεων σε γειτονικές περιοχές

Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο Α.3.3.3 γίνεται αναλυτική καταγραφή του θεσμικού πλαισίου υφιστάμε

χρήσεων γης και δικτύων υποδομών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοθετημένοι περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη οικιστικών χρήσεων σε γειτονικές περιοχές (δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού 

Αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεδομένων 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει πλούσιο φυσικό απόθεμα και αξιόλογο πολιτιστικό/ ιστορικό περιβάλλον 

και ανάδειξης.   

Όπως περιγράφηκε αναλυτικά στο Κεφ. Α.3.1 στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν τμήματα δύο περιοχών 

γμένεων στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη, Φαράγγι Θερίσου) 

Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Συνολικά, 30.254 στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 33.8% του συνόλου της 

έκτασης της Δ.Ε. Κεραμειών εντάσσονται σε Περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. 

Ωστόσο ως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενέργειες για την 
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εκτός σχεδίου περιοχή του οικισμού Μαλάξας, η υλοποίηση του οποίου συνιστά δυνητικά "καταλύτη" 

ιδιαίτερης σημασίας για την ανάταξη των αναπτυξιακών προοπτικών της Δ.Ε. Κεραμειών.  

στον εξωαστικό χώρο της Δ.Ε. Κεραμειών που επηρεάζουν τη 

χωροταξική οργάνωση και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στη Δ.Ε., περιλαμβάνουν το τμήμα της 

στο βορειοανατολικό όριο της περιοχής μελέτης, την 

περιοχή για εξόρυξη αδρανών υλικών στην ΤΚ Παππαδιανών, καθώς και ορισμένες 

, κ.λπ.).  

του αγροτικού χαρακτήρα της περιοχής και όπου υπάρχει δυνατότητα διατήρηση της 

και τροφοδοτικός μηχανισμός της τοπικής 

, οι οποίοι έχουν καθοριστική συμβολή 

οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στην διαφοροποίηση/αναβάθμιση του 

της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Στην κατηγορία αυτή 

περιλαμβάνονται περιβαλλοντικά σημαντικές προστατευόμενες περιοχές, σπήλαια και γεώτοποι, 

αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, αξιόλογα τοπία κ.ο.κ. Πολλοί από τους πόρους αυτούς έχουν ήδη 

Στους φυσικούς πόρους συμπεριλαμβάνεται και η προστασία υπόγειων υδροφορέων, πηγών και 

, για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της 

, όπως το Ναυτικό Οχυρό 

Σούδας, όπου ισχύουν ειδικοί περιορισμοί που επηρεάζουν την ανάπτυξη χρήσεων σε γειτονικές περιοχές.   

Σημειώνεται ότι στο κεφάλαιο Α.3.3.3 γίνεται αναλυτική καταγραφή του θεσμικού πλαισίου υφιστάμενων 

χρήσεων γης και δικτύων υποδομών για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένοι θεσμοθετημένοι περιορισμοί που 

επηρεάζουν την ανάπτυξη οικιστικών χρήσεων σε γειτονικές περιοχές (δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού 

Η περιοχή μελέτης παρουσιάζει πλούσιο φυσικό απόθεμα και αξιόλογο πολιτιστικό/ ιστορικό περιβάλλον 

στην περιοχή μελέτης εμπίπτουν τμήματα δύο περιοχών 

γμένεων στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000» (Λευκά Όρη και παράκτια ζώνη, Φαράγγι Θερίσου) καθώς και ενός 

Καταφυγίου Άγριας Ζωής. Συνολικά, 30.254 στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 33.8% του συνόλου της 

ματος Προστατευόμενων Περιοχών. 

Ωστόσο ως σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ενέργειες για την 
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ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών αυτών (σύσταση φορέων διαχείρισης, εκπόνηση και θεσμοθέτηση 

μελετών). Σε ό,τι αφορά τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης και έχει σχετική 

εκπονηθεί διαχειριστική μελέτη, η οποία όμως ως σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί. Στην Περιφερειακή Ζώνη του 

Εθνικού Δρυμού εντάσσεται το νότιο τμήμα της Δ.Ε. Κεραμειών έκτασης 2

μάλιστα διασχίζεται από το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται επίσης δύο αξιόλογα 

φαράγγια (Δικτάμου και Αγ. Γεωργίου) τα οποία δεν ως σήμερα δεν διέπονται από ειδικό θεσμικό καθεστώς 

(πλέον των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας) ως προστατευταία σύνολα, τοπία ή οικοσυστήματα. 

Εντοπίζονται επίσης δασικές εκτάσεις, κωνοφόρων δέντρων.

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το πολιτισ

μνημεία της περιοχής μελέτης, μεταξύ των οποίων ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός σπηλαίων και βραχοσκεπών 

που αποτελούν, δεν έχουν έως σήμερα 

επισκεψιμότητα, να μην έχουν δικτυωθεί επαρκώς με τους υπόλοιπους σημαντικούς πολιτιστ

Χανίων και να μην προστατεύονται επαρκώς από τον 

ευρύτερη περιοχή τους.  

Ιδιαίτερο στοιχείο του περιβάλλοντος της Δ.Ε. Κεραμείων αποτελεί η ύπαρξη σύνθετων τοπίων όπως το 

φαράγγι του Δικτάμου, η Κορυφή Ψαρής, στα οποία συνυπάρχουν στοιχεία  αρχαιολογικής

γεωλογικής και φυσικής αξίας. 

Η διασφάλιση της αειφορίας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μελέτης με 

κανονιστικούς περιορισμούς χρήσεων / όρων δόμησης, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιφέρει μεταξύ άλλων 

οφέλη στην τοπική οικονομία, στο πλαίσιο της επιδίωξης εμπλο

τουριστικού προϊόντος με φυσιολατρικές δραστηριότητες και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

(οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, θρησκευτικό, ιστορικό κ.ά.). 

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη δασική βλάστηση, ανάγκη λήψης μέτ

αναδάσωσης των κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων επιτείνεται από το γεγονός ότι στο Δήμο Χανίων αλλά 

και στην Κρήτη γενικότερα τα δάση καλύπτουν μικρή σχετικά έκταση. Στην περιοχή μελέτης μια συμπαγής 

ενότητα δασικής βλάστησης, εντοπίζεται στην περιοχή του φαραγγιού του Δικτάμου (δάσος πλατυφύλλων) 

και μια δεύτερη νότια της Επαρχιακής Οδού 36, στις βόρειες περιοχές των Κοινοτήτων Δρακ

Πλατυβόλας. Αυτές οι σημαντικές σε έκταση και πυκνότητα δασικής βλάστησης ενότητες, καθώς κα

υπόλοιπα τμήματα που καλύπτονται από δασική βλάστηση, χρήζουν προστασίας από φαινόμενα 

κατακερματισμού και την υποβάθμισης που συνδέονται κυρίως με τη διάσπαρτη οικιστική ανάπτυξη, τη 

χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, τη μη ελεγχόμενη βόσκηση και

Θέτοντας ως στόχο την ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ρεμάτων και των παραρεμάτιων 

περιοχών, θα ήταν σημαντικό, εκτός του καθορισμού των ζωνών προστασίας τους και κατάλληλων 
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ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών αυτών (σύσταση φορέων διαχείρισης, εκπόνηση και θεσμοθέτηση 

τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης και έχει σχετική 

εκπονηθεί διαχειριστική μελέτη, η οποία όμως ως σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί. Στην Περιφερειακή Ζώνη του 

Εθνικού Δρυμού εντάσσεται το νότιο τμήμα της Δ.Ε. Κεραμειών έκτασης 20670 στρεμμάτων, το οποίο 

μάλιστα διασχίζεται από το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται επίσης δύο αξιόλογα 

φαράγγια (Δικτάμου και Αγ. Γεωργίου) τα οποία δεν ως σήμερα δεν διέπονται από ειδικό θεσμικό καθεστώς 

δασικής νομοθεσίας) ως προστατευταία σύνολα, τοπία ή οικοσυστήματα. 

Εντοπίζονται επίσης δασικές εκτάσεις, κωνοφόρων δέντρων. 

Αντίστοιχα, σε ότι αφορά το πολιτιστικό απόθεμα, διαπιστώνεται ότι οι αρχαι

αξύ των οποίων ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός σπηλαίων και βραχοσκεπών 

έως σήμερα σημανθεί και οριοθετηθεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλή 

επισκεψιμότητα, να μην έχουν δικτυωθεί επαρκώς με τους υπόλοιπους σημαντικούς πολιτιστ

Χανίων και να μην προστατεύονται επαρκώς από τον κίνδυνο ανάπτυξης ασύμβατων δραστηριοτήτων στην 

Ιδιαίτερο στοιχείο του περιβάλλοντος της Δ.Ε. Κεραμείων αποτελεί η ύπαρξη σύνθετων τοπίων όπως το 

, η Κορυφή Ψαρής, στα οποία συνυπάρχουν στοιχεία  αρχαιολογικής

Η διασφάλιση της αειφορίας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μελέτης με 

κανονιστικούς περιορισμούς χρήσεων / όρων δόμησης, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιφέρει μεταξύ άλλων 

οφέλη στην τοπική οικονομία, στο πλαίσιο της επιδίωξης εμπλουτισμού και διεύρυνσης του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος με φυσιολατρικές δραστηριότητες και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

(οικοτουρισμό, αγροτουρισμό, θρησκευτικό, ιστορικό κ.ά.).  

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη δασική βλάστηση, ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας και η κατά 

αναδάσωσης των κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων επιτείνεται από το γεγονός ότι στο Δήμο Χανίων αλλά 

και στην Κρήτη γενικότερα τα δάση καλύπτουν μικρή σχετικά έκταση. Στην περιοχή μελέτης μια συμπαγής 

πίζεται στην περιοχή του φαραγγιού του Δικτάμου (δάσος πλατυφύλλων) 

και μια δεύτερη νότια της Επαρχιακής Οδού 36, στις βόρειες περιοχές των Κοινοτήτων Δρακ

Αυτές οι σημαντικές σε έκταση και πυκνότητα δασικής βλάστησης ενότητες, καθώς κα

υπόλοιπα τμήματα που καλύπτονται από δασική βλάστηση, χρήζουν προστασίας από φαινόμενα 

κατακερματισμού και την υποβάθμισης που συνδέονται κυρίως με τη διάσπαρτη οικιστική ανάπτυξη, τη 

χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, τη μη ελεγχόμενη βόσκηση και τις εκχερσώσεις.

Θέτοντας ως στόχο την ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ρεμάτων και των παραρεμάτιων 

περιοχών, θα ήταν σημαντικό, εκτός του καθορισμού των ζωνών προστασίας τους και κατάλληλων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 64 από 67 

ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών αυτών (σύσταση φορέων διαχείρισης, εκπόνηση και θεσμοθέτηση 

τον Εθνικό Δρυμό Λευκών Ορέων, έχει συσταθεί φορέας διαχείρισης και έχει σχετική 

εκπονηθεί διαχειριστική μελέτη, η οποία όμως ως σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί. Στην Περιφερειακή Ζώνη του 

0670 στρεμμάτων, το οποίο 

μάλιστα διασχίζεται από το ευρωπαϊκό μονοπάτι Ε4. Στην περιοχή μελέτης εντοπίζονται επίσης δύο αξιόλογα 

φαράγγια (Δικτάμου και Αγ. Γεωργίου) τα οποία δεν ως σήμερα δεν διέπονται από ειδικό θεσμικό καθεστώς 

δασικής νομοθεσίας) ως προστατευταία σύνολα, τοπία ή οικοσυστήματα. 

τικό απόθεμα, διαπιστώνεται ότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα 

αξύ των οποίων ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός σπηλαίων και βραχοσκεπών 

σημανθεί και οριοθετηθεί, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλή 

επισκεψιμότητα, να μην έχουν δικτυωθεί επαρκώς με τους υπόλοιπους σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους των 

κίνδυνο ανάπτυξης ασύμβατων δραστηριοτήτων στην 

Ιδιαίτερο στοιχείο του περιβάλλοντος της Δ.Ε. Κεραμείων αποτελεί η ύπαρξη σύνθετων τοπίων όπως το 

, η Κορυφή Ψαρής, στα οποία συνυπάρχουν στοιχεία  αρχαιολογικής-ιστορικής, 

Η διασφάλιση της αειφορίας των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής μελέτης με 

κανονιστικούς περιορισμούς χρήσεων / όρων δόμησης, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να επιφέρει μεταξύ άλλων 

υτισμού και διεύρυνσης του προσφερόμενου 

τουριστικού προϊόντος με φυσιολατρικές δραστηριότητες και άλλες εναλλακτικές μορφές τουρισμού 

ρων προστασίας και η κατά 

αναδάσωσης των κηρυγμένων αναδασωτέων εκτάσεων επιτείνεται από το γεγονός ότι στο Δήμο Χανίων αλλά 

και στην Κρήτη γενικότερα τα δάση καλύπτουν μικρή σχετικά έκταση. Στην περιοχή μελέτης μια συμπαγής 

πίζεται στην περιοχή του φαραγγιού του Δικτάμου (δάσος πλατυφύλλων) 

και μια δεύτερη νότια της Επαρχιακής Οδού 36, στις βόρειες περιοχές των Κοινοτήτων Δρακόνας και 

Αυτές οι σημαντικές σε έκταση και πυκνότητα δασικής βλάστησης ενότητες, καθώς και τα 

υπόλοιπα τμήματα που καλύπτονται από δασική βλάστηση, χρήζουν προστασίας από φαινόμενα 

κατακερματισμού και την υποβάθμισης που συνδέονται κυρίως με τη διάσπαρτη οικιστική ανάπτυξη, τη 

τις εκχερσώσεις. 

Θέτοντας ως στόχο την ολοκληρωμένη οικολογική διαχείριση των ρεμάτων και των παραρεμάτιων 

περιοχών, θα ήταν σημαντικό, εκτός του καθορισμού των ζωνών προστασίας τους και κατάλληλων 
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περιορισμών στις των χρήσεις γης, τους όρους και περιορισ

δίκτυο διαδρομών διασύνδεσης της αστικής περιοχής των Χανίων, με τα χωριά των Κεραμειών, τα Λευκά Όρη 

και το φυσικό και πολιτιστικό τους απόθεμα.

Η περιοχή μελέτης έχει προσελκύσει περιορισμένες σε αριθμό αλλά σημ

δραστηριότητες (πυρηνελαιουργεία, λατομείο, διαλυτήρια οχημάτων, εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικών 

κ.λπ.) Ο απώτερος περιβαλλοντικός στόχος για την βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα είναι να 

επιτυγχάνεται η μικρότερη δυνατή ρύπανση των επιμέρους συνιστωσών του φυσικού περιβάλλοντος 

(ατμόσφαιρα, ύδατα, έδαφος). Το υπό κατασκευή Επιχειρηματικό Πάρκο, στην περιοχή της Μαλάξας, 

αναμένεται να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, αφενός μέσω της χωρικής συγκέντρωσης των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων που διευκολύνει τον περιβαλλοντικό έλεγχο τη διαχείριση μέσω της ανάπτυξης 

συλλογικών δικτύων και υποδομών περιβαλλοντικής διαχείρισης (βιολογικός καθαρισμός, συστήματα 

εξοικονόμησης ενέργειας, ανάκτηση υλικών κλπ.).

Οι περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης του ανενεργού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της 

Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών, πρέπει να στοχεύουν στα κάτωθι

� Να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν οι προστατευόμενες περιοχές, από ένα δυναμικό πρότυπο, όπου θα 

εντατικοποιηθεί η προστασία των πυρήνων τους αλλά θα προταθούν και νέες χρήσεις στις περιμετρικές 

ζώνες που θα προάγουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής αλλά και θα αποτρέπουν τη 

διατήρηση τους σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον.

� Να αναδειχτούν τα Φαράγγια της περιοχή

βασική αρχή τη σωστή διαχείριση όχι μόνο του υδάτινου αποθέματος αλλά και των παρόχθιων ζωνών και 

οικοσυστημάτων. 

� Να αναδειχτούν τα σπήλαια, και οι γεωλογικές ιδιομορφίες που εντοπίζονται στο παρόν σ

μελέτης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικό πόλο και 

πόρο. 

� Να ενταχθούν οι τόποι περιβαλλοντικού και πολιτιστικού 

δίκτυα και περιηγητικές διαδρομές.

Α.5.3.  Αξιολόγηση Προβλημάτων Πολεοδομικής Δομής και Αστικής 

Ποιότητας Ζωής 

Από την εξέταση της πολεοδομικής οργάνωσης (βλ. κεφ. Α.4) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τους 

οικισμούς της ΔΕ Κεραμειών. 

• Οι οικισμοί της ΔΕ Κεραμειών είναι γενικά μικροί σε έκταση. Ο μεγαλύ

έκταση 28 Ha (~280 στρέμματα). Ακολουθούν ο 
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

περιορισμών στις των χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης, να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο 

δίκτυο διαδρομών διασύνδεσης της αστικής περιοχής των Χανίων, με τα χωριά των Κεραμειών, τα Λευκά Όρη 

και το φυσικό και πολιτιστικό τους απόθεμα. 

Η περιοχή μελέτης έχει προσελκύσει περιορισμένες σε αριθμό αλλά σημαντικές σε ένταση βιομηχανικές 

δραστηριότητες (πυρηνελαιουργεία, λατομείο, διαλυτήρια οχημάτων, εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικών 

κ.λπ.) Ο απώτερος περιβαλλοντικός στόχος για την βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα είναι να 

δυνατή ρύπανση των επιμέρους συνιστωσών του φυσικού περιβάλλοντος 

(ατμόσφαιρα, ύδατα, έδαφος). Το υπό κατασκευή Επιχειρηματικό Πάρκο, στην περιοχή της Μαλάξας, 

αναμένεται να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, αφενός μέσω της χωρικής συγκέντρωσης των 

ικών δραστηριοτήτων που διευκολύνει τον περιβαλλοντικό έλεγχο τη διαχείριση μέσω της ανάπτυξης 

συλλογικών δικτύων και υποδομών περιβαλλοντικής διαχείρισης (βιολογικός καθαρισμός, συστήματα 

εξοικονόμησης ενέργειας, ανάκτηση υλικών κλπ.). 

τητες ανάπτυξης του ανενεργού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της 

πρέπει να στοχεύουν στα κάτωθι: 

Να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν οι προστατευόμενες περιοχές, από ένα δυναμικό πρότυπο, όπου θα 

προστασία των πυρήνων τους αλλά θα προταθούν και νέες χρήσεις στις περιμετρικές 

ζώνες που θα προάγουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής αλλά και θα αποτρέπουν τη 

διατήρηση τους σε ένα αποστειρωμένο περιβάλλον. 

Να αναδειχτούν τα Φαράγγια της περιοχής, προς την κατεύθυνση και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, με 

βασική αρχή τη σωστή διαχείριση όχι μόνο του υδάτινου αποθέματος αλλά και των παρόχθιων ζωνών και 

Να αναδειχτούν τα σπήλαια, και οι γεωλογικές ιδιομορφίες που εντοπίζονται στο παρόν σ

μελέτης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικό πόλο και 

Να ενταχθούν οι τόποι περιβαλλοντικού και πολιτιστικού - ιστορικού ενδιαφέροντος σε ευρύτερα θεματικά 

δίκτυα και περιηγητικές διαδρομές. 

ση Προβλημάτων Πολεοδομικής Δομής και Αστικής 

Από την εξέταση της πολεοδομικής οργάνωσης (βλ. κεφ. Α.4) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τους 

Οι οικισμοί της ΔΕ Κεραμειών είναι γενικά μικροί σε έκταση. Ο μεγαλύτερος, το Κατωχώρι, έχει 

έκταση 28 Ha (~280 στρέμματα). Ακολουθούν ο Γέρο Λάκκος (25,3 Ha) και οι Κάμποι (23,5 Ha). Οι 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 65 από 67 

μούς δόμησης, να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο 

δίκτυο διαδρομών διασύνδεσης της αστικής περιοχής των Χανίων, με τα χωριά των Κεραμειών, τα Λευκά Όρη 

αντικές σε ένταση βιομηχανικές 

δραστηριότητες (πυρηνελαιουργεία, λατομείο, διαλυτήρια οχημάτων, εγκαταστάσεις παραγωγής ασφαλτικών 

κ.λπ.) Ο απώτερος περιβαλλοντικός στόχος για την βιομηχανική και βιοτεχνική δραστηριότητα είναι να 

δυνατή ρύπανση των επιμέρους συνιστωσών του φυσικού περιβάλλοντος 

(ατμόσφαιρα, ύδατα, έδαφος). Το υπό κατασκευή Επιχειρηματικό Πάρκο, στην περιοχή της Μαλάξας, 

αναμένεται να συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση, αφενός μέσω της χωρικής συγκέντρωσης των 

ικών δραστηριοτήτων που διευκολύνει τον περιβαλλοντικό έλεγχο τη διαχείριση μέσω της ανάπτυξης 

συλλογικών δικτύων και υποδομών περιβαλλοντικής διαχείρισης (βιολογικός καθαρισμός, συστήματα 

τητες ανάπτυξης του ανενεργού περιβαλλοντικού και πολιτιστικού αποθέματος της 

Να αξιοποιηθούν και να αναδειχθούν οι προστατευόμενες περιοχές, από ένα δυναμικό πρότυπο, όπου θα 

προστασία των πυρήνων τους αλλά θα προταθούν και νέες χρήσεις στις περιμετρικές 

ζώνες που θα προάγουν τον περιβαλλοντικό χαρακτήρα της περιοχής αλλά και θα αποτρέπουν τη 

ς, προς την κατεύθυνση και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, με 

βασική αρχή τη σωστή διαχείριση όχι μόνο του υδάτινου αποθέματος αλλά και των παρόχθιων ζωνών και 

Να αναδειχτούν τα σπήλαια, και οι γεωλογικές ιδιομορφίες που εντοπίζονται στο παρόν στάδιο της 

μελέτης σε συνεργασία με τις συναρμόδιες αρχές, που μπορούν να αποτελέσουν τουριστικό πόλο και 

ιστορικού ενδιαφέροντος σε ευρύτερα θεματικά 

ση Προβλημάτων Πολεοδομικής Δομής και Αστικής 

Από την εξέταση της πολεοδομικής οργάνωσης (βλ. κεφ. Α.4) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τους 

τερος, το Κατωχώρι, έχει 

(25,3 Ha) και οι Κάμποι (23,5 Ha). Οι 
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υπόλοιποι οικισμοί είναι πολύ μικροί, με εξαιρετικά μικρές γειτονιές, ενδεικτικά: Τσιχλοπήγαδο 1,4 

Ha, Σομοτός 1,6 Ha, Αλετρουβάρι 1,7 Ha

• Οι οικισμοί είναι όλοι οριοθετημένοι (με εξαίρεση το προ ’23 οικισμό Χωραφιανά) και δομούνται με 

βάση ισχύοντες γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης. Πολεοδομικές μελέτες δεν έχουν εκπονηθεί, με 

αποτέλεσμα να μη διαθέτουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης και χα

οικισμών. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσφέρει λύσεις μέχρι την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών 

και καθορισμό χρήσεων ανά οικισμό (Ν. 4269/2014, άρθρο 30: Οικισμοί).

• Αρκετοί οικισμοί θεσμοθετήθηκαν σε επιμέρους τμήματα / γειτονιές. Ο 

παρατηρείται στην ΤΚ Πλατυβόλας όπου υπάρχουν τρεις οικισμοί και επτά διακριτές γειτονιές μέσου 

εμβαδού 3,8 Ha (~38 στρ.). Ο κατακερματισμός αυτός αίρεται αφενός με το οδικό δίκτυο που 

συνδέει τις γειτονιές μεταξύ τους, αφετέρου

ανάμεσα στις γειτονιές και δημιουργεί ένα σύνολο με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

προστατευθεί και αναδειχθεί με κατάλληλες προτάσεις και πολιτικές.

• Ο συνολικός πληθυσμός της ΔΕ Κεραμειών

υποστηρίξει με βιώσιμο τρόπο τις κοινωνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για μία ικανοποιητική 

ποιότητα ζωής στους οικισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

πολεοδομικά σταθερότυπα, ένα βιώσιμο νηπιαγωγείο (μονοθέσιο) αντιστοιχεί σε πληθυσμό 1.250 

κατοίκων, ενώ ένα βιώσιμο δημοτικό (6τάξιο) σε πληθυσμό 1.800 κατοίκων.

• Η κατάσταση αυτή αποτυπώθηκε κατά την επιτόπια καταγραφή των χρήσεων γης ανά οικισμό, όπου 

οι κύριες κοινωφελείς εξυπηρετήσεις περιλαμβάνουν ένα νηπιαγωγείο (στο Λούλο), ένα δημοτικό 

σχολείο (στο Κατωχώρι) και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (στο 

• Σε ορισμένους οικισμούς υπάρχουν πλατείες και παιδικές χαρές, αλλά η θέση τους και το μέγεθός 

τους υπαγορεύονται από 

χωροθέτηση και άνιση εξυπηρέτηση των κατοίκων. Σε πολλούς οικισμούς δεν υπάρχει κανένας 

κοινόχρηστος χώρος (Πλατυβόλα, Θυμιά, Σπηλιάρια, Τσακίστρα, κ.α.).

• Σημαντικός αριθμός οικισμών αναπτύ

διασχίζει και αποτελεί τον κεντρικό δρόμο των οικισμών.

• Συνέπεια της έλλειψης οργανωμένου σχεδιασμού στους οικισμούς είναι ότι το εσωτερικό οδικό 

δίκτυο είναι ακανόνιστο, με αδιέξοδα, ασυνέχειες και ανεπ

ιδιαίτερα στους οικισμούς που αναπτύσσονται σε επικλινές έδαφος.

• Δεν διαπιστώθηκαν συγκρούσεις χρήσεων γης στο εσωτερικό των οικισμών, με μόνη εξαίρεση σε 

ορισμένους οικισμούς την συνύπαρξη με την κατοικία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οικόσιτης 

κτηνοτροφίας και περιορισμένου αριθμού επαγγελματικών εργαστηρίων (Λούλος, 

Παναγιά, Μαδαρό, Τσακίστρα, Κοντόπουλα).
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

υπόλοιποι οικισμοί είναι πολύ μικροί, με εξαιρετικά μικρές γειτονιές, ενδεικτικά: Τσιχλοπήγαδο 1,4 

Ha, Σομοτός 1,6 Ha, Αλετρουβάρι 1,7 Ha. 

Οι οικισμοί είναι όλοι οριοθετημένοι (με εξαίρεση το προ ’23 οικισμό Χωραφιανά) και δομούνται με 

βάση ισχύοντες γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης. Πολεοδομικές μελέτες δεν έχουν εκπονηθεί, με 

αποτέλεσμα να μη διαθέτουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης και χαρακτηριστικά οργανωμένων 

οικισμών. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσφέρει λύσεις μέχρι την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών 

και καθορισμό χρήσεων ανά οικισμό (Ν. 4269/2014, άρθρο 30: Οικισμοί). 

Αρκετοί οικισμοί θεσμοθετήθηκαν σε επιμέρους τμήματα / γειτονιές. Ο πιο έντονος κατακερματισμός 

παρατηρείται στην ΤΚ Πλατυβόλας όπου υπάρχουν τρεις οικισμοί και επτά διακριτές γειτονιές μέσου 

εμβαδού 3,8 Ha (~38 στρ.). Ο κατακερματισμός αυτός αίρεται αφενός με το οδικό δίκτυο που 

συνδέει τις γειτονιές μεταξύ τους, αφετέρου με το τοπίο, φυσικό και ανθρωπογενές, που διεισδύει 

ανάμεσα στις γειτονιές και δημιουργεί ένα σύνολο με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

προστατευθεί και αναδειχθεί με κατάλληλες προτάσεις και πολιτικές. 

Ο συνολικός πληθυσμός της ΔΕ Κεραμειών ανέρχεται σε μόλις 678 κατοίκους (2011) και αδυνατεί να 

υποστηρίξει με βιώσιμο τρόπο τις κοινωνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για μία ικανοποιητική 

ποιότητα ζωής στους οικισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

ότυπα, ένα βιώσιμο νηπιαγωγείο (μονοθέσιο) αντιστοιχεί σε πληθυσμό 1.250 

κατοίκων, ενώ ένα βιώσιμο δημοτικό (6τάξιο) σε πληθυσμό 1.800 κατοίκων.

Η κατάσταση αυτή αποτυπώθηκε κατά την επιτόπια καταγραφή των χρήσεων γης ανά οικισμό, όπου 

ς εξυπηρετήσεις περιλαμβάνουν ένα νηπιαγωγείο (στο Λούλο), ένα δημοτικό 

σχολείο (στο Κατωχώρι) και ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (στο Γέρο Λάκκο). 

Σε ορισμένους οικισμούς υπάρχουν πλατείες και παιδικές χαρές, αλλά η θέση τους και το μέγεθός 

 τη διαθεσιμότητα γης, και όχι από σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τυχαία 

χωροθέτηση και άνιση εξυπηρέτηση των κατοίκων. Σε πολλούς οικισμούς δεν υπάρχει κανένας 

κοινόχρηστος χώρος (Πλατυβόλα, Θυμιά, Σπηλιάρια, Τσακίστρα, κ.α.). 

Σημαντικός αριθμός οικισμών αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος του οδικού άξονα που τους 

διασχίζει και αποτελεί τον κεντρικό δρόμο των οικισμών. 

Συνέπεια της έλλειψης οργανωμένου σχεδιασμού στους οικισμούς είναι ότι το εσωτερικό οδικό 

δίκτυο είναι ακανόνιστο, με αδιέξοδα, ασυνέχειες και ανεπαρκές πλάτος σε πολλές περιπτώσεις, 

ιδιαίτερα στους οικισμούς που αναπτύσσονται σε επικλινές έδαφος. 

Δεν διαπιστώθηκαν συγκρούσεις χρήσεων γης στο εσωτερικό των οικισμών, με μόνη εξαίρεση σε 

ορισμένους οικισμούς την συνύπαρξη με την κατοικία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οικόσιτης 

κτηνοτροφίας και περιορισμένου αριθμού επαγγελματικών εργαστηρίων (Λούλος, 

Παναγιά, Μαδαρό, Τσακίστρα, Κοντόπουλα). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A.5. 

Σελ. 66 από 67 

υπόλοιποι οικισμοί είναι πολύ μικροί, με εξαιρετικά μικρές γειτονιές, ενδεικτικά: Τσιχλοπήγαδο 1,4 

Οι οικισμοί είναι όλοι οριοθετημένοι (με εξαίρεση το προ ’23 οικισμό Χωραφιανά) και δομούνται με 

βάση ισχύοντες γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης. Πολεοδομικές μελέτες δεν έχουν εκπονηθεί, με 

ρακτηριστικά οργανωμένων 

οικισμών. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προσφέρει λύσεις μέχρι την εκπόνηση πολεοδομικών μελετών 

πιο έντονος κατακερματισμός 

παρατηρείται στην ΤΚ Πλατυβόλας όπου υπάρχουν τρεις οικισμοί και επτά διακριτές γειτονιές μέσου 

εμβαδού 3,8 Ha (~38 στρ.). Ο κατακερματισμός αυτός αίρεται αφενός με το οδικό δίκτυο που 

με το τοπίο, φυσικό και ανθρωπογενές, που διεισδύει 

ανάμεσα στις γειτονιές και δημιουργεί ένα σύνολο με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που πρέπει να 

ανέρχεται σε μόλις 678 κατοίκους (2011) και αδυνατεί να 

υποστηρίξει με βιώσιμο τρόπο τις κοινωνικές υποδομές που είναι απαραίτητες για μία ικανοποιητική 

ποιότητα ζωής στους οικισμούς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα 

ότυπα, ένα βιώσιμο νηπιαγωγείο (μονοθέσιο) αντιστοιχεί σε πληθυσμό 1.250 

κατοίκων, ενώ ένα βιώσιμο δημοτικό (6τάξιο) σε πληθυσμό 1.800 κατοίκων. 

Η κατάσταση αυτή αποτυπώθηκε κατά την επιτόπια καταγραφή των χρήσεων γης ανά οικισμό, όπου 

ς εξυπηρετήσεις περιλαμβάνουν ένα νηπιαγωγείο (στο Λούλο), ένα δημοτικό 

Σε ορισμένους οικισμούς υπάρχουν πλατείες και παιδικές χαρές, αλλά η θέση τους και το μέγεθός 

τη διαθεσιμότητα γης, και όχι από σχεδιασμό, με αποτέλεσμα τυχαία 

χωροθέτηση και άνιση εξυπηρέτηση των κατοίκων. Σε πολλούς οικισμούς δεν υπάρχει κανένας 

σσεται γραμμικά κατά μήκος του οδικού άξονα που τους 

Συνέπεια της έλλειψης οργανωμένου σχεδιασμού στους οικισμούς είναι ότι το εσωτερικό οδικό 

αρκές πλάτος σε πολλές περιπτώσεις, 

Δεν διαπιστώθηκαν συγκρούσεις χρήσεων γης στο εσωτερικό των οικισμών, με μόνη εξαίρεση σε 

ορισμένους οικισμούς την συνύπαρξη με την κατοικία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οικόσιτης 

κτηνοτροφίας και περιορισμένου αριθμού επαγγελματικών εργαστηρίων (Λούλος, Γέρο Λάκκος, 
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• Μόνον ένας οικισμός χαρακτηρίζεται από την απόφαση οριοθέτησης ως «αξιόλογος» (ο Αγ. 

Γεώργιος), ενώ μόνον δύο ως «ενδιαφέροντες» (η Μαλάξα και το Μαδαρό). Η εικόνα αυτή μπορεί να 

βελτιωθεί εφόσον εκπονηθ

να καθορισθούν οι κατάλληλες χρήσεις γης, να αποδοθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι 

και να προσδιορισθούν ειδικοί μορφολογικοί περιορισμοί δόμησης.

• Τα παλαιότερα κτίρια ανήκουν σ

κατασκευή από πέτρα είναι πολύ υψηλό: 70,5%, που είναι κατά πολύ υψηλότερο του Δήμου Χανίων 

(16,3%) και προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την μορφολογία και αισθητική των κτιρίων. Υπάρχουν 

κτίρια εγκαταλελειμμένα, σε κατάσταση ερειπίου, που υποβαθμίζουν τη γενική εικόνα.

• Η υφιστάμενη δόμηση είναι περιορισμένη. Το μεγαλύτερο ποσοστό δομημένης επιφάνειας 

καταγράφεται στη Δρακόνα (~51%) και ακολουθούν η Μαλάξα, ο Λούλος και τα Κοντόπουλα 

(~40%). Πολλοί οικισμοί έχουν ποσοστό δομημένης επιφάνειας μόλις 20%: 

Τσακίστρα, Κάμποι, Γεροπρίνος, Θυμιά, Σπηλιάρια, ή ακόμη μικρότερο: Πλατυβόλα (~11%). Τα 

ποσοστά αυτά απέχουν πολύ από το ποσοστό 60% που συνήθως λαμβάνεται ως ένδειξη σχετικού 

κορεσμού ενός οικισμού (βλ. σχετική αναφορά στο Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού 2009, Στ: Ορεινές 

Περιοχές). 

• Στους οικισμούς δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. Η αποχέτευση 

των κατοικιών γίνεται σε βόθρους. 

• Στη ΔΕ Κεραμειών, την περίοδο 2

κατοικιών (-29,8%) με ταυτόχρονη αύξηση των δευτερευουσών (99,0%). Το γεγονός αυτό πρέπει 

να εξετασθεί και να ληφθεί υπόψη στον περαιτέρω σχεδιασμό καθώς δείχνει την πληθυσμιακή 

αποψίλωση του πληθυσμού, αλλά και τη δυνατότητα για ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής 

Οι τάσεις υποχώρησης της μόνιμης κατοικίας θα πρέπει να μειωθούν, ενώ οι τάσεις ανάπτυξης της 

δευτερεύουσας κατοικίας είναι άκρως επιθυμητές και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από το ΓΠΣ.

• Σε αντίθεση με τη μεγάλη μείωση των κατοικούμενων κανονικών κατοικιών στο σύνολο της ΔΕ 

Κεραμειών κατά την περίοδο 2001

σταθερότητα (~0,0%). Στην ίδια περίοδο, το σύνολο των κανονικών κατοικιών αυξ

Μαλάξα κατά 26,4%, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο από τη ΔΕ Κεραμειών (17,0%).

• Οι παραπάνω διαπιστώσεις οφείλονται στη θέση της Μαλάξας που είναι και ο οικισμός που βρίσκεται 

πιο κοντά στο αστικό κέντρο των Χανίων, δίνοντάς της έναν προαστιακό χαρακτήρ
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ΜΙΧΑΗΛ ΛΙΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΑΚΗ 

Μόνον ένας οικισμός χαρακτηρίζεται από την απόφαση οριοθέτησης ως «αξιόλογος» (ο Αγ. 

Γεώργιος), ενώ μόνον δύο ως «ενδιαφέροντες» (η Μαλάξα και το Μαδαρό). Η εικόνα αυτή μπορεί να 

βελτιωθεί εφόσον εκπονηθούν πολεοδομικές μελέτες ώστε να οργανωθούν πολεοδομικά οι οικισμοί, 

να καθορισθούν οι κατάλληλες χρήσεις γης, να αποδοθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι 

και να προσδιορισθούν ειδικοί μορφολογικοί περιορισμοί δόμησης. 

Τα παλαιότερα κτίρια ανήκουν στην περίοδο 1919-1960, σε ποσοστό 35%. Το ποσοστό κτιρίων με 

κατασκευή από πέτρα είναι πολύ υψηλό: 70,5%, που είναι κατά πολύ υψηλότερο του Δήμου Χανίων 

(16,3%) και προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την μορφολογία και αισθητική των κτιρίων. Υπάρχουν 

ταλελειμμένα, σε κατάσταση ερειπίου, που υποβαθμίζουν τη γενική εικόνα.

Η υφιστάμενη δόμηση είναι περιορισμένη. Το μεγαλύτερο ποσοστό δομημένης επιφάνειας 

καταγράφεται στη Δρακόνα (~51%) και ακολουθούν η Μαλάξα, ο Λούλος και τα Κοντόπουλα 

κισμοί έχουν ποσοστό δομημένης επιφάνειας μόλις 20%: 

Τσακίστρα, Κάμποι, Γεροπρίνος, Θυμιά, Σπηλιάρια, ή ακόμη μικρότερο: Πλατυβόλα (~11%). Τα 

ποσοστά αυτά απέχουν πολύ από το ποσοστό 60% που συνήθως λαμβάνεται ως ένδειξη σχετικού 

σμού ενός οικισμού (βλ. σχετική αναφορά στο Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού 2009, Στ: Ορεινές 

Στους οικισμούς δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. Η αποχέτευση 

των κατοικιών γίνεται σε βόθρους.  

Στη ΔΕ Κεραμειών, την περίοδο 2001-2011, καταγράφεται μείωση των κατοικούμενων κανονικών 

29,8%) με ταυτόχρονη αύξηση των δευτερευουσών (99,0%). Το γεγονός αυτό πρέπει 

να εξετασθεί και να ληφθεί υπόψη στον περαιτέρω σχεδιασμό καθώς δείχνει την πληθυσμιακή 

μού, αλλά και τη δυνατότητα για ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής 

Οι τάσεις υποχώρησης της μόνιμης κατοικίας θα πρέπει να μειωθούν, ενώ οι τάσεις ανάπτυξης της 

δευτερεύουσας κατοικίας είναι άκρως επιθυμητές και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από το ΓΠΣ.

αντίθεση με τη μεγάλη μείωση των κατοικούμενων κανονικών κατοικιών στο σύνολο της ΔΕ 

Κεραμειών κατά την περίοδο 2001-2011 (-29,8%), η Μαλάξα είναι η μόνη περιοχή που παρουσιάζει 

σταθερότητα (~0,0%). Στην ίδια περίοδο, το σύνολο των κανονικών κατοικιών αυξ

Μαλάξα κατά 26,4%, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο από τη ΔΕ Κεραμειών (17,0%).

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οφείλονται στη θέση της Μαλάξας που είναι και ο οικισμός που βρίσκεται 

πιο κοντά στο αστικό κέντρο των Χανίων, δίνοντάς της έναν προαστιακό χαρακτήρ
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Μόνον ένας οικισμός χαρακτηρίζεται από την απόφαση οριοθέτησης ως «αξιόλογος» (ο Αγ. 

Γεώργιος), ενώ μόνον δύο ως «ενδιαφέροντες» (η Μαλάξα και το Μαδαρό). Η εικόνα αυτή μπορεί να 

ούν πολεοδομικές μελέτες ώστε να οργανωθούν πολεοδομικά οι οικισμοί, 

να καθορισθούν οι κατάλληλες χρήσεις γης, να αποδοθούν οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι 

1960, σε ποσοστό 35%. Το ποσοστό κτιρίων με 

κατασκευή από πέτρα είναι πολύ υψηλό: 70,5%, που είναι κατά πολύ υψηλότερο του Δήμου Χανίων 

(16,3%) και προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την μορφολογία και αισθητική των κτιρίων. Υπάρχουν 

ταλελειμμένα, σε κατάσταση ερειπίου, που υποβαθμίζουν τη γενική εικόνα. 

Η υφιστάμενη δόμηση είναι περιορισμένη. Το μεγαλύτερο ποσοστό δομημένης επιφάνειας 

καταγράφεται στη Δρακόνα (~51%) και ακολουθούν η Μαλάξα, ο Λούλος και τα Κοντόπουλα 

κισμοί έχουν ποσοστό δομημένης επιφάνειας μόλις 20%: Γέρο Λάκκος, Παναγιά, 

Τσακίστρα, Κάμποι, Γεροπρίνος, Θυμιά, Σπηλιάρια, ή ακόμη μικρότερο: Πλατυβόλα (~11%). Τα 

ποσοστά αυτά απέχουν πολύ από το ποσοστό 60% που συνήθως λαμβάνεται ως ένδειξη σχετικού 

σμού ενός οικισμού (βλ. σχετική αναφορά στο Ειδικό Πλαίσιο Τουρισμού 2009, Στ: Ορεινές 

Στους οικισμούς δεν υπάρχουν συλλογικά δίκτυα αποχέτευσης των αστικών λυμάτων. Η αποχέτευση 

2011, καταγράφεται μείωση των κατοικούμενων κανονικών 

29,8%) με ταυτόχρονη αύξηση των δευτερευουσών (99,0%). Το γεγονός αυτό πρέπει 

να εξετασθεί και να ληφθεί υπόψη στον περαιτέρω σχεδιασμό καθώς δείχνει την πληθυσμιακή 

μού, αλλά και τη δυνατότητα για ανάπτυξη χρήσεων αναψυχής – τουρισμού. 

Οι τάσεις υποχώρησης της μόνιμης κατοικίας θα πρέπει να μειωθούν, ενώ οι τάσεις ανάπτυξης της 

δευτερεύουσας κατοικίας είναι άκρως επιθυμητές και θα πρέπει να ενθαρρυνθούν από το ΓΠΣ. 

αντίθεση με τη μεγάλη μείωση των κατοικούμενων κανονικών κατοικιών στο σύνολο της ΔΕ 

29,8%), η Μαλάξα είναι η μόνη περιοχή που παρουσιάζει 

σταθερότητα (~0,0%). Στην ίδια περίοδο, το σύνολο των κανονικών κατοικιών αυξήθηκε στη 

Μαλάξα κατά 26,4%, ποσοστό σαφώς μεγαλύτερο από τη ΔΕ Κεραμειών (17,0%). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οφείλονται στη θέση της Μαλάξας που είναι και ο οικισμός που βρίσκεται 

πιο κοντά στο αστικό κέντρο των Χανίων, δίνοντάς της έναν προαστιακό χαρακτήρα. 


