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1. Εισαγωγή

 Σκοποί των Τετραετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η διεθνής εμπειρία καταδεικνύει συνεχώς, μέσα από μελέτες και πρακτικές
εφαρμογές, ότι η έννοια και η πρακτική της «ανάπτυξης» στηρίζεται πλέον στον
σχεδιασμό, στην έρευνα, στην αναζήτηση της καινοτομίας και στον προσδιορισμό
του είδους της ανάπτυξης που επιδιώκει να πετύχει η κάθε πόλη ή περιοχή. Ο
σχεδιασμός προσδιορίζεται με βάση τρεις αλληλένδετες παραμέτρους: οργανωμένη
προσπάθεια, διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων και επίτευξη συγκεκριμένων
στόχων.
Αποτελεί μια διαδικασία καθορισμού μακροπρόθεσμων στόχων και επιλογής
στρατηγικών και πολιτικών υλοποίησης, η οποία βασίζεται στην επιστημονική
ανάλυση, τη διεθνή εμπειρία, τις συμμετοχικές διαδικασίες και τις ειδικές συνθήκες
που επικρατούν στην οικονομία, στην κοινωνία και τις υποδομές κάθε περιοχής.
Αξιοποιείται η ανάλυση SWOT3 που αφορά μεθοδολογικό εργαλείο αξιολόγησης
τόσο στο εσωτερικό (internal situation audit) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον
(external situation audit).
Βασική αποστολή του επιχειρησιακού είναι να αποτελέσει επιχειρησιακό εργαλείο
σχεδιασμού, ανάλυσης, αξιολόγησης και υλοποίησης δράσεων και πολιτικών που
να συμβάλλουν στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του Δήμου Ευρώτα.
Ταυτόχρονα,

το

επιχειρησιακό

πρόγραμμα

καθίσταται

αναγκαίο

για

τη

χρηματοδότηση όλων των προτεινόμενων - σε Κοινοτικά ή Εθνικά Προγράμματαπαρεμβάσεων για την ανάπτυξη της περιοχής, καθώς και για την προετοιμασία του
Δήμου Ευρώτα με στόχο την διαμόρφωση της αναπτυξιακής του Στρατηγικής στην
3

SWOT: Strengths (Δυνατότητες), Weaknesses (Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες), Threats
(Απειλές). Είναι ανάλυση που λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό περιβάλλον του αντικειμένου που
εξετάζεται με τη διάγνωση των δυνατοτήτων και αδυναμιών, ενώ στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον
εντοπίζεται οι ευκαιρίες και οι απειλές-κίνδυνοι. Είναι ανάλυση μικροοικονομικού επιπέδου.
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νέα προγραμματική περίοδο που προσδιορίζεται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Αναφοράς 2007-2013. Οι γενικοί σκοποί των τετραετών Επιχειρησιακών
προγραμμάτων είναι η προώθηση της τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης των ΟΤΑ,
σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο.

 Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το παρόν έργο εκπόνησης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ευρώτα
2012-2014» ως συμβουλευτική υποστήριξη ανατέθηκε στην Ομάδα Εργασίας
Δήμου Ευρώτα.

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η προώθηση της τοπικής και
εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις του
αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στα πλαίσια της
εκπλήρωσης του στόχου αυτού, η μεθοδολογία εκπόνησης του ολοκληρωμένου
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ευρώτα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση
τριών διακριτών αλλά διασυνδεδεμένων σταδίων:

1. Προετοιμασία και Οργάνωση
2. Στρατηγικός Σχεδιασμός (A’ ΦΑΣΗ του Επιχειρησιακού Προγράμματος)
3. Επιχειρησιακός

και

Οικονομικός

Επιχειρησιακού Προγράμματος)
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(Β’

ΦΑΣΗ

του
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Η σειρά ολοκλήρωσης και των πιο πάνω σταδίων, καθώς επίσης και το περιεχόμενό
τους σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης παρουσιάζονται στο ακόλουθο κάθετο
διάγραμμα ροής (top – down flowchart).

Α. Προετοιµασία
και Οργάνωση

Β. Στρατηγικός
Σχεδιασµός

Γ. Επιχειρησιακός
και Οικονοµικός
Προγραµµατισµός

Κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης
Περιγραφή και
Αξιολόγηση Υφιστάµενης
Κατάστασης
Προπαρασκευαστικές
Ενέργειες

∆ιαµόρφωση Στρατηγικής
και Αναπτυξιακών
Προτεραιοτήτων

Τετραετής
Προγραµµατισµός των
∆ράσεων
Οικονοµικός
Προγραµµατισµός
Καθορισµός ∆εικτών
Παρακολούθησης

Διάγραμμα 1: Διάγραμμα Ροής Πρώτου Επιπέδου, των σταδίων Ολοκλήρωσης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

Τα οφέλη από την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου
εκτιμάται ότι θα είναι:

 Προστασία και Αναβάθμιση του Φυσικού Περιβάλλοντος
 Βελτίωση της Κοινωνικής και Οικονομικής Ευημερίας
 Βελτίωση της Αποδοτικότητας και Αποτελεσματικότητας του Δήμου
 Βελτίωση της Παραγωγικής Ικανότητας του Δήμου
 Βελτίωση της Ικανοποίησης των Δημοτών
 Βελτίωση της Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου
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Το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), εκπονείται σύμφωνα με τη
νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με το Νόμο
3852/2010 ( ΦΕΚ 87A/07-06-2010) ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ άρθρο 266 όπως αναδιατυπώθηκε
με το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 & το άρθρο 267, το Νόμο 3463/2006 ΦΕΚ
114/Α’/2006)

Κώδικας

Δήμων

και

Κοινοτήτων,

το

Π.Δ.

213/Β΄/29.09.2011) και την εξειδίκευση που περιγράφεται στην

89/2011(ΦΕΚ
υπ’ αριθμ.

απόφαση 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534/β/13-4-2007). Το ΕΠ του Δήμου Ευρώτα
παραδίδεται σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση αφορά στο Στρατηγικό σχεδιασμό και η Β’
φάση στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και την κατάρτιση τελικά του διετές σχεδίου
δράσης του Δήμου.

 Μεθοδολογική προσέγγιση
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην ανάγκη
επίτευξης του τελικού αποτελέσματος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός
προγραμματισμού που ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση και που
μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια τόσο της θεσμικής κατοχύρωσης, όσο και
των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που παρέχονται.

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση της Α’ φάσης του
Επιχειρησιακού Σχεδίου περιέλαβε τα ακόλουθα:

1. Συναντήσεις και επισκέψεις στο Δήμο για την ανάλυση της υφιστάμενης
κατάστασης
2. Συμπλήρωση αναλυτικού ερωτηματολογίου από τους υπαλλήλους του Δήμου,
το οποίο επισυνάπτεται σε Παράρτημα στο τέλος της Α΄ Φάσης του
επιχειρησιακού του Δήμου Ευρώτα.
3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ευρώτα.
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4. Διερεύνηση δραστηριοτήτων περιφερειακού σχεδιασμού.
5. Καθορισμός στρατηγικής και πλαισίου προγραμματισμού για τον καθορισμό του
επιχειρησιακού προγραμματισμού Δήμου Ευρώτα.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποβάλλεται στα πλαίσια της αξιολόγησης και της
διαβούλευσης των δεδομένων από το Συμβούλιο Διαβούλευσης, θεσμικούς φορείς
και τους συμπολίτες μας και θα ακολουθήσει η σύνταξη και υποβολή της Β΄ φάσης
που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων, το χρονοδιάγραμμα
ετοιμότητας των προτάσεων και τη σύνταξη Δελτίων Προγραμματισμού,
προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού
του Δήμου Ευρώτα.

Ο Δήμαρχος Ευρώτα με την 498/20-7-2011 Απόφασή του συγκρότησε κατ’
εφαρμογή του άρθρου 1 παρ. 3 του Π.Δ. 186/2007, Ομάδα Εργασίας για την
σύνταξη του Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Ευρώτα για τη δημοτική
περίοδο 2011-2014, αποτελούμενους από:
1. Μαρέσκα Παναγιώτα του Δημητρίου, Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Ευρώτα
2. Μπέμπη Σταυρούλα του Πανάγου, Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Ευρώτα
3. Παπαδάκος Παναγιώτης του Χρήστου, Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Ευρώτα
4. Μανάκου Βασιλική του Παναγιώτη, Υπάλληλος Οικονομικής Υπηρεσίας
5. Βασιλείου Διονύσιο του Κωνσταντίνου, Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας
6. Παναγιωτακάκος Ηλίας του Πλούτωνα, Αντιδήμαρχος Δήμου Ευρώτα

Το έργο της Ομάδας Εργασίας εποπτεύεται από τον Δήμαρχο Ευρώτα Ιωάννη Γ.
Γρυπιώτη.
Το Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 30η
Νοεμβρίου 2011.
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 Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το ΕΠ εκπονείται σε δύο φάσεις, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του
θεσμικού πλαισίου4. Το θεσμικό πλαίσιο δομεί το ΕΠ σε ενότητες και κεφάλαια που
συνολικά ανταποκρίνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στον επιχειρησιακό
προγραμματισμό του Δήμου.

4
ΦΕΚ 534/Β/13-4-2007 Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄Βαθµού
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Αρχική Συνάντηση στο
∆ήµο

Παράδοση Αναλυτικού
Ερωτηµατολογίου στις
Υπηρεσίες του ∆ήµου
Συγκέντρωση Στοιχείων από
Πηγές εκτός του ∆ήµου
Συγκέντρωση Στοιχείων από
το ∆ήµο

Επεξεργασία ∆ιαθέσιµων
Στοιχείων

Ανάλυση Υφιστάµενης
Κατάστασης της Περιοχής
του ∆ήµου

Ανάλυση Υφιστάµενης
Κατάστασης του ∆ήµου και
των Ν.Π. ως Οργανισµών

S.W.O.T. Analysis

Προσδιορισµός και
Ιεράρχηση Αναγκών

∆ιαµόρφωση Οράµατος –
Αποστολής – Αξιών του
∆ήµου

∆ιαµόρφωση Στρατηγικής
και Αξόνων Ανάπτυξης
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Διάγραμμα 2: Διάγραμμα Ροής (Flow Chart) Μεθοδολογίας Υλοποίησης της Α
Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Το παρόν ΕΠ είναι προϊόν συνεργασίας της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου Δήμου
Ευρώτα και αποτελεί τη Φάση Α’ Στρατηγικός Σχεδιασμός περιόδου 2012 – 2014.
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Περιγραφή της υφιστάμενης
κατάστασης του Δήμου Ευρώτα
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2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ευρώτα
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που ανέδειξε η
αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων για τη διάγνωση της υφιστάμενης
κατάστασης στο Δήμο Ευρώτα. Τα συμπεράσματα, αφορούν σειρά αναπτυξιακών
τομέων όπως η εσωτερική οργάνωση του Δήμου, χρηματο – οικονομικά
αποτελέσματα, η δημογραφία, η εκπαίδευση, το φυσικό περιβάλλον, η οικονομία
και οι επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες, η πολεοδομία και χωροταξία του
Δήμου, οι υφιστάμενες τεχνικές υποδομές, οι υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, ο
τομέας ενέργειας καθώς και οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο έτος
στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης.

2.1. Ιστορική φυσιογνωμία
Ο Δήμος Ευρώτα είναι ένας από τους πέντε δήμους του Νομού Λακωνίας και
βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Νομού Λακωνίας.

Χάρτης 1 : Θέση του Νοµού Λακωνίας στη Πελοπόννησο
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Χάρτης Νομού Λακωνίας που απεικονίζει τους Δήμους του Νομού μετά την εφαρμογή
του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Χάρτης 2 :

Η διοικητική αναδιοργάνωση που συντελέστηκε στα πλαίσια της εφαρμογής του
προγράμματος Καλλικράτη, με το νόμο 3852/2010 διαμόρφωσε το Δήμο Ευρώτα με
τη συνένωση πρώην Δήμων. Με λίγα λόγια, προέκυψε από την συνένωση των
πρώην Δήμων: 1.Γερονθρών, 2. Έλους, 3. Κροκεών , 4. Νιάτων και 5. Σκάλας.

Σήμερα ο Δήμος Ευρώτα περιλαμβάνει 2 Δημοτικές Κοινότητες και 23 Τοπικές
Κοινότητες, οι οποίες είναι: Δ.Κ. Σκάλας, η Δ.Κ. Βλαχιώτη, Τ.Κ Αγίου Δημητρίου
Ζάρακος, Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Τ.Κ. Αλεποχωρίου, Τ.Κ. Απιδέας, Τ.Κ. Αστερίου, Τ.Κ.
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Βασιλακίου, Τ.Κ. Βρονταμά, Τ.Κ. Γερακίου, Τ.Κ. Γλυκόβρυσης, Τ.Κ. Γουβών, Τ.Κ.
Γράμμουσας, Τ.Κ. Δαφνίου, Τ.Κ Έλους, Τ.Κ. Καλλιθέας, Τ.Κ. Καρίτσας,

Τ.Κ.

Κρεμαστής, Τ.Κ Κροκεών, Τ.Κ .Λαγίου, Τ.Κ. Λεήμονα, Τ.Κ. Μυρτέας, Τ.Κ Νιάτων, Τ.Κ.
Περιστερίου και Τ.Κ. Στεφανιάς.

Ο Δήμος Ευρώτα συνορεύει βορειοδυτικά με το Δήμο Σπάρτης, Νοτιοδυτικά με το
Δήμο Ανατολικής Μάνης και Νοτιοανατολικά με το Δήμο Μονεμβασιάς, ενώ στην
Νότια πλευρά διαβρέχεται από το Λακωνικό Κόλπο.
H έκταση του Δήμου Ευρώτα είναι 654,3 τ.χλμ.

Η Σκάλα, η έδρα του Δήμου Ευρώτα, πήρε το όνομα της από την αποβάθρα που
υπήρχε στη θέση της όταν ακόμα έπλεαν μικρά σκάφη μέσα στο Βασιλοπόταμο.
Υποθέτουν ότι στην περιοχή της Σκάλας υπήρχε η αρχαία πόλη Έλος και ότι
κατοικούνταν 2500 χρόνια π.Χ. Στη Στεφανιά, τη Γλυκόβρυση (Μπιζάνι) και το
Αστέρι (Μπρίνικο) υπάρχουν ίχνη μυκηναϊκά. Η Σκάλα ήταν πρωτεύουσα του Δήμου
Τρινάσου. Ο Παυσανίας αναφέρεται στο φρούριο το οποίο προστάτευε από ξηράς
το ναύσταθμο των Σπαρτιατών, ενώ από τη θάλασσα προστατευόταν από τα
Τρίνησα. Θεωρείται από τις πιο παραγωγικές περιοχές του Νομού και αυτό, γιατί ο
κάμπος της διασχίζεται από δύο ποτάμια, τον ιστορικό Ευρώτα και τον ‘’πολύτιμο’’
Βασιλοπόταμο. Είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές της νότιας Λακωνίας.
Κάθε άλλο παρά τυχαία έχει ονομασθεί ο ‘’Κήπος της Ευρώπης’’.
Ο ποταμός Ευρώτας αποτελεί σύμβολο, σημείο αναφοράς, ιστορικό μνημείο και
πάνω απ΄όλα ένα ζωντανό οργανισμό που «τρέφει» το Νομό Λακωνίας. Το Δέλτα
του ποταμού Ευρώτα και ιδιαίτερα η περιοχή Βιβάρι όπου το νερό είναι υφάλμυρο
με εκτάσεις από παλιούς ρυζότοπους, την άνοιξη κατακλύζεται με νερά και γίνεται
παράδεισος για χιλιάδες υδρόβια και παρυδατικά πουλιά που βρίσκουν εδώ ένα
φιλόξενο σταθμό για να τραφούν και να αναπαυθούν κατά τη διάρκεια του
μεγάλου μεταναστευτικού ταξιδιού που τα φέρνει από την αφιλόξενη Σαχάρα στη
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Μεσόγειο, για να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το βορρά. Στον ίδιο χώρο
βρίσκουμε σημαντικά είδη αρπακτικών αλλά μόνιμα και άλλα μεταναστευτικά που
έχουν το Δέλτα για τόπο διατροφής τους αλλά και αναπαραγωγής τους. Αποτελεί
έναν από τους τελευταίους σημαντικούς υγροβιότοπους στη Νότια Ελλάδα, ο
οποίος περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA. Πάνω από 210 είδη
σπάνιων πουλιών που έχουν καταγραφεί, καθώς και η χελώνα του γλυκού νερού,
νερόφιδα, χέλια, βασιλαετός, μαυροπελαργός και άλλα κινδυνεύουν να
εξαφανιστούν. Από τα Τρίνησα ως την Κοκκινιά, οι παραλίες αποτελούν ένα
σημαντικό βιότοπο αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα – Καρέτα. Σε μια
ζώνη αμμόλοφου, η μεγαλύτερη στη Ν. Λακωνία, φυτρώνει το μοναδικό στον κόσμο
Linum phitosianum. Πολύ συχνά στη θάλασσα του Λακωνικού κόλπου εμφανίζονται
δελφίνια και φαλαινοειδή, καθώς και η πράσινη χελώνα Μύδας που αναπαράγεται
στην ανατολική Μεσόγειο.
Η Σκάλα εμφανίζει τις τελευταίες δεκαετίες σημαντική πολιτιστική άνθηση με
πολυεπίπεδη δραστηριότητα.
Στη τ.κ. Βρονταμά σε μία απότομη χαράδρα πάνω από τον ποταμό Ευρώτα
βρίσκεται το μνημείο του Παλαιομονάστηρου. Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1825 σε
αυτό το σπηλαιομονάστηρο ο Ιμπραήμ έκαψε τους κατοίκους του Βρονταμά που
είχαν μείνει κρυμμένοι εκεί για πολλές ημέρες. Επίσης υπάρχουν αρκετές εκκλησίες
της Βυζαντινής εποχής. Η επέτειος της θυσίας γιορτάζεται με την πρέπουσα
μεγαλοπρέπεια και ευελπιστούμε να απλωθεί σ’ όλο το Δήμο Ευρώτα, ιδιαίτερα
στις σχολικές μονάδες.
Το Περιστέρι βρίσκεται σε υψόμετρο 40 μέτρων και σύμφωνα με την απογραφή του
2001 έχει 881 κατοίκους. Σε γήλοφο στο Περιστέρι, κατά τη διάρκεια εργασιών
κατασκευής αναλημμάτων και σε ανασκαφή που διενεργήθηκε από την Ε΄ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σπάρτης, εντοπίστηκε ασύλητος
Μυκηναϊκός θαλαμωτός τάφος. Ο τάφος, ο οποίος είναι σκαμμένος στο φυσικό
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βράχο, έχει θάλαμο ελλειψοειδούς κατόψεως και φιλοξένησε διαδοχικές ταφές που
χρονολογούνται κατά τις δύο τελευταίες φάσεις της Μυκηναϊκής εποχής.
Ακριβέστερη χρονολόγηση θα είναι δυνατή μετά τη συντήρηση των ευρημάτων στα
εργαστήρια του Μουσείου της Σπάρτης.
Η Γράμμουσα βρίσκεται σε υψόμετρο 180 μέτρων και σύμφωνα με την απογραφή
του 2001 έχει 292 κατοίκους. Εκτός των γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων το κρασί
αποτελεί την ταυτότητα της Γράμμουσας.
Η Στεφανιά βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρων και σύμφωνα με την απογραφή του
2001 έχει 619 κατοίκους. Θεσμοθετημένη εκδήλωση με πολιτιστικό και αγροτικό
περιεχόμενο είναι η «Γιορτή Πορτοκαλιού».
Ο Λεήμονας βρίσκεται σε υψόμετρο 5 μέτρων και σύμφωνα με την απογραφή του
2001 έχει 398 κατοίκους.
Στις Κροκεές υπάρχουν πολλά μικρά βυζαντινά εκκλησάκια. Στο Βασιλάκιο
βρίσκονται ακόμη απομεινάρια από τους πύργους των Μπαρδουνιωτών Τούρκων
που έδρασαν στην περιοχή την εποχή της Τουρκοκρατίας. Όπως φαίνεται από τα
ευρήματα των ανασκαφών, η περιοχή έχει κατοικηθεί από αρχαιοτάτους χρόνους.
Οι Κροκεές είναι γενέτειρα του αείμνηστου Ακαδημαϊκού και ποιητή Ν. Βρεττάκου.
Παρουσιάζουν ιδιαίτερη πολιτιστική ανάπτυξη από τις αρχές κιόλας του 20ου αιώνα
με ύπαρξη και λειτουργία Φιλαρμονικής και πατροπαράδοτο καρναβάλι 50 χρόνων.
Πρόκειται για μια από τις πιο ιστορικές κωμοπόλεις της Λακωνίας (3500 χρόνια
ιστορικής παρουσίας) και έχει λάβει το όνομα της από το μοναδικό παγκοσμίως
πέτρωμα, τον Κροκεάτη λίθο, που είναι διάσπαρτος από το Αλάημπεη μέχρι το
Ψηφί. Στον Καρνά, στο Βρυτσούλι και αλλού έχουν βρεθεί αρκετοί μυκηναϊκοί
τάφοι, συλημένοι κυρίως. Γύρω στα 1500 π.Χ. ακμάζουν οι αρχαίες Κροκεές που
εκτείνονται από το λόφο Καρνά, 300 μέτρα περίπου από το χωριό προς το Αλάμπεη.
Η ακμή των προϊστορικών Κροκεών στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή του
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Κροκεάτη λίθου από τα λατομεία στο Ψηφί και στη διακίνηση του από τους
Μυκηναίους στα όρια του γνωστού τότε κόσμου.
Ο οικισμός Ασήμι βρίσκεται δυτικά των Κροκεών και σε υψόμετρο 320 μ.
Πρωτοεμφανίζεται σαν οικισμός την εποχή του χαλκού. Ευρήματα και στοιχεία
μαρτυρούν ότι εκεί ευρίσκοντο τα μεταλλεία χαλκού της Αρχαίας Σπάρτης. Ερείπια
υπάρχουν και σήμερα στη θέση «Πεταραίηκα», καθώς και πάρα πολλές είσοδοι
στοών των μεταλλείων.
Ενδεχομένως, το όνομά του να το πήρε πιθανόν αργότερα, λόγω των αργυρούχων
κοιτασμάτων του χαλκού.
Ακμή της πληθυσμιακής του εποχής, χαρακτηρίζονται τα χρόνια του μεσοπολέμου,
έως το 1950. Το 1942, κάτοικοι 230. Σήμερα, οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πέντε (5),
ωστόσο γίνεται προσπάθεια από ελάχιστους Ασημιώτες για την αναβίωση του
οικισμού.

Στα Νότια της Σπάρτης και σε απόσταση 20 χιλιομέτρων από αυτή, βρίσκεται το
Δαφνί. Είναι κτισμένο σε μια λοφοσειρά ύψους 300 μέτρων στο μέσον της
Λακεδαίμονος κάτω από την περιοχή του Λυκοβουνού μεταξύ των οροσειρών
Ταϋγέτου και Πάρνωνα στα δεξιά του ποταμού Ευρώτα. Είναι από τα κεφαλοχώρια
του Νομού Λακωνίας. Η ιστορία του χωριού είναι μεγάλη και η αρχή της χάνεται
στα βάθη της αρχαιότητας. Στα δυτικά, μεταξύ της Εθνικής οδού Σπάρτης – Γυθείου
και του χωριού, στη θέση «Τροχάλια» βρισκόταν η αρχαία κωμόπολη «Αφιδναί»
καθώς υποστηρίζουν πολλοί έγκριτοι ιστορικοί. Οι Αφιδνές της Λακεδαίμονος είναι
η πατρίδα του ελεγειακού ποιητή Τυρταίου. O Τυρταίος έζησε τον 6ο π.Χ αιώνα και
με τις ελεγείες του, τα εμβατήριά του και τα πολεμικά του άσματα, τόνιζε τη
στρατιωτική τιμή και την αγάπη προς την πατρίδα. Ήταν ειδικευμένος στην
πολεμική μουσική, που ενθουσίαζε τους Σπαρτιάτες πολεμιστές.
Βορειανατολικά του Δαφνίου περνά ο ποταμός Ευρώτας, πού στη Θέση Πυρί
συναντιέται με δυο παραποτάμους της περιοχής Δαφνιού, το Γερακάρη και τη
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Ρασίνα. Το έδαφος του χωριού είναι αργιλώδες και αργιλοαμμώδες και σε μερικά
μέρη πετρώδες, αλλά κατάλληλο για δενδροκαλλιέργειες, αμπέλια και σιτηρά. Από
τα Δαφνιώτικα αμπέλια βγαίνει το περίφημο και γνωστό σε όλους τους Λάκωνες και
τους ξένους «Δαφνιώτικο κρασί».
Σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα ο πατροπαράδοτος «Βλάχικος Γάμος» της
Καθαράς Δευτέρας που έχει μισό αιώνα ζωής και λειτουργίας.

Στο μικρό χωριό Λάγιο (105 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001)
φαίνεται, ότι άρχισε να συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο τότε πληθυσμιακό του
κομμάτι λίγο πριν το 1800 και τούτο, γιατί στο παραθαλάσσιο μέρος του Λαγίου
όπου ήταν μέχρι τότε συγκεντρωμένοι οι κάτοικοί του κινδύνευαν από τους
πειρατές. Είχαν αξιόλογη συνεισφορά και ενεργό δράση στο πλευρό των Μανιατών
κατά την επανάσταση του 1821, με ορμητήριο τα Τρίνησα. Το Λάγιο αποκαλείται
και το «μπαλκόνι του Λακωνικού Κόλπου».

Το Βασιλάκι βρίσκεται στο κέντρο της διαδρομής Σπάρτης – Γυθείου, περίπου 20
χιλιόμετρα μακριά από την κάθε πόλη. Είναι πλούσιο σε χλωρίδα και πανίδα και
όλο το χρόνο είναι καταπράσινο. Διαθέτει πολλά αξιοθέατα, τα οποία
αξιοποιούνται κατάλληλα τα τελευταία χρόνια, ώστε να γίνουν πόλος έλξης για
τουρίστες και περιηγητές που δεν είχαν την ευκαιρία να το γνωρίσουν. Από κάθε
άποψη το Βασιλάκι αναπτύσσεται και δημιουργεί. Ο πληθυσμός του αυξάνεται, ο
μέσος όρος ηλικίας μειώνεται, οι παραγωγές πληθαίνουν και ολοκληρώνεται η
αισθητική ανάπλαση. Το χωριό είναι το πρώτο που ανέπτυξε τη βιολογική γεωργία
και κτηνοτροφία. Παράγει βιολογικά προϊόντα όπως κρασί, ρίγανη, λάδι, ελιές,
τσίπουρα, σύκα, μέλι και κοτόπουλα. Τα περισσότερα απ’ αυτά από το
Συνεταιρισμό Βιολογικών προϊόντων, αλλά και από μεμονωμένους βιοκαλλιεργητές.
Αξιόλογες πολιτιστικές δράσεις από τον δυναμικό σύλλογο με την καθιέρωση της
Γιορτής του τσίπουρου.
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Αρχαιολογικά ευρήματα που κυρίως εντοπίσθηκαν στην περιοχή του Γερακίου
μαρτυρούν την ακμάζουσα, πλούσια ιστορία του και σηματοδοτούν την κατοίκηση
του Γερακίου, χιλιάδες χρόνια π.Χ. ( 4.000 π.χ.).Το Μεσαιωνικό Κάστρο κτίσθηκε σε
λόφο στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα κοντά στο Γεράκι από το Φράγκο
βαρόνο Guy de Nivelet, το 1209. Ο περιηγητής του 20υ αιώνα μ.Χ. Παυσανίας είδε
την πόλη Γερόνθραι (Γεράκι) ακμάζουσα με αγορά, κυκλώπειο τείχος, κρήνες, ιερό
Τέμενος του Άρη και ναό του Απόλλωνα όπου λάτρευαν το ελεφάντινο άγαλμα του
Θεού. Οι ανασκαφές άρχισαν το 1905 από την Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή. Από το
1995 η Αρχαιολογική Σχολή του Άμστερνταμ εργάζεται συστηματικά κάθε χρόνο
μέχρι σήμερα με ανασκαφές στο χώρο της Ακρόπολης. Αντικείμενα που βρέθηκαν
όπως αμφορείς, πήλινα αποθηκευτικά αγγεία, αρκετά νομίσματα και αποτυπώματα
διαφόρων σφραγίδων μαρτυρούν ότι η ακρόπολη του Γερακίου κατοικείτο από την
3η χιλιετία π.χ. Στο Σπήλαιο Α Κουβελέίκη στο Αλεποχώρι, η ανασκαφή άρχισε το
1990 από την εφορεία Παλαιοντολογίας- Σπηλαιολογίας και δεν έχει ολοκληρωθεί
ακόμα. Ανθρωπολογικά και αρχαιολογικά ευρήματα, παρόμοια με των περιοχών
Φράγχθι Αργολίδας, Κορινθίας, Αλεπότρυπας Δυρού, Θεσσαλίας, δείχνουν ότι η
σπηλιά χρησιμοποιείτο ως κατοικία κατά την νεότερη Νεολιθική περίοδο.
Η Καρίτσα, βόρειο γεωγραφικό πλάτος 37°1'0" και ανατολικό μήκος 22°47'0", είναι
ένα γραφικότατο χωριό σκαρφαλωμένο σε μια πλαγιά του Πάρνωνα ανάμεσα στα
τοπικά βουνά Τσούκα, Ελατοί και Ράχη Ασφάκα. Τα σπίτια της πετρόχτιστα με
κόκκινα κεραμίδια και πιτσιλισμένα ντουβάρια αγναντεύουν τον κάμπο της
Λακωνίας. Το δημοτικό διαμέρισμα της Καρίτσας έχει συνολική έκταση 41
τετραγωνικά χιλιόμετρα, από τα οποία μόνο τέσσερα θεωρούνται καλλιεργήσιμα,
δύο θεωρούνται δασικά ενώ η υπόλοιπη έκταση θεωρείται δημόσιος βοσκότοπος.
Το χωριό έχει υψόμετρο 680 μ. και σύμφωνα με την απογραφή του 2001
κατοικείται από 228 ψυχές. Στην περιοχή της Ζάβραινας υπάρχει το φυτικό μνημείο
της Καρίτσας, μια ελιά αιωνόβια, πολύκλαδη, σκελετωμένη και αειθαλής. Έχει ο
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κορμός της περίμετρο 13 μ. Άγγλοι αρχαιολόγοι είπαν πως αυτή η ελιά είναι από
π.Χ.
Η Καλλιθέα βρίσκεται σε υψόμετρο 330 μέτρων και σύμφωνα με την απογραφή του
2001 έχει πληθυσμό 149 κατοίκων.
Το Αλεποχώρι βρίσκεται σε υψόμετρο 330 μέτρων και σύμφωνα με την απογραφή
του 2001 έχει πληθυσμό 210 κατοίκων.
Ο Άγιος Δημήτριος χτίστηκε μετά το 1850 από τους κατοίκους του χωριού
Γκιότσαλι, δέκα χιλιόμετρα βορειότερα σε υψόμετρο 800 περίπου μέτρων. Η
αετοφωλιά του Γκιότσαλι οικοδομήθηκε περίπου το 1.500μ.Χ. από διωγμένους από
τους Τούρκους ανυπότακτους Ηπειρώτες και Κρήτες. Έχει θέα το Λακωνικό κόλπο.
Τα χρόνια της Τουρκοκρατίας ήταν λημέρι πολλών οπλαρχηγών, πιο σημαντικός
ήταν ο Γιάννης Καρακίτσος. Σημαντικός θεσμός το πολιτιστικό τριήμερο που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις αρχές του Αυγούστου.
Η Απιδιά είναι ιστορικό χωριό , με ζωή 6.000 χρόνων. Αρχικά με το όνομα Παλαιά
Κώμη, στους Ρωμαϊκούς Χρόνους αναφέρεται με το όνομα Πλειαί. Ευρήματα στο
λόφο Κρίτσοβα μαρτυρούν τη μακραίωνη ιστορία της. Κόσμημα της Απιδιάς είναι ο
ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου, μοναδικής αρχιτεκτονικής. Είναι τύπος Μεγάλης
Βασιλικής η οποία έχει ιδιαίτερα ανατολικά χαρακτηριστικά. Ο θόλος της στέγης
στηρίζεται σε κίονες που φέρουν ωραία ιωνικά κιονόκρανα. Θαυμάσιο επίσης είναι
το μαρμάρινο τέμπλο με πλούσιο διάκοσμο. Κατά τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
και Ακαδημαϊκό κ. Αναστάσιο Ορλάνδο, ο πρώτος ναός χτίστηκε το Θ΄. μ.Χ. αιώνα.
Στην ίδια θέση χτίστηκε ο νέος ναός που υπάρχει σήμερα του 11 μ.Χ. αιώνα.
Τμήματα του παλιού ναού διατηρήθηκαν στο νέο ναό για διακόσμηση. Στην Απιδέα
όπου τοποθετείται η Παλαιά του Παυσανία (Ελλάδος περιήγησις - βιβλίο 3:
Λακωνικά) και ίσως η κώμη Πλείαι του Λιβίου βρέθηκαν πολλές βυζαντινές
εκκλησίες. Στο σημερινό χωριό των "Απιδέων" αναφέρεται και το αργυρόβουλο του
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Δεσπότου

Θεοδώρου

του

Β'

του

Παλαιολόγου

(1407-1443).

Η Απιδιά με Βασιλικό Διάταγμα του 1842 ορίστηκε έδρα του Δήμου Έλους (πλέον,
πρώην Δήμος Έλους).
Η τ.κ. των Νιάτων είναι χτισμένη σε υψόμετρο 320 μέτρων. Στα Νιάτα
αξιοπρόσεκτοι είναι οι παλιοί ανεμόμυλοι στο λόφο και τα δεκάδες πέτρινα
πηγάδια γύρω από το χωριό.
Το παραδοσιακό και γραφικό χωριό Κρεμαστή βρίσκεται πάνω στον Πάρνωνα. Το
όνομα Κρεμαστή δόθηκε επειδή το χωριό μοιάζει να κρέμεται ανάμεσα στα γύρω
βουνά. Χτίστηκε τον 15ο περίπου αιώνα κατά την μετακίνηση των πληθυσμών
εκείνης της εποχής. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 860 μέτρων, έχει πηγές και δίπλα
από το χωριό αρχίζει ένα δάσος από έλατα. Σημαντικό μνημείο για το χωριό
αποτελεί η «Βρύση της Κρεμαστής», με μοναδική ιστορική, αρχαιολογική και
περιβαλλοντική αξία. Η σημερινή της μορφή είναι αποτέλεσμα εργασιών που έγιναν
σε μια δεύτερη οικοδομική φάση, πιθανόν στο τέλος του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με
την επιγραφή που βρίσκεται χαραγμένη επάνω, η βρύση κατασκευάστηκε την 31η
Μαΐου του έτους 1722. Η βρύση αποτελούσε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα σημείο
αναφοράς της κοινωνικής ζωής του χωριού.
Ο Όμηρος αναφέρει το Έλος στoν κατάλογο των Λακεδαιμονίων. Κατά τον
Παυσανία το Έλος εμφανίζεται ως επίνειο των Αμυκλών και όλης της πεδιάδας του
Ευρώτα. Με την πάροδο των αιώνων οι προσχώσεις αχρήστευσαν το λιμάνι του και
φυσικό ήταν να επέλθει η παρακμή του.

H πόλη του Έλους, κατά την αρχαιότητα

την είχε λεηλατήσει ο στρατηγός Νικίας (το 424 π.Χ), καθώς και ο Επαμεινώνδας
μετά τη μάχη των Λεύκτρων. Ο Στράβωνας αναφέρει το Έλος σαν βαλτώδη τόπο και
σε παρακμή την πόλη. Σύμφωνα με τους Άγγλους ερευνητές, η πόλη τοποθετείται 5
χιλιόμετρα δυτικά της Σκάλας, κοντά στον Άγιο Στέφανο.

Το 1963 βρέθηκαν,

πρωτοελλαδική κεραμική καθώς και μυκηναϊκοί τάφοι παιδιών και ηλικιωμένων
ανθρώπων, μία ταφή σε πιθάρι και κρατήρας της Β΄ περιόδου της Μυκηναϊκής
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εποχής, γύρω στο 1200 π.Χ. Το Έλος κτίστηκε από το νεότερο γιο του Περσέα, Έλιον
και το υπέταξαν οι Δωριείς με πολιορκία. Οι κάτοικοι του έγιναν οι πρώτοι δούλοι
του «Κοινού των Λακεδαιμονίων» και ονομάστηκαν είλωτες όπως και πραγματικά
ήταν. Κατά την παράδοση από το Έλος έφερναν στο ελευσίνιο ένα ξόανο της κόρης
της Δήμητρας. Το ελευσίνιο ήταν κοντά στην τοποθεσία Λαπίθαιο και το όνομα του
είχε πάρει από κάποιο ντόπιο κάτοικο Λαπίθη και βρίσκεται νότια των Καλυβίων
Σοχάς.
Η

Δ.Κ.

Βλαχιώτη

βρίσκεται

45

περίπου

χλμ.

από

τη

Σπάρτη.

Πολλοί ντόπιοι υποστηρίζουν ότι το όνομα προήλθε από το όνομα δύο ανθρώπων ,
ενός Βλάχου κι ενός Χιώτη . Υπάρχει όμως και μια άλλη άποψη , η οποία
υποστηρίζει ότι το όνομα προήλθε από το Villa Chioti δηλαδή το χωριό του Χιώτη.

Το χωριό Μυρτιά ή Μυρτέα ή Μουρτιά, βρίσκεται σε απόσταση 40 περίπου
χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Σπάρτης. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001,
αριθμεί

535 κατοίκους. Πριν από την Επανάσταση του 1821, φέρεται σαν

συνοικισμός του Γερακίου, με λίγα σπίτια διάσπαρτα χτισμένα , περισσότερο
κατοικίες βοσκών. Το όνομά του το πήρε, σύμφωνα με την παράδοση, από το
θάμνο μυρτιά, που φύτρωνε στην περιοχή.

Το χωριό Αστέρι βρίσκεται σε υψόμετρο 20 μέτρων και σύμφωνα με την απογραφή
του 2001 έχει 315 κατοίκους.

Η Κάτω Γλυκόβρυση βρίσκεται σε υψόμετρο 30 μέτρων και σύμφωνα με την
απογραφή του 2001 έχει 1602 κατοίκους.
Η Άνω Γλυκόβρυση βρίσκεται σε υψόμετρο 200 μέτρων και σύμφωνα με την
απογραφή του 2001 έχει 18 κατοίκους.
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Το χωριό Γούβες βρίσκεται σε υψόμετρο 230 μέτρων και σύμφωνα με την
απογραφή του 2001 έχει 334 κατοίκους.

Το χωριό Άγιος Ιωάννης βρίσκεται σε υψόμετρο 60 μέτρων και σύμφωνα με την
απογραφή του 2001 έχει 332 κατοίκους.

Χάρτης 3 : Χάρτης του Νοµού Λακωνίας

2.2

Φυσικό περιβάλλον

Ο Ευρώτας είναι ένας ιστορικός ποταμός της Πελοποννήσου και έχει μήκος που
ξεπερνά τα 100 km. Διασχίζει την πόλη της Σπάρτης και συμβάλλει ουσιαστικά στην
οικονομία της περιοχής. Οι υπάρχουσες πληροφορίες για την πανίδα και τη
χλωρίδα της περιοχής είναι σχετικά λίγες και μια πιο λεπτομερής μελέτη κρίνεται
απαραίτητη. Πρέπει να σημειωθεί σήμερα, ότι τα φυσικά οικοσυστήματα στην
περιοχή του Δέλτα του Ευρώτα έχουν σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί από την
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υπέρμετρη επέκταση των καλλιεργειών πορτοκαλιάς, οι οποίες και καταλαμβάνουν
το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του Δέλτα. Μικρές κηλίδες αδιατάρακτων
φυσικών οικοσυστημάτων συναντώνται μόνο κατά μήκος κυρίως του ποταμού και
των καναλιών, στις εκβολές του, καθώς και στις αμμώδεις παραλίες του Δέλτα.

Η ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Ευρώτα έχει χαρακτηρισθεί
Σημαντική για τα Πουλιά (Important Bird Area) περιοχή της Ελλάδας, έχει
συμπεριληφθεί στον Ευρωπαϊκό κατάλογο βιοτόπων-υγροτόπων του «Corine»
(Corine Biotopes).
Η ιδιαίτερη σπουδαιότητα της περιοχής αφορά:
−

τα σημαντικά υγροτοπικά οικοσυστήματα που την αποτελούν

−

την ποικιλία των ενδιαιτημάτων και την ύπαρξη σημαντικών τύπων οικοτόπων
που περιέχονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

−

την σημαντική ορνιθοπανίδα (μόνιμα και μεταναστευτικά είδη) που απαντούν
σε αυτή

−

την πλούσια χλωρίδα και πανίδα (εκτός της ορνιθοπανίδας) που αποτελούνται
από σημαντικά είδη, έντεκα από τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ
της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Αξιοσημείωτη είναι η εμφάνιση ενός είδους
προτεραιότητας για προστασία της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, της θαλάσσιας χελώνας
Caretta caretta.

−

την ιδιαίτερα εκτεταμένη αμμώδη ζώνη στην περιοχή των εκβολών που
εισχωρεί σε μεγάλο βάθος στην ξηρά

Στις εκβολές του ποταμού Ευρώτα υπάρχει ένας συνδυασμός πολλών σημαντικών
ενδιαιτημάτων που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας της περιοχής αν λάβουμε υπόψη επίσης ότι το μεγαλύτερο
ποσοστό των ακτών στη νότια Πελοπόννησο είναι βραχώδεις. Στην περιοχή
περιλαμβάνονται οι παρακάτω τύποι υγροτόπων:

1.

Παράκτιο Δέλτα

2.

Παράκτιο μονίμως κατακλυσμένο έλος αλμυρού-υφάλμυρου νερού

3.

Εσωτερικό μονίμως κατακλυσμένο έλος αλμυρού – υφάλμυρου νερού

4.

Εσωτερικό περιοδικώς κατακλυζόμενο έλος αλμυρού – υφάλμυρου νερού
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5.

Εσωτερικό μονίμως κατακλυσμένο έλος γλυκού νερού

6.

Εσωτερικό περιοδικώς κατακλυζόμενο έλος γλυκού νερού

Ο ποταμός Ευρώτας5 (κωδικός τόπου: GR 122 Εκβολές Ευρώτα) και το Δέλτα αυτού,
έχει εμβαδόν περίπου 30.000 στρέμματα και εκτείνεται σε υψόμετρο από 0 έως 100
περίπου μέτρα.
213 GR2540003 SCI
215 GR2540006 SPA

EKVOLES EVROTA
YGROTOPOI
EKVOLON EVROTA

ΕΚΒΟΛΕΣ ΕΥΡΩΤΑ
YΓΡΟΤΟΠΟI
ΕΚΒΟΛΩΝ ΕΥΡΩΤΑ

Χάρτης 4 : Χάρτης τόπων κοινοτικής σηµασίας (πηγή ΥΠΕΚΑ)

5

Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
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Τμήμα αυτού σε έκταση 5.445,61 Ηα6 αποτελεί τη ζώνη Τόπος Κοινοτικής Σημασίας
– Sites of Community Importance (SCI), ενώ τμήμα αυτού σε έκταση περίπου 2.260
Ηα αποτελεί τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA7) Υγρότοποι Εκβολών Ευρώτα (GR
2540006).

Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα, η περιοχή είναι σημαντική για διαβατικά υδρόβια
και στρουθιόμορφα, και για αναπαραγόμενα και διαβατικά αρπακτικά. Είδη
παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια Σημαντικής Περιοχής για τα
Πουλιά (ΣΠΠ): Aquila clanga (διαχειμάζον), Aquila heliaca (διαχειμάζον), Falco
naumanni (τουλάχιστον 3 αναπαραγόμενα ζευγάρια).
Σημαντική είναι η αξία της περιοχής για την αναπαραγωγή του απειλούμενου
είδους της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta.

O Ευρώτας δημιουργεί Δέλτα ποταμού με θίνες, αλμυρόβαλτους, παραποτάμια
βλάστηση, λειμώνες και καλαμώνες (Phragmites) και αποτελεί ενδιαίτημα για τη
Χαλκόκοτα (Plegadis falcinellus), το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά που το
εντάσσουν στις εξής διεθνείς για την προστασία του ειδών, κατηγορίες:
1. Κατηγορία Α4i, δηλ. όσον αφορά στις συγκεντρώσεις ειδών με παγκόσμια
σημασία – χαλκόκοτα, η περιοχή είναι γνωστό ή θεωρείται ότι, συντηρεί σε
τακτική βάση περισσότερο από 1% του βιογεωγραφικού πληθυσμού από το
υδρόβιο είδος.
2. Κατηγορία Β1i, δηλ. όσον αφορά στις συγκεντρώσεις ειδών με ευρωπαϊκή
σημασία – χαλκόκοτα, η περιοχή είναι γνωστό, ή θεωρείται ότι συντηρεί
περισσότερο από το 1% ενός flyway ή άλλου ξεχωριστού πληθυσμού ενός
υδρόβιου είδους
6
7

1 (εκτάριο) Ηα = 10 στρέµµατα
Special Protected Area (SPA)
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3. Για είδη ή υποείδη του Παραρτήματος Ι της Κοινοτικής Οδηγίας για τα Πουλιά:
−

Κατηγορία C1: Η περιοχή τακτικά συντηρεί σημαντικούς αριθμούς από ένα
παγκοσμίως απειλούμενο είδος, ή άλλο είδος χρήζον προστασίας σε
παγκόσμιο επίπεδο

−

Κατηγορία C2: Η περιοχή είναι γνωστό ότι συντηρεί τουλάχιστον το 1% ενός
flyway ή συνόλου πληθυσμού στην Ε.Ε. από ένα απειλούμενο είδος

Τα ενδιαιτήματα στο Δέλτα Ευρώτα είναι:
−

Τεχνητά τοπία
o Καλλιεργήσιμη γη
o Άλλες αστικές και βιομηχανικές περιοχές
o Πολυετείς καλλιέργειες
o Δενδροκαλλιέργειες

−

Βραχώδεις περιοχές
o Απόκρημνες και βραχώδεις ακτές

−

Λιβάδια
o Ξερά πυριτιούχα ποολίβαδα

−

Θαλάσσιες περιοχές
o Θαλάσσιοι όρμοι και παράκτιοι σχηματισμοί

−

Θαμνώνες
o Σκληρόφυλλοι θάμνοι
o γκαρίγκ και μακί

−

Υγρότοποι
o Παράκτιες λιμνοθάλασσες
o Βάλτοι
o μεταβατικά τέλματα και πηγές
o Λασπότοποι και αμμότοποι
o Ποτάμια και ρέματα
o Αλμυροί βάλτοι
o Θίνες και αμμώδεις παραλίες
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o Παλιρροιακοί ποταμοί και εσώκλειστα παλιρροιακά ύδατα
o Παρυδάτια βλάστηση

Οι Χρήσεις γης που αναπτύσσονται στις εκτάσεις αυτές είναι:
−

Αγροτικές χρήσεις (50%)

−

Αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (5%)

−

Προστασία της φύσης και έρευνα (10%)

−

Τουρισμός/αναψυχή (10%)

−

Αστικές/βιομηχανικές/μεταφορές (5%)

−

Διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (50%)
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Χάρτης 5 : Χάρτης λεκανών απορροής και Υδατικών ∆ιαµερισµάτων (πηγή ΥΠΕΚΑ)
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2.3. Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις
Όπως προαναφέραμε, ο Δήμος Ευρώτα αποτελείται από πέντε (5) δημοτικές
ενότητες : τη δημοτική ενότητα Γερονθρών, Έλους, Νιάτων, Κροκεών και Σκάλας και
περιλαμβάνει 2 Δημοτικές Κοινότητες και 23 Τοπικές Κοινότητες.

Χάρτης 6 : ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου Ευρώτα
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2.3.1. Πληθυσμός

Πίνακας 1: 2001 –Διάκριση σε πεδινές, ημιορεινές και ορεινές περιοχές - Διάκριση
σε αστικές & αγροτικές περιοχές - Πληθυσμός - Πυκνότητα πληθ. ανά τ. χλμ. Μέσος σταθμικός υψομέτρων
Δημοτικές
Ενότητες

Γερονθρών

Έλους

Κροκεών

Νιάτων

Σκάλας

Δημοτικό
Διαμέρισμα

Καλλιθέα
Γεράκι
Καρίτσα
Αλεποχώρι
Βλαχιώτη
Μυρτιά
Αστέρι
Άγιος
Ιωάννης
Γλυκόβρυση
Έλος
Γούβες
Κροκεές
Βασιλάκιο
Δαφνί
Λάγιο
Άγιος
Δημήτριος
Απιδιά
Νιάτα
Κρεμαστή
Σκάλα
Γράμμουσα
Βρονταμάς
Στεφανιά
Λέημονα
Περιστέρι

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΜΕΣΟΣ
ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ

ΑΝΑ Τ.ΧΛΜ.

ΥΨΟΜΕΤΡΟΥ

210
1.372
228
149
2.396
535
315
332

3,23
13,18
5,61
5,51
166,53
40,99
27,15
56,56

760
333
680
330
31
100
20
60

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ

1.620
920
334
1.399
290
969
166
860

61,74
88,44
9,27
22,85
14,95
17,07
7,05
14,46

32
5
187
298
312
300
155
350

ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ

666
803
337
2.955
292
757
619
398
881

26,78
16,09
4,66
86,08
12,83
16,36
31,98
34,08
92,23

270
320
800
20
180
140
56
5
31

Πεδινά,
ορεινά,
ημιορεινά
Δ.Δ.
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ

Αστικά –
Αγροτικά
Δ.Δ.
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΣΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ

ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΗΜΙΟΡΕΙΝΟ
ΟΡΕΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ
ΠΕΔΙΝΟ

Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)
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Σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος
(Ε.Σ.Υ.Ε.) η οποία πραγματοποιήθηκε το 2001, ο πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα
φτάνει τους 19.803 κατοίκους. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή πραγματοποίησε την
απογραφή πληθυσμού – κατοίκων 2011 και σύμφωνα με τα προσωρινά
αποτελέσματα, ο πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα φτάνει τους 18.050 κατοίκους.
Από την ανάλυση των στοιχείων γίνεται φανερό πως ο πληθυσμός του Δήμου
Ευρώτα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένος σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές
Κοινότητες του Δήμου. Όπως γίνεται φανερό, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία του
πληθυσμού και συγκεκριμένα το 14,92% αυτού, είναι κάτοικοι της Δημοτικής
Κοινότητας Σκάλας.

Πίνακας 2: Μεταβολή του Πληθυσμού Δήμου Ευρώτα
Δημοτικές
Ενότητες

Γερονθρών

Έλους

Δήμος
Ευρώτα
Κροκεών

Νιάτων

Δημοτικό
Διαμέρισμα
Καλλιθέα
Γεράκι
Καρίτσα
Αλεποχώρι
Βλαχιώτη
Μυρτιά
Αστέρι
Άγιος Ιωάννης
Γλυκόβρυση
Έλος
Γούβες
Κροκεές
Βασιλάκιο
Δαφνί
Λάγιο
Άγιος Δημήτριος
Απιδιά
Νιάτα
Κρεμαστή
Σκάλα

Πραγματικός
Πληθυσμός
1991
226
1.393
263
152
2.330
571
378
508
1.268
824
380
1.384
250
1.009
228
850
791
789
368
3.291
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Πληθυσμός
2001
210
1.372
228
149
2.396
535
315
332
1.620
920
334
1.399
290
969
166
860
666
803
337
2.955

Πραγματικός
Πληθυσμός
2011
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Σκάλας

Γράμμουσα
Βρονταμάς
Στεφανιά
Λέημονα
Περιστέρι

357
915
700
496
1.160
20.881

ΣΥΝΟΛΟ

292
757
619
398
881
19.803

18.050

Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 1991 / 2001/ 2011)

Πληθυσμός Δήμου Ευρώτα ανά Δημοτική και Τοπική Κοινότητα

Καλλιθέα
Γεράκι
Καρίτσα
Αλεποχώρι
Βλαχιώτη
Μυρτιά
Αστέρι
Άγιος Ιωάννης
Γλυκόβρυση
Έλος
Γούβες
Κροκεές
Βασιλάκιο
∆αφνί
Λάγιο
Άγιος ∆ηµήτριος
Απιδιά
Νιάτα
Κρεµαστή
Σκάλα
Γράµµουσα
Βρονταµάς
Στεφανιά
Λέηµονα
Περιστέρι
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Διάγραμμα 3: Κατανομή Πληθυσμού του Δήμου Ευρώτα ανά Δημοτική και Τοπική
Κοινότητα

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. ο πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα
παρουσίασε μια μείωση από το 1991 μέχρι και το 2001, έτος της τελευταίας
απογραφής.. Αναλυτικότερα, ενώ το 1991, ο Πληθυσμός του Δήμου Ευρώτα ήταν
20.881 άτομα, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε 19.803 κατοίκους το 2001. Η μείωση
αυτή αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό της τάξης του 5,16% Η εξέλιξη αυτή αποκτά
ιδιαίτερη σημασία αν παρουσιασθεί σε σχέση με την αντίστοιχη εξέλιξη του
πληθυσμού της Ελλάδας και του Νομού Λακωνίας.

Από τα στοιχεία της απογραφής του 2011 παρατηρείται νέα μείωση του
πληθυσμού του Δήμου, παρά την αύξηση μεταναστευτικών ρευμάτων.

Η πιο πάνω μεταβολή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με τις
αντίστοιχες μεταβολές της χώρας αλλά και του Νομού Λακωνίας. Από τα στοιχεία
τις Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, γίνεται φανερό πως κατά τη δεκαετία 1991-2001,
ο πληθυσμός του Νομού Λακωνίας παρουσίασε μείωση κατά 2,93%. Το ποσοστό
αυτό είναι πολύ μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για το Δήμο Ευρώτα.
Μάλιστα, αναλύοντας τα στοιχεία της ίδιας δεκαετίας για το σύνολο της χώρας,
παρατηρούμε πως ο πληθυσμός της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 6,55%.
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Πίνακας 3: Διαχρονική Εξέλιξη Πληθυσμού Ελλάδας- Νομού Λακωνίας και Δήμου
Ευρώτα
α/α Περιοχή
1

Ελλάδα

2

Νομός Λακωνίας

3

Δήμος Ευρώτα

1971

1981

1991

2001

8.768.640 9.740.417 10.259.900 10.932.399
95.840

93.218

95.696

92.891

20.881

19.803

Πηγή: Δήμος Ευρώτα

Πίνακας 4: Ποσοστιαίες Μεταβολές Πληθυσμού Ελλάδας – Λακωνίας – Δ. Ευρώτα
α/α Περιοχή

1971-1981

1981-1991

1991-2001

1

Ελλάδα

11,08%

5,33%

6,55%

2

Νομός Λακωνίας

-2,74%

2,66%

-2,93%

3

Δήμος Ευρώτα

-5,16%

Πηγή: Δήμος Ευρώτα

2.3.2. Διάρθρωση πληθυσμού ανά ηλικία
Κρίσιμος παράγοντας για την κατανόηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του
Δήμου Ευρώτα είναι η ανάλυση της σύνθεσης του πληθυσμού του Δήμου. Η
ανάλυση περιλαμβάνει τόσο το ποσοστό συμμετοχής των διαφορετικών ηλικιακών
ομάδων στο σύνολο του πληθυσμού, όσο και την αναλογία ανδρών και γυναικών.
Δήμος Ευρώτα: H ηλικιακή ομάδα 0 έως 14 αποτελεί το 13,94% του πληθυσμού του
Δήμου Ευρώτα, οι ηλικίες 15 έως 64 το 65,14%, ενώ το υπόλοιπο 20,92% αντιστοιχεί
στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω.
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Νομός Λακωνίας: Η ηλικιακή Ομάδα 0 έως 14 αποτελεί το 13,88%, του πληθυσμού
του Νομού Λακωνίας, οι ηλικίες 15 έως 64 το 62,16% ενώ το υπόλοιπο 23,96%
αντιστοιχεί στα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Γίνεται φανερό πως ο Νομός
Λακωνίας συγκεντρώνει ένα υψηλότερο ποσοστό ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών,
και ένα μικρότερο ποσοστό ατόμων 0 έως 14 και 15 έως 64 ετών σε σχέση με το
Δήμο Ευρώτα.

Ελλάδα: H ηλικιακή ομάδα 0 έως 14 αποτελεί το 15,19% του πληθυσμού της
Ελλάδας, οι ηλικίες 15 έως 64 το 68,11%, ενώ το υπόλοιπο 16,70% αντιστοιχεί στα
άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Γίνεται φανερό πως ο Δήμος Ευρώτα (καθώς δεν
παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις αναφορικά με την ηλικιακή σύνθεση του
πληθυσμού του σε σχέση με το σύνολο της χώρας. Αντίθετα, τόσο ο Δήμος Σκάλας,
όσο και η Ελλάδα, διαφοροποιούνται αισθητά σε σχέση με το Νομό.

3
Δήμος Ευρώτα
Νομός Λακωνίας
Ελλάδα

2

1
0%

20%

40%

60%

80%

Διάγραμμα 4: Ηλικιακή Κατανομή Πληθυσμού Ελλάδας – Νομού Λακωνίας – Δήμου
Ευρώτα
Αξίζει να σημειώσουμε πως όπως γίνεται φανερό από τα στοιχεία της
Ε.Σ.Υ.Ε. κατά τη δεκαετία 1991-2001, τόσο στο σύνολο της χώρας, όσο και στο Νομό
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Λακωνίας παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις ηλικιακές πυραμίδες.
Πιο συγκεκριμένα το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 0 έως 14 μειώθηκε από 19,25%
σε 15,19% στο σύνολο της χώρας και από 17,40% σε 13,88% στο Νομό Λακωνίας.
Αντίστοιχα, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών αυξήθηκε από 13,69%
το 1991 σε 16,70% το 2001 στο σύνολο της χώρας και από 20,63% σε 23,96% το στο
Νομό Λακωνίας.

Πίνακας 5: Πληθυσμός Ελλάδας ανά Ηλικία
Ελλάδα
Ηλικία

1991

2001

Πληθυσμός Ποσοστό Πληθυσμός Ποσοστό
0-14

1.974.867

19,25%

1.660.899

15,19%

15-64

6.880.681

67,06%

7.445.965

68,11%

65+

1.404.352

13,69%

1.825.535

16,70%

Σύνολο

10.259.900

100,00% 10.932.399 100,00%

Πηγή: ΕΣΥΕ

Πίνακας 6: Πληθυσμός Νομού Λακωνίας ανά Ηλικία
Λακωνία
Ηλικία

1991

2001

Πληθυσμός Ποσοστό Πληθυσμός Ποσοστό
0-14

16.653

17,40%

12.892

13,88%

15-64

59.301

61,97%

57.739

62,16%

65+

19.742

20,63%

22.260

23,96%

Σύνολο

95.696

100,00%

92.891

100,00%

Πηγή: ΕΣΥΕ
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Πίνακας 7: Ποσοστά Ηλικιακών Ομάδων σε Ελλάδα – Νομό Λακωνίας & Δήμο
Ευρώτα (2001)
Νομός
Ηλικία

Ελλάδα

Δήμος Ευρώτα
Λακωνίας

0-14

15%

14%

13,85%

15-64

68%

62%

64,82%

65+

17%

24%

21,33%

Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)

Τα πιο πάνω στοιχεία αντικατοπτρίζονται στην ανάλυση συγκεκριμένων
Δημογραφικών Δεικτών. Οι δημογραφικοί δείκτες αποτελούν ένα σημαντικό
εργαλείο για την ανάλυση των δημογραφικών χαρακτηριστικών του Δήμου Ευρώτα.
Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης θα υπολογισθούν οι πιο κάτω δείκτες:

1. Δείκτης Γήρανσης (ΔΓ):
(Πληθυσμός 65 ετών και άνω / Συνολικό Πληθυσμό) * 100

2. Δείκτης Νεανικότητας (ΔΝ):
(Πληθυσμός 0 – 14 ετών / Συνολικό Πληθυσμό) * 100

3. Δείκτης Εξάρτησης (ΔΕ):
[(Πληθυσμός 0 – 14) + (Πληθυσμός 65 ετών και άνω)] / Πληθυσμός 15 – 64 * 100
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Πίνακας 8: Δημογραφικοί Δείκτες για Ελλάδα – Νομό Λακωνίας & Δήμο Ευρώτα
Σύνολο

Νομός

Ελλάδας

Λακωνίας

16,70%

23,96%

20,92%

15,19%

13,88%

13,94%

31,89%

37,84%

53,52%

Δημογραφικοί Δείκτες

Δήμος Ευρώτα

(Πληθυσμός 65 και άνω /
Δείκτης Γήρανσης Συνολικό Πληθυσμό) *
100
(Πληθυσμός 0 έως 14 /
Δείκτης
Συνολικό Πληθυσμό) *
Νεανικότητας
100
(Πληθυσμός [0 έως 14 +
Δείκτης Εξάρτισης 65 και άνω]) Συνολικό
Πληθυσμό * 100
Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)
Οι δείκτες Γήρανσης και Νεανικότητας, αντιπροσωπεύουν το ποσοστό
συμμετοχής των ατόμων ηλικίας 65 και άνω και των ατόμων 0 έως 14 αντίστοιχα,
στο σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στην
κατανόηση του Δείκτη Εξάρτησης. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσιάζει τη σχέση
ανάμεσα στις εξαρτώμενες και τις μη εξαρτώμενες ηλικιακές ομάδες του Δήμου.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η τιμή του δείκτη είναι 53,52%. Η τιμή αυτή είναι
υψηλότερη από την αντίστοιχη τιμή για το σύνολο της χώρας.

2.3.3. Διάρθρωση πληθυσμού ανά φύλο
Συνεχίζοντας την παρούσα ανάλυση, γίνεται φανερή μια μικρή αριθμητική υπεροχή
των ανδρών στο σύνολο των κατοίκων του Δήμου. Αναλυτικότερα, το ποσοστό των
ανδρών είναι 52,70% και οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 47,30%. Το
στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν εξετασθεί ως προς την σύνθεση
διαφορετικών ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού ως προς το φύλο. Αναλυτικότερα,
παρατηρούμε πως οι άνδρες είναι περισσότεροι σε όλες τις ηλικιακές ομάδες από 0
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ως 54 ετών. Αντίστροφη είναι η εικόνα στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού.
Πίνακας 9: Πληθυσμός Δήμου Ευρώτα ανά Φύλο και Ηλικία
Δήμος Ευρώτα
Ηλικίες Πληθυσμός

Άνδρες

Ποσοστό

Γυναίκες

Ανδρών

Ποσοστό
Γυναικών

0-14

2.761

1.443

7,29%

1.318

6,66%

15-24

2.780

1.532

7,74%

1.248

6,30%

25-39

4.505

2.516

12,71%

1.989

10.04%

40-54

3.563

1.939

9,79%

1.624

8,20%

55-64

2.051

1.012

5,11%

1.039

5,25%

65-79

3.234

1.587

8,01%

1.647

8,32%

909

405

2,05%

504

2,55%

10.434

52,70%

9.369

47,30%

80+
Σύνολο

19.803

Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)

80+
65-79
55-64
Ποσοστό Γυναικών

40-54

Ποσοστό Ανδρών

25-39
15-24
0-14
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00%

- 44 -

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

Διάγραμμα 5: Αναλογία Ανδρών και Γυναικών στον Πληθυσμό του Δήμου Ευρώτα

2.3.4. Μέγεθος Νοικοκυριών
Το μέγεθος των νοικοκυριών στο Δήμο Ευρώτα, σύμφωνα με την απογραφή της
ΕΣΥΕ του 2001, του πραγματικού πληθυσμού, παρουσιάζεται στον παρακάτω
πίνακα.
ΤΕΩΣ ΔΗΜΟΙ
Δήμος
Έλους

Δήμος

Δήμος
Δήμος
Κροκεών Νιάτων

Γερονθρών

Δήμος Σύνολο
Σκάλας
Δήμου
Ευρώτα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

Μέγεθος
Νοικοκυριού

Νοικοκυριών

655

2.080

935

854

1.983

6.507

Μελών

1.909

6.323

2.753

2.535

5.802

19.322

1

120

317

179

143

376

1.135

2

376

1.206

560

504

1.112

3.758

3

423

1.263

516

516

1.206

3.924

4

416

1.696

616

608

1.528

4.864

5

280

910

360

390

690

2.630

6

192

498

270

204

480

1.644

7

84

189

147

119

217

756

8

8

64

72

32

56

232

9

0

45

18

9

27

99

10 & άνω

10

135

15

10

110

280

κατά
αριθμό
μελών

Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)
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2.3.5. Μορφωτικό Επίπεδο

Ένας από τους πλέον κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη του Δήμου και ο
οποίος αποτελεί κύριο στοιχείο της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης είναι το
επίπεδο εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου. Στα πλαίσια της ανάλυσης θα
εξετασθούν τα στοιχεία της Ε.Σ.Υ.Ε. αναφορικά με την εκπαίδευση των ατόμων
ηλικίας έξι ετών και άνω στο Δήμο Ευρώτα σε αντιπαράθεση με τα αντίστοιχα
στοιχεία για το Νομό Λακωνίας. Από την ανάλυση αποκαλύπτεται πως το επίπεδο
εκπαίδευσης του πληθυσμού του Δήμου μπορεί να θεωρηθεί μέσο ή και χαμηλό
αλλά σε κάθε περίπτωση είναι σχεδόν ταυτόσημο με το επίπεδο εκπαίδευση του
πληθυσμού στο σύνολο του Νομού Λακωνίας. Αναλυτικότερα παρατηρούμε πως
ένα πολύ σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, της τάξης του 5% αποτελούν οι
αναλφάβητοι. Το αντίστοιχο ποσοστό του για το Νομό Λακωνίας είναι χαμηλότερο
στο 4%. Το ποσοστό των ατόμων που είναι απόφοιτοι Ανώτατων ή Ανώτερων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι 5,13% και κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα με το
Νομό Λακωνίας (7%). Η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού του Δήμοι και
συγκεκριμένα το 43,99% είναι απόφοιτοι Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Αναλύοντας χωριστά το ποσοστό εκπαίδευση των ανδρών και γυναικών του
Δήμου Ευρώτα γίνεται φανερό πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.
Μοναδική διαφοροποίηση παρατηρείται ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες
όπου είναι αναλφάβητοι. Το ποσοστό αυτό είναι 2,62% για τους άνδρες ενώ στις
γυναίκες του Δήμου φτάνει το 6,99%. Με βάση την παρατήρηση αυτή, μπορούμε να
πούμε πως οι γυναίκες του Δήμου, συντελούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην
διαμόρφωση ενός αρκετά υψηλού ποσοστού, αναλφάβητων ατόμων.
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Αγράµµατοι

∆εν τελείωσαν
το ∆ηµοτικό
Απόφοιτοι
∆ηµοτικού
Απόφοιτοι
Γυµνασίου
% επί των Γυναικών
% επί των Ανδρών

Απόφοιτοι
Λυκείου

Πτυχιούχοι ΤΕΙ

Πτυχιούχοι ΑΕΙ
Κάτοχοι
Μεταπτυχιακού
- ∆ιδακτορικού
0,00%10,00%
20,00%30,00%
40,00%
50,00%

Διάγραμμα 6: Επίπεδο Εκπαίδευση Ανδρών και Γυναικών Δήμου Ευρώτα
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Πίνακας 10: Επίπεδο Εκπαίδευσης Πληθυσμού Δήμου Ευρώτα
Δήμος Ευρώτα
Επίπεδο Εκπαίδευσης

Άνδρες

Γυναίκες

7

% επί
των
Ανδρών
0,07%

Κάτοχοι Διδακτορικού

5

0,06%

12

0,06%

Κάτοχοι Μάστερ

11

0,11%

3

0,03%

14

0,07%

Πτυχιούχοι Ανωτάτων
Σχολών
Πτυχιούχοι ΤΕΙ &
Ανωτέρων Σχολών
Πτυχιούχοι
Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Απόφοιτοι Μέσης
Εκπαίδευσης
Πτυχιούχοι ΤΕΛ

350

3,53%

285

3,21%

635

3,38%

155

1,56%

83

0,93%

238

1,27%

94

0,95%

171

1,92%

265

1,41%

1.649

16,64%

1.451

16,32%

3.100

16,49%

121

1,22%

65

0,73%

186

0,99%

151

1,52%

25

0,28%

176

0,94%

Απόφοιτοι 3ταξίου
Γυμνασίου
Απόφοιτοι Δημοτικού

1.602

16,17%

1.100

12,37%

2.702

14,37%

4.059

40,97%

3.430

38,58%

7.489

39,84%

Φοιτούν στο Δημοτικό

603

6,09%

528

5,94%

1.131

6,02%

Εγκατέλειψαν το
Δημοτικό αλλά
γνωρίζουν γραφή και
ανάγνωση
Δεν γνωρίζουν γραφή
και ανάγνωση

871

8,79%

1.179

13,26%

2.050

10,91%

234

2,36%

566

6,37%

800

4,26%

9.907

100,00%

8.891

100,00%

18.798

100,00%

Πτυχιούχοι ΤΕΣ

Σύνολο
Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)
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Πίνακας 11: Επίπεδο Εκπαίδευση Ανδρών και Γυναικών Νομού Λακωνίας
Νομός Λακωνίας

Επίπεδο Εκπαίδευσης

Ποσοστό
Ποσοστό
Ποσοστό
Άνδρες επί των Γυναίκες επί των Σύνολο επί του
Ανδρών
Γυναικών
Συνόλου

Διδακτορικό

40

0%

16

0%

56

0%

Μεταπτυχιακό

123

0%

28

0%

151

0%

2.252

5%

1.849

4%

4.101

5%

Ανώτερες Σχολές

916

2%

538

1%

1.454

2%

Μεταδευτεροβάθμια

819

2%

927

2%

1.746

2%

8.210

18%

7.764

18%

15.974

18%

ΤΕΛ

687

2%

285

1%

972

1%

ΤΕΣ

758

2%

127

0%

885

1%

Γυμνάσιο

6.918

15%

4.875

11%

11.793

13%

Δημοτικό

17.431

39%

15.925

37%

33.356

38%

Φοιτούν στο Δημοτικό

2.664

6%

2.496

6%

5.160

6%

Γραφή & Ανάγνωση

3.363

7%

5.519

13%

8.882

10%

862

2%

2.639

6%

3.501

4%

45.043

100%

42.988

100%

88.031

100%

ΑΕΙ

Μέση

Αναλφάβητοι
Σύνολο

Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)
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2.3.6. Αλλοδαποί
Πίνακας 12 : Νόμιμοι Αλλοδαποί στο Δήμο Ευρώτα8 – Απογραφή 2001

ΣΥΝΟΛΟ
Πρώην Δήμος Γερονθρών

100

Πρώην Δήμος Έλους

1.290

Πρώην Δήμος Κροκεών

243

Πρώην Δήμος Νιάτων

156

Πρώην Δήμος Σκάλας

537

Σύνολο

2.326
Πηγή: ΕΣΥΕ (απογραφή 2001)

Ο πίνακας 12 μας δίνει μια εικόνα για τον αριθμό των νόμιμων μεταναστών στο
Δήμο Ευρώτα σύμφωνα με την απογραφή του 2001, όπου η σχετική
κατηγοριοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις ημερομηνίες λήξεως των αδειών
παραμονής.. Το μεγαλύτερο μέρος των νόμιμων μεταναστών μπορεί να εκληφθεί
ως οικονομικώς ενεργός πληθυσμός, μιας και οι περισσότεροι κατέχουν διετή άδεια
εξαρτημένης εργασίας και άρα αποτελούν μέρος του ευρύτερου εργατικού
δυναμικού της Λακωνίας.

Οι οικονομικοί μετανάστες , λόγο της μη – εξειδικευμένης γνώσης τους, κυρίως
όμως λόγο της περιορισμένης δυνατότητας πιστοποίησης, από την ελληνική αγορά
εργασίας , είναι αναγκασμένοι να απασχολούνται κυρίως σε χώρους ανειδίκευτης
εργασίας. Κατά συνέπεια, τα παραπάνω ποσοστά θα πρέπει να εκληφθούν ως
απασχόληση σε συγκεκριμένες οικονομικές δραστηριότητες του πρωτογενούς –
κατά κύριο λόγο – τομέα και σε ορισμένες άλλες δράσεις, όπως στις κατασκευές.
8

Κωστής Βαϊτσος – Βλάσης Μισσός , «Ο οικονομικός χώρος της σύγχρονης Λακωνίας», σελ.
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2.4. Θεσμικό περιβάλλον
Θεσμικό περιβάλλον για το περιβάλλον:
Η περιοχή του Ευρώτα αποτελείται από οικολογικά συστήματα που έχουν
σημαντική αξία στην εξέλιξη των ειδών και τελικά του ανθρώπου. Το γεγονός ότι
αποτελούν χώρο διαχείμασης και ενδιαιτήματα για είδη τα οποία θεωρούνται
απειλούμενα παγκοσμίως, αλλά και από το γεγονός ότι τα υγροτοπικά
οικοσυστήματα, θεωρούνται από την επιστήμη, ως τα ανώτερα συστήματα
οικολογικής εξέλιξης.
Για την περιοχή αυτή δεν υπάρχει κανένα καθεστώς προστασίας, παρότι αποτελεί
ζώνη που ανήκει σε δίκτυα ανάγκης προστασίας ως περιοχής ιδιαίτερης για τα
πουλιά αλλά και τόπος κοινοτικής σημασίας.
Στις περιοχές του Ευρώτα έχει εκπονηθεί στο παρελθόν μέσω του χρηματοδοτικού
εργαλείου LIFE, πρόγραμμα καταγραφής και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για
την περιοχή. Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που ήταν βασικός υπεύθυνος για
την υλοποίηση του προγράμματος, φιλοξενείται σε αίθουσα που έχει παραχωρήσει
ο Δήμος στις εκβολές του Ευρώτα στο Λεήμονα και στους Αγίους Ταξιάρχες.
Παράλληλα

σε

παρατηρητήριο

πραγματοποιείται

παρατήρηση

που

έχει

πουλιών,

ως

τοποθετηθεί

στην

περιοχή,

αποτέλεσμα

περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την αξία του οικοσυστήματος.
Ο Δήμος Ευρώτα διαθέτει ιδιαίτερα πλούσιο και ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον,
κυρίως

λόγω

του

παράκτιου

χαρακτήρα

του,

όπου

αναπαράγονται

οι

προστατευόμενες χελώνες Carreta – Carreta και του γεγονότος ότι διέρχεται ο
ποταμός Ευρώτας και ο παραπόταμος Βασιλοπόταμος, που σχηματίζουν
σημαντικούς υγροβιότοπους.
Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα υγροτόπων, που περιλαμβάνει τους υγροτόπους της
Λίμνης της Τ.Κ. Αστερίου και της Λιμνοθάλασσας Βιβάρι, βρίσκεται στο μυχό του
Λακωνικού κόλπου και έχει έκταση 1800ha. Αποτελεί δε μία περιοχή εξαιρετικής
σημασίας για την άγρια ζωή και είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Natura 2000.
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Λίγα χιλιόμετρα πριν τις εκβολές στη θάλασσα ο ποταμός χωρίζεται σε δύο κοίτες εκ
των οποίων η δεύτερη είναι ο Βασιλοπόταμος.
Στις εκβολές υπάρχει εκτεταμένη αμμώδης ακτή που εισχωρεί σε μεγάλο βάθος στη
ξηρά, που έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη περιοχή για την ωοτοκία της
θαλάσσιας χελώνας.
Το Δέλτα του Ευρώτα έχει να παρουσιάσει πλούσια χλωρίδα και πανίδα. Ως προς
την χλωρίδα, το Δέλτα χαρακτηρίζεται από υδροφυτική βλάστηση, από βλάστηση
αμμοθινών και αμμωδών ακτών (ψάθα), από βλάστηση καλαμώνων (αγριοκάλαμο,
καλάμι κ.λ.π. και από βλάστηση θάμνων (αρμυρίκια) . Επιπλέον σε τμήματα της
περιμετρικής ζώνης του υγροτόπου υπάρχουν δενδρώδης καλλιέργειες.
Ως προς την πανίδα, συναντώνται διάφορα είδη ιχθύων, όπως λίαρα, γουρνάρα και
μενίδα, αμφιβίων όπως ο δεντοβάτραχος και ερπετών, όπως η χελώνα Caretta –
Caretta, η πελοποννησιακή σαύρα, η τρινόσαυρα, η πελοποννησιακή γουστέρα, η
ταυρική γουστέρα, η σαΐτα, ο λαφίτης και το νερόφιδο.
Στο Δέλτα, όμως, του Ευρώτα εμφανίζονται και κατοικούν αρκετά πτηνά, τα
σημαντικότερα από τα οποία είναι ο αργυροτσικνιάς, η χαλκόκοτα, ο καλαμόκιρκος,
ο σταυραετός, το κιρκινέζι, ο καλαμοκανάς, το μαυρογλάρονο, η χαλκοκουρούνα
και η μουστακοποταμίδα.
Το Δέλτα του Ευρώτα αποτελεί μία περιοχή ιδιαίτερης αξίας για την οικονομία του
Δήμου. Εκτός της προσφορά του στην τοπική οικονομία, η παρουσία του συνδέεται
με αρδευτικές, αλιευτικές και τουριστικές δραστηριότητες και λιγότερο για
θηραματικές.
Επεμβάσεις που έχουν γίνει από τον ανθρώπινο παράγοντα στο Δέλτα του Ευρώτα,
έχουν οδηγήσει στην εν μέρει καταστροφή του. Οι επεμβάσεις αφορούν κυρίως
αποστραγγίσεις, επιχωματώσεις, κατασκευή έργων διευθέτησης της ροής των
υδάτων, άρδευσης, ίδρυση τουριστικών εγκαταστάσεων, επέκταση αγροτικών
καλλιεργειών, και στο παράνομο ή αλόγιστο κυνήγι που γίνεται στην περιοχή.
Ιδιαίτερης σημασίας από τουριστικής σκοπιάς αποτελεί το φαράγγι της Κρείτσοβας
ή Κλεισούρας, που βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του δ. δ. Βρονταμά. Το
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φαράγγι της Κρείτσοβας είναι το στενότερο σημείο του Ευρώτα, έχει συνολικό
μήκος άνω των 7 χιλιομέτρων και δυστυχώς δεν είναι αξιοποιήσιμο. Κατά μήκος του
ποταμού βρίσκονται αξιοσημείωτα δύσβατα μονοπάτια.

Συνεπώς, όλο αυτό το οικοσύστημα είναι αναγκαίο να αξιοποιηθεί πολυεπίπεδα
μέσα από δράσεις με τη συμβολή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

2.5. Υποδομές
2.5.1 .Υποδομές για τον πολιτισμό

ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ ΣΤΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ ΚΑΙ Η ΘΥΣΙΑ ΤΟΥ 1825

Βόρεια από τη Σκάλα, στο δρόμο για το Γεράκι, στα δυτικά του μεγάλου οικισμού
Βρονταμά του Δήμου Ευρώτα, ο Ευρώτας κυλάει τα νερά του στο βάθος ενός
φαραγγιού, με τις καταπράσινες πλαγιές του να κόβονται ψηλά από πέτρινους
όγκους. Εδώ, μέσα στα βράχια, είναι χτισμένο το Παλαιομονάστηρο, του 12ου
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αιώνα, σπηλαιώδης ναός τρισυπόστατος –της Θεοτόκου, του αγίου Νικολάου και
του μεγαλομάρτυρα Νικήτα- μνημείο θρησκευτικό και ιστορικό.
Εδώ κλεισμένοι περίπου 300 Βρονταμίτες, υπό την ηγεσία του παπά-Δημήτρη
Παπαδημητρίου και του οπλαρχηγού Γιαννάκη Καραμπά, αρνήθηκαν να
παραδοθούν στα στίφη του Αιγύπτιου Ιμπραήμ πασά, που κατέστρεφαν την
Πελοπόννησο, προσπαθώντας να πνίξουν τον απελευθερωτικό Αγώνα των Ελλήνων.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1825, αδυνατώντας να καταλάβουν τον οχυρό αυτό χώρο, οι
πολιορκητές ανατίναξαν το λόφο-οροφή του μοναστηριού και από τα ανοίγματα
έκαψαν ζωντανούς όλους τους έγκλειστους.
Η μνήμη εκείνης της θυσίας κυριαρχεί στο ιερό αυτό μνημείο, το τρίτο μετά το
Κούγκι και το Αρκάδι μνημείο ηρωισμού και αυτοθυσίας. Παράλληλα ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα να θαυμάσει τις μοναδικές τοιχογραφίες του 12ου αιώνα, που
διακοσμούν το εσωτερικό του. Στις 15 Σεπτεμβρίου, του μεγαλομάρτυρος Νικήτα, ο
πρώην Δήμος Σκάλας τελεί στον τόπο της θυσίας μνημόσυνο για τους ήρωες
Βρονταμίτες. Το μοναστήρι εορτάζει και την άνοιξη, της Ζωοδόχου Πηγής.

Ο Κροκεάτης λίθος – αρχαιολογικοί χώροι
Ο Δήμος διαθέτει σημαντικό αριθμό αρχαιολογικών, θρησκευτικών, και
πολιτιστικών μνημείων. Για τα περισσότερα από αυτά θα χρειαστεί μια καλύτερη
διαδικασία προβολής και ανάδειξή τους, αλλά και προστασίας τους.
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Ως αρχαιολογικοί χώροι καταγράφονται το Λυκόβουνο και Καρνάς με φορέα
διαχείρισης το ΥΠΠΟ
Ως μνημεία καταγράφονται ο Άγιος Νικόλαος, ο Άγιος Δημήτριος και ο Πύργος
Ασημίου και αυτά με φορέα διαχείρισης το ΥΠΠΟ.
«….…Στις Κροκεές υπάρχουν πολλά μικρά βυζαντινά εκκλησάκια. Στο Βασιλάκιον
βρίσκονται ακόμη απομεινάρια από τους πύργους των Μπαρδουνιωτών Τούρκων
που έδρασαν στην περιοχή την εποχή της Τουρκοκρατίας.
«Οι Κροκεές » είναι από τις ποιο ιστορικές κωμοπόλεις της Λακωνίας, ότι έχει πάρει
το όνομα της από το μοναδικό παγκοσμίως πέτρωμα, τον Κροκεάτη λίθο που είναι
διάσπαρτος από το Αλάημπεη μέχρι το Ψηφί. Ότι στον Καρνά στο Βρυτσούλι και
αλλού έχουν βρεθεί αρκετοί μυκηναϊκοί τάφοι συλημένοι κυρίως.
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Ο Κροκεάτης λίθος

από όπου πήρε και την ονομασία το χωριό μας είναι

ηφαιστειακό πέτρωμα που μοιάζει με ψηφιδωτό και παρά ότι είναι πολύ δύσκολο
να κατεργασθεί, ήταν περιζήτητος από τους Μυκηναίους για λουτρά, αγγεία,
σφραγίδες κ.τ.λ.
Στοιχεία μεγάλης αξίας για την ιστορική παρουσία του χωριού μας αυτήν την
περίοδο (1500-1100 π.Χ.) μας πρόσφερε η ανασκαφή που έγινα το 1956 στον
Καρνά.
Κατά την ανασκαφή αυτή βρέθηκαν στις πλαγιές του λόφου αρκετοί μυκηναϊκοί
τάφοι καθώς και κτιστός ορθογώνιος τάφος.
Μάλιστα στον καθαρισμό ενός από αυτούς βρέθηκε ένα πολύ σημαντικό και
ιδιόμορφο αγγείο το οποίο και φυλάσσεται στο Μουσείο της Σπάρτης.
Φαίνεται λοιπόν ότι στον Καρνά ήταν το νεκροταφείο των προϊστορικών Κροκεών
καθώς και ιερό του προ-δωρικού θεού Καρνά που λατρευόταν ως προστάτης των
ποιμένων με την μορφή του κριού.

Γύρω στο 170 μ.Χ. περνάει από τις Κροκεές ο μεγάλος περιηγητής της αρχαιότητας
Παυσανίας και εκτός των άλλων μας πληροφορεί ότι στην είσοδο των Κροκεών
υπήρχε άγαλμα του Δία από Κροκεάτη λίθο και ένα χάλκινο άγαλμα στο λατομείο.

Το Γκιότσαλι κατοικήθηκε τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας γύρω στο έτος
1500μ.Χ. Χτίστηκε στη πλαγιά του βουνού Μπουτσούρη σε υψόμετρο πάνω από
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750 περίπου μέτρα, στο μέρος αυτό υπήρχαν επτά πηγές. Αυτός ήταν και ο λόγος
που εγκαταστάθηκαν εκεί οι πρώτοι κάτοικοι.

Μετά την κατάληψη της Ηπείρου από τους Τούρκους κάτοικοι από την
ενετοκρατούμενη Πάργα (εξ ου και Πραγαλός) Σαμαρίνα (εξ ου και Καμαρινός} του
Σουλίου και άλλα χωριά του νομού Πρεβέζης, κατέβηκαν νότια μαζί με
τιςοικογένειές τους και εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της ενετοκρατούμενης
Μονεμβάσιας. Όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν την Μονεμβάσια αρκετοί από τους
ανυπότακτους αυτούς Ηπειρώτες σκαρφάλωσαν και έχτισαν το χωριό. Λέγεται ότι
προϋπήρχαν λίγες ακόμα οικογένειες. Κανένας κάτοικος του Γκιότσαλι δεν είχε
αρβανίτικη καταγωγή και ουδέποτε μιλήθηκε στου Γκιότσαλι η αρβανίτικη γλώσσα,
όσο μακριά και αν ανατρέξουμε. Λίγο αργότερα κατέληξαν εκεί και εγκαταστάθηκαν
μερικές οικογένειες κρητικής καταγωγής, διωγμένοι και αυτοί από τους Τούρκους.
Ενώθηκαν με τους Ηπειρώτες και συνυπήρχαν επί αιώνες και συνυπάρχουν ακόμα
και σήμερα στο νέο χωριό, τον Αι Δημήτρη.
Το έτος 1700 οι Ενετοί που κατείχαν την περιοχή, από το έτος 1687 έως το έτος
1715, έκαναν απογραφή όλων των οικισμών. Το Γκιότσαλι αριθμούσε 58
οικογένειες και 204 κάτοικους, 117 άνδρες, 87 γυναίκες εκ των οποίων οι 16 ήταν
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χήροι και οι 18 χήρες. Αρκετά μεγάλο χωριό για την εποχή του με νεανικό
πληθυσμό, όπως αναφέρουν τα στοιχεία των Ενετών.
Την περίοδο της δεύτερης Τουρκοκρατίας 1715-1821 το Γκιότσαλι ήταν λημέρι και
ορμητήριο πολλών αρματολών και κλεφτών. Πριν το έτος 1800 είχε λημέρι του το
Γκιότσαλι ο οπλαρχηγός Γιάννης Καρακίτσος, φίλος και συνεργάτης του Καπετάν
Ζαχαριά Μπαρμπιτσιώτη. Ο Γιάννης Καρακίτσος συνελήφθη από τους Τούρκους και
απαγχονίστηκε το έτος 1805. Στη συνέχεια το Γκιότσαλι ήταν λημέρι των
οπλαρχηγών Γιώργη, Νικόλα και Παναγιώτη Καρακίτσου όπως και του Γρηγόρη
Μοίρα. Ο Γρηγόρης Μοίρας έλαβε μέρος στη πολιορκία της Μονεμβασιάς με
Τσάκωνες οπλίτες, αλλά και με κατοίκους της περιοχής. Στη πολιορκία της
Μονεμβασιάς έλαβε μέρος και ο Γιώργης Καρακίτσος με οπλίτες από το Γκιότσαλι
και από άλλα χωριά της περιοχής. Το Σεπτέμβριο του 1825 κυρίως γυναικόπαιδα και
γέροντες κατέφυγαν και οχυρώθηκαν στις σπηλιές στο Ψηλό Κοτρόνι, σε ύψος
περίπου 1000 μέτρων, για να αποφύγουν τη σφαγή και τη σύλληψη από τα
στρατεύματα του Ιμπραήμ. Πήραν ό,τι λιανοτούφεκα είχαν και έχτισαν την είσοδο
της σπηλιάς με πέτρες, έκαναν δηλαδή ταμπούρια. Προδόθηκαν όμως από έναν
τουρκογερακίτη Σμαίλο το όνομα. Περικυκλώθηκαν από το στράτευμα του Ιμπραήμ,
αλλά αμύνθηκαν γενναία, με τα λίγα ντουφέκια που διέθεταν. Κυλούσαν πέτρες
από τη κορυφή του βουνού και εμπόδισαν τους Τούρκους να τους συλλάβουν. Για
το λόγο αυτό μεταξύ των αιχμαλώτων, κυρίως γυναικών, της περιοχής που
πουλήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της Αιγύπτου δεν υπήρχε ούτε ένας κάτοικος του
Γκιότσαλι. Υπήρχαν δύο θύματα, μια γυναίκα από την οικογένεια Βλάχου και η κόρη
της που ήταν μωρό, κάηκαν μέσα στη σπηλιά από λιωμένο θειάφι που εκτόξευσαν
οι Τούρκοι. Μετά την αποτυχία και τις απώλειες που είχαν οι Τούρκοι σκότωσαν τον
Σμαίλο. Το μέρος που τον έθαψαν οι κάτοικοι το ονόμασαν στον Τούρκο ή στο
Ανάθεμα, γιατί όποιος περνούσε από εκεί πέταγε μια πέτρα και έλεγε «ανάθεμα
στον προδότη».
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Το κάστρο του Γερακίου

Το Kάστρο χτίστηκε το 1209, από το Γάλλο βαρόνο Γκι Ντε Ντιβελέ (επί
Φραγκοκρατίας), στην κορυφή επιμήκους λόφου τού Πάρνωνα, στα ανατολικά του
σημερινού οικισμού. Ήταν ενδιάμεσος σταθμός για την επικοινωνία με φωτιές,
ανάμεσα στα κάστρα του Μυστρά και της Μονεμβασίας. Σώζεται κατά μεγάλο
μέρος. Έχει ακανόνιστη, περίπου τετράπλευρη κάτοψη, με μεγάλους γωνιακούς
πύργους και ακολουθεί αρχιτεκτονική ορεινών κάστρων τής εποχής. Επίσης,
παρουσιάζει μια β΄φάση ενίσχυσής του, που αποδίδεται στην περίοδο που
περιήλθε στους Βυζαντινούς. Γύρω και μέσα στο Κάστρο, η κατοίκηση υπήρξε
έντονη στα υστεροβυζαντινά χρόνια (13ος – 15ος αι.) Σώζονται πολυάριθμα σπίτια,
ναοί και παρεκκλήσια. Εκτός της σπουδαιότητας των μνημείων του, έχει και εθνική
σημασία. Βρίσκεται στο μέσο περίπου του δρόμου Μυστρά – Μονεμβασίας. Ήταν ο
στρατιωτικός σταθμός που εξασφάλιζε τη συγκοινωνία των δυο μεγάλων εκείνων
βυζαντινών κέντρων: του Δεσποτάτου του Μυστρά και της πρωτεύουσας της
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
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Οι Εκκλησίες του Κάστρου

Ο ναός της Αγίας Παρασκευής
Ναός με αρμονικές αναλογίες και ποικιλία εξωτερικού διάκοσμου (πλίνθοι,
συμπλέγματα, ταινίες), που σχηματίζουν πλαίσια στα παράθυρα και καμάρες στη
στοά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι οξυγώνιες αψίδες, τα διακοσμητικά χαράγματα,
τα σχήματα και οι παραστάσεις ζώων και πτηνών σε πέτρες. Ο ναός είναι θολωτός
και εικονίζει χέρια τριών ανδρών και τριών γυναικών εκατέρωθεν προς το Θεό. Από
αυτό βγαίνει το συμπέρασμα, ότι ο ναός κτίσθηκε από οικογένεια που αριθμούσε
έξι μέλη.

Ο ναός των Ταξιαρχών
Στο ναό των Ταξιαρχών, οι φράγκικες επιδράσεις είναι περισσότερο καταφανείς,
ίσως γιατί ο χρόνος της ιδρύσεως αυτού βρίσκεται εγγύτερα προς το χρόνο
αποχωρήσεως των ιπποτών της Δύσεως. Τότε πιθανώς το Γεράκι σύσσωμο να
αισθάνθηκε την ανάγκη να τιμήσει τους Ταξιάρχες για τη λύτρωση του τόπου.
Αξιόλογα είναι τα λίθινα περιθυρώματα θυρών και παραθύρων που με τη φράγκικη
επίδραση είναι οξυκόρυφα. Φαίνεται ότι ο ναός είναι περισσότερο αφιερωμένος
στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Οι τοιχογραφίες του ναού διακρίνονται για τη ζωντάνια
και την ορμητικότητα τους.

Η Σπηλιά των Αυγών
Το σπήλαιο είναι πανέμορφο και έχει ενδιαφέρον, είναι όμως δύσβατο και
επομένως δεν είναι εύκολα επισκέψιμο στους πολλούς. Όλο το μήκος που
εξερευνήθηκε, φθάνει τα 194 μέτρα.
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Υπάρχουν σχεδόν σε όλους τους θαλάμους στα τοιχώματα του σπηλαίου,
σταλακτίτες σε διάφορες μορφές. Οι ομορφότεροι όμως σταλακτίτες υπάρχουν
στην τελευταία σάλα. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι σταλακτίτες που έχουν το
σχήμα και το χρώμα αυγού οι οποίοι και κυριαρχούν στο χώρο. Από τους
σταλακτίτες αυτούς οι σπηλαιολόγοι ονόμασαν το σπήλαιο αυτό «Σπήλαιο των
αυγών». Υπάρχουν επίσης σταλακτίτες σε σχήμα κεριού αναμμένου, κουρτίνας και
σε διάφορες άλλες μορφές.

Επιδαύρειο Θέατρο Βλαχιώτη
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Πρόκειται για ένα «κόσμημα» μοναδικής αισθητικής, χωρητικότητας 1250 θέσεων,
με πανοραμική θέα στο Νομό Λακωνίας.
Στο ανοιχτό « Επιδαύρειο Θέατρο Έλους » διοργανώνονται κάθε καλοκαίρι
πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν θεατρικές παραστάσεις
επωνύμων θιάσων, μουσικές παραστάσεις με καταξιωμένους καλλιτέχνες και
τοπικά μουσικά σχήματα, παραστάσεις τοπικών πολιτιστικών συλλόγων καθώς και
παραστάσεις Καραγκιόζη και άλλες που αφορούν στα μικρά παιδιά.

2.5.2. Υποδομές στον αθλητισμό
Στο Δήμο Ευρώτα υπάρχουν φυσικές υποδομές για αθλητισμό χωρίς όρια. Ο
ποταμός Ευρώτας εκτός από ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας είναι και μία
πρόκληση για τους λάτρεις των αθλημάτων τα οποία διεξάγονται στα ποτάμια όπως
rafting, kayak.
Ακόμα για τους λάτρεις των 4Χ4 υπάρχουν μέρη στο βουνό στα οποία μπορεί
κάποιος να ευχαριστηθεί δύσκολες διαδρομές με το τζιπ σε συνδυασμό με τα τοπία
φυσικού κάλλους τα οποία θα του προκαλούν τον θαυμασμό.
Ο Δήμος Ευρώτα έχει θέσει ως πρώτη του προτεραιότητα την παροχή αθλητικών
εγκαταστάσεων στους κατοίκους του Δήμου και ιδιαίτερα στους μαθητές. Στο
πλαίσιο αυτό, σήμερα, λειτουργούν τρία ικανοποιητικά οργανωμένα Δημοτικά
Στάδια με χλοοτάπητα στις Δ.Κ. Σκάλας, Βλαχιώτη και στη Τ.Κ. Κροκεών καθώς και
ένα σύγχρονο Κλειστό Γυμναστήριο στην Δ.Ε. Βλαχιώτη όπου διοργανώνονται
σημαντικές εκδηλώσεις, σκοπός των οποίων είναι η προώθηση της ιδέας της
άθλησης σε όλες τις ηλικίες, η ανάδειξη της ευγενούς άμιλλας, μέσα από το
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Ολυμπιακό Ιδεώδες του Αθλητισμού, η διάδοση του αθλητισμού ιδιαιτέρως στις
μικρές ηλικίες και η ανάδειξη ταλέντων που θα εκπροσωπούν το Δήμο σε αθλητικές
διοργανώσεις.
Ο Δήμος Ευρώτα διαθέτει συνολικά 8 γήπεδα ποδοσφαίρου, 7 γήπεδα μπάσκετ,
2 γήπεδα βόλεϊ και 2 γήπεδα τένις.

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον Δήμο είναι οι ακόλουθοι:
 Αθλητικός Σύλλογος Νιάτων
 Αθλητικός Σύλλογος Αγ. Δημητρίου
 Αθλητικός Σύλλογος Απιδιάς
 Αθλητικός Σύλλογος «ΕΥΡΩΤΑ»
 Αθλητικός Σύλλογος «Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ»
 Αθλητικός Σύλλογος «ΛΕΩΝΙΔΑΣ»
 Αθλητικός Σύλλογος Αγ. Ιωάννη «ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ»
 Αθλητικός Σύλλογος Βλαχιώτη «ΑΣΤΗΡ»
 Αθλητική Ένωση Σκάλας «Α.Ο. ΣΚΑΛΑΣ»
 Αθλητική Ένωση Στεφανιάς «ΤΡΙΝΙΣΙΑΚΟΣ»
 Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βρονταμά «Α.Ο.ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
 Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Φιλισίου «Η ΕΝΩΣΗ»
 Α.Π.Σ. ΑΡΗΣ Σκάλας Τμήμα Μπάσκετ
 ΑΡΗΣ Σκάλας
 Αθλητικός Όμιλος Κροκεών
 Αθλητικός Όμιλος «ΔΥΝΑΜΟ» Κροκεών
 Αθλητικό Σωματείο «ΚΑΣΤΡΟ» Γερακίου

- 63 -

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

2.5.3 Πολιτιστικές Υποδομές
H πολιτιστική ανάπτυξη μαζί με την Παιδεία αποτελούν το δίπολο της δημιουργικής
ανάπτυξης

του Δήμου Ευρώτα.

Τρεις (3) Φιλαρμονικές (Κροκεών, Σκάλας,

Βλαχιώτη), τμήματα (μικρές μπάντες) έγχορδων και πνευστών μαζί με χορωδίες και
χορευτικά συγκροτήματα σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
διαμορφώνουν το έμψυχο δυναμικό που είναι η βάση για την πολιτιστική
δημιουργία, ανάπτυξη και ανάδειξη του Δήμου.
Στόχος του Δήμου Ευρώτα είναι η δημιουργία πολιτιστικών υποδομών. Επίσης, η
συνεργασία και η θεσμοθέτηση νέων δομών και δράσεων θα έχει ως αποτέλεσμα
την υψηλή πολιτιστική προστιθέμενη αξία.

 Η Φιλαρμονικές των πρώην Δήμων Σκάλας και Έλους εντάχθηκαν στη
Κοινωφελή Επιχείρηση ‘’Ευρώτειος Πολιτεία», που μαζί με τις Φιλαρμονικές
των άλλων Τ.Κ. θα προσδώσουν μια αναβαθμισμένη πολιτιστική προστιθέμενη
αξία στους Δημότες και ιδιαίτερα στη νεολαία.

 Το Λεημονίτειο Λαογραφικό Μουσείο εγκαινιάσθηκε στις 12/09/2010 στο

Λεήμονα, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΄΄Νέοι Ορίζοντες΄΄, ο οποίος με αγάπη,
μεράκι και σεβασμό, συγκέντρωσε στο χώρο αυτό παλαιά αντικείμενα,
δημιουργήματα μιας άλλης εποχής. Αντικείμενα που ξυπνούν ποικίλα
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συναισθήματα σε όλους τους λάτρεις της λαϊκής παράδοσης και του πολιτισμού
μας. Τα εκθέματα του Μουσείου είναι αλέτρια, πυθάρια, αλωνίστρες, στρωφιλιές,
καντάρια, παλάντζες, χάλκινα, αργαλειός, υφαντά, προικιά, ραπτομηχανές,
ραδιόφωνα, γραμμόφωνα, νομίσματα, μπαούλα, κασέλες, καρβουνοσίδερα,
παλιές φωτογραφίες, σκαφίδια, σοφράδες, εργόχειρα και άλλα πολλά σε μια
άρτια και οργανωμένη παρουσίαση, που προσφέρει μοναδικές στιγμές ηρεμίας,
νοσταλγίας και υπερηφάνειας.

Οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται στον Δήμο είναι οι ακόλουθοι:


























Πολιτιστικός Σύλλογος Βρονταμά
Πολιτιστικός Σύλλογος Περιστερίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Γεωργίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Φιλισίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Λέημονα
Πολιτιστικός Σύλλογος Στεφανιάς
Πολιτιστικός Σύλλογος Νιάτων
Πολιτιστικός Σύλλογος Αγ. Δημητρίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστής
Πολιτιστικός Σύλλογος Κροκεών
Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλακίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Βαλτακίου
Πολιτιστικός Σύλλογος Γερονθρών
Πολιτιστικός Σύλλογος Έλους
Πολιτιστικός Σύλλογος Μυρτέας
Πολιτιστικός Σύλλογος Κυριών Σκάλας
Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Απανταχού Καριτσιωτών
Εμπορικός Σύλλογος Σκάλας
Εμπορικός Σύλλογος Κροκεών
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Γερακίου
Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βλαχιώτη
Σύλλογος Γυναικών Στεφανιάς
Σύλλογος Γυναικών Απιδιάς
Σύλλογος Γυναικών Νιάτων
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Σύλλογος Γυναικών Αγ. Δημητρίου
Σύλλογος Γυναικών Κροκεών
Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Γερακίου
Σύλλογος Κυριών & Δεσποινίδων Γλυκόβρυσης
Σύλλογος Κυριών Έλους
Ένωση Δημοτών Σκάλας – ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
Φίλοι του Γκιότσαλι – ο Αι Γιώργης
Σύλλογος Φίλων Θεάτρου «ΔΕΙΚΙΛΟΝ»
Ένωση Απανταχού Γερακιτών

2.5.4 Υποδομές στην Παιδεία
Η προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσιάζει τα εξής
χαρακτηριστικά:
ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
1Ο Νηπιαγωγείο Σκάλας
2Ο Νηπιαγωγείο Σκάλας
3Ο Νηπιαγωγείο Σκάλας
Νηπιαγωγείο Βλαχιώτη
Νηπιαγωγείο Βρονταμά
Νηπιαγωγείο Δαφνίου
Νηπιαγωγείο Έλους
Νηπιαγωγείο Κροκεών
Νηπιαγωγείο Μυρτιάς
Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου
Νηπιαγωγείο Απιδέας
Νηπιαγωγείο Γερακίου
Νηπιαγωγείο Κάτω Γλυκόβρυσης
Νηπιαγωγείο Νιάτων
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου – Νιάτων
Δημοτικό Σχολείο Γερακίου
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Γλυκόβρυσης
Δημοτικό Σχολείο Βλαχιώτη
Δημοτικό Σχολείο Βρονταμά
Δημοτικό Σχολείο Δαφνίου
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Δημοτικό Σχολείο Κροκεών
1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας
2ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Γυμνάσιο Βλαχιώτη
Γυμνάσιο Σκάλας
Γυμνάσιο Γερακίου
Γυμνάσιο Κροκεών
ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ – ΕΠΑΛ
Λύκειο Γερακίου
Λύκειο Σκάλας
Λύκειο Κροκεών
Λύκειο Βλαχιώτη
ΕΠΑΛ Έλους

2.5.5 Υποδομές Υγείας - Πρόνοιας
Στο Δήμο Ευρώτα λειτουργεί ένα (1) Κέντρο Υγείας στη Δημοτική Κοινότητα
Βλαχιώτη το οποίο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο με τεχνολογικά μέσα καθώς και
ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, που δεν είναι επαρκές.
Οι ανάγκες για δευτεροβάθμια περίθαλψη καλύπτονται από το Γενικό Νοσοκομείο
Σπάρτης και το Γενικό Νοσοκομείο Μολάων.
Από τα παραπάνω προκύπτει η ύπαρξη πολλών ελλείψεων στην υποδομή και στην
παροχή των απαραίτητων υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Απαιτείται
στελέχωση, εξοπλισμός και συχνότερη λειτουργία των αγροτικών ιατρείων.
Στο Δήμο Ευρώτα λειτουργούν τρεις (3) Παιδικοί Σταθμοί στη Σκάλα, στο Βλαχιώτη
και στις Κροκεές.
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Στον τομέα της Πρόνοιας, λειτουργεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» στους
πρώην Δήμους Σκάλας, Έλους και Γερονθρών και το συνεργαζόμενο πρόγραμμα
«ΚΡΟΚΕΩΝ – ΦΑΡΙΔΟΣ».

2.5.6 Δίκτυο Ύδρευσης
2.5.6.1. Διοικητική οργάνωση των τομέων ύδρευσης, αποχέτευσης και
άρδευσης των συνενούμενων Δήμων.
Η παροχή των υπηρεσιών Ύδρευσης, Άρδευσης και Αποχέτευσης στους
συνενούμενους Δήμους, είναι οργανωμένη με διαφορετικό τρόπο σε κάθε Δημοτική
Ενότητα και είναι η ακόλουθη9:

Δημοτική Ενότητα Σκάλας (πρώην Δήμος Σκάλας)
Στον πρώην Δήμο Σκάλας λειτουργούσε Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου) με διοικητικά όρια, τα όρια του
πρώην Δήμου, σύμφωνα με το ΦΕΚ σύστασης 2411/2007.

Σκοποί της επιχείρησης ήταν:
Μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των
δικτύων ύδρευσης – άρδευσης και αποχέτευσης ακάθαρτων και όμβριων υδάτων,
ως και Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων και Αποβλήτων της περιοχής αρμοδιότητάς
της.
Ως έδρα της επιχείρησης ήταν η Σκάλα και περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης
ήταν η διοικητική περιφέρεια του πρώην Δήμου Σκάλας.
Τα Έσοδα της επιχείρησης προέρχονταν από:
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 Το ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης
– άρδευσης και αποχέτευσης, για μια δεκαετία από την 1η Ιανουαρίου του
επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους, που υπολογίζεται σε
ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται
 Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι
35% των δαπανών μελετών κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης
– άρδευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης
 Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης
 Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης –
άρδευσης και της αποχέτευσης
 Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης – άρδευσης
 Το τέλος χρήσης υπονόμων
 Η αξία ύδατος που καταναλώνεται
 Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή
 Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης –
άρδευσης ή αποχέτευσης, υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών
 Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων
 Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής
 Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις
 Έσοδα που εισπράττονται από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27
και 28 του ν. 1063/1980, όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το
άρθρο 6 παρ. 13 του ν. 2307/1995
 Κάθε άλλο έσοδο που τυχόν θα προβλεφθεί με νεότερο νόμο που
αντικαθιστά ή τροποποιεί το ν. 1069/1980

Δημοτική Ενότητα Έλους
Στην Δημοτική Κοινότητα Έλους λειτουργούσε Υπηρεσία Ύδρευσης.
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Δημοτική Ενότητα Κροκεών
Στη Δημοτική Κοινότητα Κροκεών λειτουργούσε υπηρεσία Ύδρευσης και Άρδευσης.

Δημοτική Ενότητα Νιάτων
Στη Δημοτική Κοινότητα Νιάτων λειτουργούσε υπηρεσία Ύδρευσης.

Δημοτική Ενότητα Γερονθρών
Στη Δημοτική Κοινότητα Γερονθρών λειτουργούσε υπηρεσία Ύδρευσης, Άρδευσης
και υπηρεσία Αποχέτευσης, στην περιοχή Γεράκι, όπου λειτουργεί Μονάδα
Βιολογικού Καθαρισμού.

2.5.6.2. Υδρόμετρα

Κατωτέρω αναλύεται ο αριθμός υδρομέτρων ανά δημοτική ενότητα,
ΠΕΡΙΟΧΕΣ
α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ
γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
Σύνολο Υδρομέτρων Δ. Ευρώτα

ΑΡ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ
3.443
4.094
1.620
1.500
1.176
11.833

2.5.6.3. Εγκαταστάσεις – Δίκτυα
Σύμφωνα με την καταγραφή των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δικτύων που
διαχειρίζονταν οι υπηρεσίες ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης των πρώην δήμων
και νυν δημοτικών κοινοτήτων του νέου Δήμου Ευρώτα, καταρτίζονται οι,
παρακάτω πίνακες:

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΙΔΟΣ
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α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

Χωρητικότητα: 400 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ

Χωρητικότητα: 50 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ

Χωρητικότητα: 200 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ

Χωρητικότητα: 160 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΥΝ. ΜΑΚΡΥΝΑΡΑΣ

Χωρητικότητα: 120 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΕΛΟΥΣ

Χωρητικότητα: 60 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΜΥΡΤΙΑΣ

Χωρητικότητα: 230 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΓΟΥΒΩΝ

Χωρητικότητα: 100 Μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚ. ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚ. ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΛΟΥΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚ. ΜΥΡΤΙΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚ. ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚ. ΓΟΥΒΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝ. ΜΑΚΡΥΝΑΡΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝ. ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ
β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΣΚΑΛΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΒΡΟΝΤΑΜΑ

Χωρητικότητα: 32 Μ3
Χωρητικότητα: 300 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΓΗΠΕΔΟ ΒΡΟΝΤΑΜΑ

Χωρητικότητα: 300 Μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΡΟΓΚΙΑ»
ΜΕΣΟΚΙΝΗΣΗ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΣΥΚΙΤΣΕΣ¨»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΤΩΡΙΑ ΚΟΥΡΛΑ»

Χωρητικότητα: 25 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΥΛΩΝΑ»
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΥΤΩΡΙΑ
ΚΟΥΡΛΑ»

Χωρητικότητα: 200 Μ3

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΖΑΣΤΑΝΑ»

Χωρητικότητα: 60 Μ3

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΖΑΣΤΑΝΑ»
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»

Χωρητικότητα: 60 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»

Χωρητικότητα: 300 Μ3

Χωρητικότητα: 300 Μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΖΑΣΤΑΝΑ»
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΖΑΣΤΑΝΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»

Χωρητικότητα: 70 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ»

Χωρητικότητα: 250 Μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΑΓ. ΗΛΙΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΟΙΚ. ΛΕΗΜΟΝΑ
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Χωρητικότητα: 25 Μ3
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ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΛΕΗΜΟΝΑ

Χωρητικότητα: 80 Μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚ. ΛΕΗΜΟΝΑ
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΗΓΑΔΑΚΙ - ΖΑΣΤΑΝΑ»

Χωρητικότητα: 15 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ»

Χωρητικότητα: 100 Μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΖΑΣΤΑΝΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΗΓΑΔΑΚΙ - ΖΑΣΤΑΝΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΨΗΦΙ»

Χωρητικότητα: 15 Μ3
Χωρητικότητα: 30 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

Χωρητικότητα: 50 Μ3

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΟΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

Χωρητικότητα: 50 Μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΚ. ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΡΜΑΡΟ»

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΑΡΙ»

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ»

ΔΕΞΑΜΕΝΗ «ΜΕΣΟΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΡΟΚΕΩΝ»

ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΣΗΜΙΟΥ»

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΥΡΙ»
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ισχύς μοτέρ: 100hp,
παροχή 35Μ3 ανά
ώρα, Βάθος: 120m,
Χρήση: Ύδρευση –
Άρδευση
Ισχύς μοτέρ: 100hp,
παροχή 35Μ3 ανά
ώρα, Βάθος: 130m,
Χρήση: Ύδρευση
Ισχύς μοτέρ: 100hp,
παροχή 35Μ3 ανά
ώρα, Βάθος: 130m,
Χρήση: Ύδρευση,
Ισχύς μοτέρ: 75hp,
παροχή 75M3 ανά
ώρα (συνολικά),
Βάθος: 3m, Χρήση:
Άρδευση
Ισχύς μοτέρ: 30hp,
παροχή 10Μ3 ανά
ώρα, Βάθος: 120m,
Χρήση:Άρδευση
Ισχύς υποβρυχίας
αντλίας: 60hp,
παροχή 40Μ3 ανά
ώρα, Χρήση:
Ύδρευση
Ισχύς υποβρυχίου :
10hp, παροχή 15Μ3
ανά ώρα, Χρήση:
Ύδρευση

Ισχύς υποβρυχίου :
80hp, παροχή 40Μ3
ανά ώρα, Βάθος:

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

30μ Χρήση:
Ύδρευση

η

ΔΕΞΑΜΕΝΗ «1 ΜΕΣΟΚΙΝΗΣΗ
ΔΑΦΝΙΟΥ»

η

ΔΕΞΑΜΕΝΗ «2 ΜΕΣΟΚΙΝΗΣΗ
ΔΑΦΝΙΟΥ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ»

ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΗΓΑΔΙ
ΓΗΠΕΔΟΥ»

ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΠΗΓΑΔΙ
ΔΑΦΝΙΟΥ»

ΠΗΓΑΔΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΥΣΗ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ»

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΑΓΙΟΥ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ «ΜΕΣΟΚΙΝΗΣΗ ΛΑΓΙΟΥ»

ΓΕΩΤΡΗΣΗ «ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ»
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΡΟΚΕΩΝ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΔ. ΔΑΦΝΙΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΔ. ΔΑΦΝΙΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ ΤΔ. ΛΑΓΙΟΥ
ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΒΑΛΤΑΚΙΟΥ
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Ισχύς υποβρυχίου:
40hp, παροχή 40Μ3
ανά ώρα, Βάθος:
2m, Χρήση:
Ύδρευση
Ισχύς υποβρυχίου:
40hp, παροχή 40Μ3
ανά ώρα, Βάθος:
2m, Χρήση:
Ύδρευση
Ισχύς μοτέρ: 10hp,
παροχή 10Μ3 ανά
ώρα, Βάθος: 120m,
Χρήση: Άρδευση
Ισχύς υποβρυχίου:
20hp, παροχή 20Μ3
ανά ώρα, Βάθος:
18m, Χρήση:
Άρδευση
Ισχύς μοτέρ: 10hp,
παροχή 10Μ3 ανά
ώρα, Βάθος: 18m,
Χρήση: Άρδευση
Ισχύς μοτέρ: 10hp,
παροχή 3Μ3 ανά
ώρα, Χρήση:
Άρδευση
Ισχύς υποβρυχίου:
70hp, Βάθος: 90m,
Χρήση: Ύδρευση
Ισχύς υποβρυχίου:
10hp, Βάθος: 3m,
Χρήση: Ύδρευση
Ισχύς μοτέρ: 30hp,
παροχή 30Μ3 ανά
ώρα, Βάθος: 90m,
Χρήση: Ύδρευση
Χωρητικότητα: 250
μ3
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ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΗΜΙΟΥ
ΔΥΟ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΔ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟ
ΤΔ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΣ
ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ «ΜΕΣΟΚΙΝΗΣΗ
ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΣ»
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΜΠΟΧΛΑ»
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ»
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ»

ΠΕΡΙΟΧΗ
δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ

Χωρητικότητα: 10
τον
Χωρητικότητα: 8 τον
Χωρητικότητα: 5 τον
η κάθε μια

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΟΚΕΩΝ

Χωρητικότητα: 5 τον
Χωρητικότητα: 10
τον
Χωρητικότητα: 10
τον
Χρήση: Ύδρευση –
Άρδευση

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΦΝΙΟΥ

Χρήση: Ύδρευση

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΙΟΥ

Χρήση: Ύδρευση

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ

Χρήση: Ύδρευση

ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΡΕΜΑΣΤΗ»

Χρήση: Ύδρευση

ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΙΓΛΑΛΕΩΝΙΔΙΟ»

Χρήση: Άρδευση

ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΑΡΙ»

Χρήση: Ύδρευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Ύδρευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Ύδρευση

ΠΗΓΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ»

Χρήση: Ύδρευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΧΟΥΝΗ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΜΙΚΡΑ
ΝΙΑΤΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΙΓΛΑΛΕΩΝΙΔΙΟ»

Χρήση: Άρδευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Άρδευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Άρδευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Άρδευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Άρδευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Άρδευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ ΜΑΡΙ»

Χρήση: Άρδευση
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Χρήση: Ύδρευση

Χρήση: Άρδευση
Χρήση: Ύδρευση
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ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΠΙΔΙΑ»

Χρήση: Ύδρευση

ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΠΙΔΙΑ»
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΚΡΕΜΑΣΤΗ»

Χρήση: Ύδρευση

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΠΙΔΙΑ»

Χωρητικότητα: 50μ3
Χωρητικότητα:
120μ3
Χωρητικότητα:
120μ3
Χωρητικότητα:
180μ3

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΙΑΤΑ»

Χωρητικότητα: 50μ3

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΙΓΛΑ»
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΤΩ
ΜΑΡΙ»

Χωρητικότητα: 80μ3

ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΙΑΤΑ»
ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Χωρητικότητα: 40μ3

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΕΙΔΟΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
(ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ,ΤΖΕΛΕΤΙ, ΚΑΤΩ ΒΡΥΣΗ,
ΜΑΔΑΡΑ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ
«ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΙΑ»
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΔΟΝΤΑΚΙΑ»
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ»
ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΡΙΤΣΑ»
ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΕΡΑΚΙ –
ΜΑΔΑΡΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΓΕΡΑΚΙ –
ΤΡΑΜΠΑΛΕΣ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ –
ΖΑΒΡΑΙΝΑ»
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΑΛΛΙΘΕΑ –
ΦΛΑΜΠΟΥΡΑ»
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Χωρητικότητα:
180μ3
Χωρητικότητα:
240μ3
Χωρητικότητα:
50μ3
Χωρητικότητα:
80μ3 (σύνολο)
Χωρητικότητα:
80μ3
Βάθος: 320μ
Βάθος: 210μ
Βάθος: 110μ
Βάθος: 98μ

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

2.5.6.4. Όραμα νέας υπηρεσίας ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης Δήμου
Ευρώτα
Η δημιουργία μιας Επιχείρησης η οποία, έχοντας ολοκληρωμένο σύστημα
προγραμματισμού, λιτές και συνεκτικές οργανωτικές δομές, ευέλικτες διαδικασίες
λειτουργίας, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονη υλικοτεχνική
υποδομή, να μπορεί με ίδιες δυνάμεις αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς,
να παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
ύδρευσης & αποχέτευσης της περιοχής και να είναι ικανή στο να εκπληρώνει την
αποστολή της οικονομικότερα, με διαφάνεια και με το επίπεδο ποιότητας που
προδιαγράφεται από τις προσδοκίες των καταναλωτών. Κριτήριο και προϋπόθεση
κάθε ενέργειας είναι ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφορία
και η βιώσιμη χρήση του ύδατος.

Αποστολή – Σκοποί
Συγκεκριμένα, οι σκοποί και οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας ύδρευσης
περιλαμβάνουν:
 Την παροχή και τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού,
 Την παροχή νερού για άρδευση
 Τη κατασκευή και διαχείριση του αποχετευτικού δικτύου και του
δικτύου όμβριων,
 Την κατασκευή και διαχείριση Μονάδων βιολογικού καθαρισμού
 Την αποκατάσταση βλαβών σε όλα τα προαναφερόμενα δίκτυα
Κατευθυντήριες Αρχές
 Σεβασμός των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης
 Υιοθέτηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με στόχο την αύξηση της αξίας
για την τοπική κοινωνία και οικονομία
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 Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς με σκοπό την
κινητοποίηση τοπικών πόρων & δυνατοτήτων & την προώθηση της ενεργού
συμμετοχής των πολιτών για βιώσιμη χρήση του ύδατος
 Κατανόηση της ανάγκης ύπαρξης μιας νέας κουλτούρας για το νερό
 Ανταπόκριση στις ανάγκες και στα αιτήματα των πολιτών
 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
 Διαφάνεια και χρηστή οικονομική διαχείριση
 Ισόρροπη ανάπτυξη των Δημοτικών Διαμερισμάτων
 Ισότιμη αντιμετώπιση των κατοίκων χωρίς διακρίσεις

Ακολουθεί η οριοθέτηση των στόχων της Υπηρεσίας ύδρευσης για κάθε Τομέα

Ύδρευση
Στον Τομέα της Ύδρευσης τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
1. Νέοι Πόροι Ύδρευσης
2. Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών
3. Έλεγχος & βελτίωση της ποιότητας του νερού
4. Κατασκευές – Επεκτάσεις δικτύων
5. Περιορισμός των διαρροών και απωλειών νερού
6. Εκστρατείες για την εξοικονόμηση του νερού

Άρδευση
Στον Τομέα της Άρδευσης τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
1. Νέοι Πόροι για άρδευση
2. Αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών
3. Κατασκευές – Επεκτάσεις δικτύων
4. Περιορισμός των διαρροών και απωλειών νερού
5. Εκστρατείες για την εξοικονόμηση του νερού
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Αποχέτευση
Στον Τομέα της Αποχέτευσης τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
1. Δημιουργία επαρκών βασικών υποδομών
2. Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης λυμάτων
3. Βελτίωση της λειτουργίας του Β.Κ. καθώς και δημιουργία μεγάλων ή μικρών
Β.Κ.
4. Δίκτυα αποχέτευσης όμβριων
5. Επισκευές & συντηρήσεις αποχετευτικού συστήματος

Διοικητική Ικανότητα
Στον Τομέα της Βελτίωσης της Διοικητικής Ικανότητας της Υπηρεσίας ύδρευσης
τίθενται οι ακόλουθοι στόχοι:
1. Εισαγωγή σύγχρονων διαδικασιών προγραμματισμού, παρακολούθησης και
αξιολόγησης
2. Βελτίωση πληροφοριακών προγραμμάτων και Ριζική αναβάθμιση της
διαδικτυακής πύλης
3. Ενίσχυση της διαφάνειας και ανάπτυξη διαδικασιών αμφίδρομης επικοινωνίας με
τους καταναλωτές
4. Αξιοποίηση περιουσίας 2.5.7 Υποδομές της Υπηρεσίας Καθαριότητας

2.5.7 Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Τα Δημοτικά Κτίρια που καταγράφονται σε κάθε Δημοτική Ενότητα είναι τα εξής:
2.5.7.1.

Κτίρια Τέως Δήμου Γερονθρών

Α/Α
Περιοχή
Κτιρίου
1
ΓΕΡΑΚΙ
2
3

ΓΕΡΑΚΙ
ΓΕΡΑΚΙ

Αριθμός
Κτίριο (Χρήση)
Ορόφων
2
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ)
ΚΕΠ (ΙΣΟΓΕΙΟ)
2
ΡΕΛΛΕΙΟ ΟΙΚΗΜΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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4
5
6
7

ΓΕΡΑΚΙ
ΓΕΡΑΚΙ
ΓΕΡΑΚΙ
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

2
1
2
1

8

ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ

1

9

ΚΑΡΙΤΣΑ

1

10

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

1

2.5.7.2.
Α/Α
Κτιρίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
Ε.Ε.Λ.
ΞΕΝΩΝΑΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ –
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κτίρια Τέως Δήμου Έλους
Περιοχή
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΒΛΑΧΙΩΤΗ
ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΥΡΤΙΑ
ΜΥΡΤΙΑ
ΕΛΟΣ
ΕΛΟΣ
ΕΛΟΣ
ΓΟΥΒΕΣ
ΓΟΥΒΕΣ
ΓΟΥΒΕΣ
ΜΑΚΡΥΝΑΡΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΑΝΩ

Αριθμός
Ορόφων
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
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Κτίριο (Χρήση)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΤΕΕ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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24
25
26
27
28

2.5.7.3.
Α/Α
Κτιρίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗ
ΑΣΤΕΡΙ
ΑΣΤΕΡΙ

1
2
1
1
1

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κτίρια Τέως Δήμου Κροκεών
Περιοχή
ΚΡΟΚΕΕΣ
ΚΡΟΚΕΕΣ
ΚΡΟΚΕΕΣ
ΚΡΟΚΕΕΣ
ΚΡΟΚΕΕΣ
ΚΡΟΚΕΕΣ
ΦΑΡΟΣ
ΑΣΗΜΙ
ΔΑΦΝΙ
ΔΑΦΝΙ
ΔΑΦΝΙ
ΔΑΦΝΙ
ΔΑΦΝΙ
ΛΑΓΙΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ
ΒΑΣΙΛΑΚΙΟ

Αριθμός
Κτίριο (Χρήση)
Ορόφων
2
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ
1
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
2
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1
ΚΤΙΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
1
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
1
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
1
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
1
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2.5.7.4.

Κτίρια Τέως Δήμου Νιάτων

Α/Α
Κτιρίου
1
2
3
4
5
6
7

Περιοχή
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αριθμός
Ορόφων
2
1
1
1
1
1
1
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Κτίριο (Χρήση)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2.5.7.5.
Α/Α
Κτιρίου
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΚΡΕΜΑΣΤΗ
ΝΙΑΤΑ
ΝΙΑΤΑ
ΝΙΑΤΑ
ΝΙΑΤΑ
ΝΙΑΤΑ
ΝΙΑΤΑ
ΑΠΙΔΙΑ
ΑΠΙΔΙΑ
ΑΠΙΔΙΑ
ΑΠΙΔΙΑ

2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Κτίρια Τέως Δήμου Σκάλας
Περιοχή
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΣΚΑΛΑ
ΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ
ΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΛΕΗΜΟΝΑΣ
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΦΙΛΙΣΙ

Αριθμός
Ορόφων
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Κτίριο (Χρήση)
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ
ΚΤΙΡΙΟ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
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22
23
24
25
26
27
28

ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ
ΓΡΑΜΜΟΥΣΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ
ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ
ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ

1
1
1
1
2
1
1

ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πίνακας 2610 : Σύνολο κτιρίων Δήμου Ευρώτα ανά Δημοτική Ενότητα
Απογραφή
1990

Απογραφή
2000

Πρώην Δήμος Γερονθρών

1.772

1.272

-28,22 %

Πρώην Δήμος Έλους

3.382

2.785

-17,65 %

Πρώην Δήμος Κροκεών

1.812

1.553

-14,29 %

Πρώην Δήμος Νιάτων

1.683

1.713

1,78 %

Πρώην Δήμος Σκάλας

3.221

2.871

-10,87 %

Δήμος Ευρώτα

11.870

10.194

Ποσοστιαία
Μεταβολή

-14,11 %

Μεγάλη πτώση στην κτιριακή υποδομή παρουσιάζει ο Πρώην Δήμος Γερονθρών και
ακολουθεί ο Πρώην Δήμος Έλους. Εύλογο ερώτημα αποτελεί το γιατί μειώθηκαν, σε
τέτοιο μεγάλο βαθμό, οι οικοδομές των εν λόγω Δήμων : Είναι επειδή, λόγω
παλαιότητας των κατασκευών, κρίθηκαν δυσλειτουργικές και προτιμήθηκε η
καταστροφή τους, ή μήπως στη θέση τους θα αναγερθούν καινούριες και άρα θα
υπάρξει ανανέωση των οικοδομών; Οι απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε σε
τέτοιου είδους ερωτήματα εξαρτώνται από στοιχεία που περιέχονται στο παρακάτω
πίνακα :

10

Κωστής Βαϊτσος – Βλάσης Μισσός , «Ο οικονομικός χώρος της σύγχρονης Λακωνίας», σελ. 127
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Πίνακας 2711 : ποσοστό παλαιότητας κτιρίων κατά περίοδο έκδοσης Άδειας
Κατασκευής (απογραφή 2000)
Έκδοση

Προ

1919

1946

1961

1971

1981

1986

1991

1996

Υπό

Δε

Οικοδομικής

του

έως

έως

έως

έως

έως

έως

έως

και

κατασκευή

δηλώθηκε

Άδειας

1919

1945

1960

1970

1980

1985

1990

1995

μετά

Δ.Γερονθρών

51,97%

21,93%

8,02%

5,03%

5,11%

1,81%

1,34%

1,89%

2,67%

0,16%

0,08%

Δ.Έλους

6,18%

20,5%

24,52%

18,28%

14,11%

4,45%

4,27%

3,99%

2,69%

0,65%

0,36%

Δ.Κροκεών

14,49%

29,94%

13,33%

15,52%

11,85%

5,34%

3,41%

2,9%

2,19%

0,45%

0,58%

Δ.Νιάτων

8,87%

29,07%

17,92%

16,52%

10,45%

5,02%

4,44%

3,33%

3,79%

0,35%

0,23%

Δ.Σκάλας

7,52%

27,9%

19,37%

15,29%

10,17%

6,27%

5,5%

3,83%

2,61%

0,91%

0,63%

2.5.8 Οχήματα
Ο Δήμος Ευρώτα διαθέτει ένα στόλο 44 οχημάτων τα οποία παρουσιάζονται
παρακάτω:
Α/ Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11

Αριθμός
Κυκλοφορίας
ΜΕ 50303
ΜΕ 50496
ΜΕ 39726 ΙΧ
ΜΕ 50478 ΙΧ
ΜΕ 39797
ΜΕ 111922
ΜΕ 104917
ΚΗΙ 2370
ΚΗΙ 2394
ΚΗΥ 2406
ΚΗΗ 4333

Τύπος οχήματος
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

Κωστής Βαϊτσος – Βλάσης Μισσός , «Ο οικονομικός χώρος της σύγχρονης Λακωνίας», σελ. 129
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ΚΗΙ 4321
ΚΗΙ 2332
ΚΗΙ 2399
ΚΗΙ 2349
ΚΗΥ 2441
ΚΗΙ 2340
ΚΗΗ 4325
ΗΗΙ 2348
ΚΗΥ 2442
ΚΗΙ 2331
ΚΗΗ 4306
ΚΗΥ 2427
ΚΗΥ 2408
ΚΗΙ 2361
ΚΗΗ 4323
ΚΗΙ 2358
ΚΗΗ 4303
ΚΗΙ 2400
ΚΗΗ 4335
ΚΗΙ 2366
ΜΕ 119557
ΚΗΗ 4312
ΚΗΙ 2335
ΚΗΙ 2325
ΚΗΙ 2323
ΚΗΙ 2337
ΚΗΙ 2342
ΚΗΙ 2315
ΜΕ 50414 ΙΧ
ΜΕ 100764
ΜΕ 72859
ΜΕ 39793 ΙΧ
ΑΜ 57333

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΣΑΡΩΘΡΟ
ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟ
ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ
ΔΙΑΞΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ
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2.5.9 Υποδομές της Υπηρεσίας Καθαριότητας
Στις υποδομές της Υπηρεσίας Καθαριότητας περιλαμβάνεται το σύνολο των κάδων
απορριμμάτων για όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Ευρώτα καθώς και το
σύνολο των οχημάτων που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία αυτή.
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ο αριθμός των κάδων για κάθε Δημοτική
Ενότητα χωριστά :

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ (ΛΙΤΡΑ)
1200 lt 600 lt

400 lt

200 lt

100 lt

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΔΟΙ

ΚΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Σκάλα

52

101

27

5

8

193

68

Στεφανιά

9

13

31

5

2

60

4

Λέημονας

15

17

17

6

1

56

1

Αγ. Γεώργιος

6

16

9

0

2

33

4

Βρονταμάς

11

13

20

3

0

47

3

Γράμμουσα

2

9

11

1

1

24

2

Περιστέρι

3

13

12

2

1

31

3

Φιλίσι

4

10

7

0

2

23

3

Τρίνησα

6

9

6

1

0

22

1

ΣΥΝΟΛΟ

108

201

140

23

17

489

89
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΟΥΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ (ΛΙΤΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΔΟΙ

ΚΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ

Βλαχιώτη

56

64

120

30

Γλυκόβρυση

36

43

79

22

Έλος

18

26

44

10

Μυρτιά

20

12

32

8

Γούβες

13

7

20

6

Μακρυνάρα

11

0

11

1

Αγ. Ιωάννης

16

6

22

4

Αστέρι

13

8

21

2

Αγ. Ανδρέας

4

2

6

1

187

168

355

84

ΣΥΝΟΛΟ
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΑΤΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ (ΛΙΤΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΔΟΙ

ΚΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ

Αγ. Δημήτριος

33

36

69

11

Νιάτα

28

46

74

10

Απιδιά

48

28

76

9

Κρεμαστή

27

6

33

3

ΣΥΝΟΛΟ

136

116

252

33

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ (ΛΙΤΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΔΟΙ

ΚΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΙ

ΜΕΓΑΛΟΙ

Γεράκι

120

39

159

25

Καλλιθέα

23

0

23

3

Καρίτσα

18

0

18

3

Αλεποχώρι

18

1

19

2

ΣΥΝΟΛΟ

179

40

219

33
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΚΕΩΝ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΩΝ (ΛΙΤΡΑ)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΔΟΙ

ΚΑΔΩΝ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

250 lt

660 lt

800 lt

1100 lt

Κροκεές

1

41

23

9

74

16

Δαφνί

4

39

13

0

56

11

Βασιλάκιο

3

18

11

0

32

7

Λάγιο

0

7

1

0

8

3

Φάρος

0

3

2

0

5

1

Βαλτάκι

1

8

7

2

18

4

Ασίμι

0

0

2

0

2

0

ΣΥΝΟΛΟ

9

116

59

11

195

42

Επιπλέον, στο Δήμο Ευρώτα έχει ξεκινήσει η πρώτη προμήθεια συγκεκριμένων
κάδων απορριμμάτων, ώστε να εφαρμοσθεί το σύστημα συλλογής απορριμμάτων
με τη μέθοδο «πόρτα – πόρτα». Η προμήθεια αφορά τα κάτωθι υλικά :

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

(ΛΙΤΡΑ)
Πλαστικός κάδος κόκκινου

120 lt

50

120 lt

50

120 lt

50

χρώματος
Πλαστικός κάδος πράσινου
χρώματος
Πλαστικός κάδος γκρι
χρώματος
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Πλαστικός κάδος μπλε

120 lt

50

7 lt

200

χρώματος
Πλαστικός κάδος διάτρητων
τοιχωμάτων
Βιοδιασπώμενη τσάντα

3.500

Τα οχήματα που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Καθαριότητας παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα :
Είδος

Ποσότητα

Φορτηγό απορριμματοφόρο

7

Καδοπλυντήριο

1

Σάρωθρο

2

Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε το ενημερωτικό φυλλάδιο του Κανονισμού
Καθαριότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

2.5.10. Υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ο εξοπλισμός

των υπηρεσιών του Δήμου Ευρώτα σε Hardware και Software

παρουσιάζεται στους επόμενους πίνακες.
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Καποδιστριακός
ΟΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ Servers

ΑΡΙΘΜΟΣ
Η/Υ

ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

1

ΣΚΑΛΑΣ

2

22

10

2

ΓΕΡΟΝΘΡΩΝ

1

5

4

3

ΕΛΟΥΣ

1

10

5

4

ΚΡΟΚΕΩΝ

1

6

6

5

ΝΙΑΤΩΝ

1

5

5
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Καποδιστρι
ακός ΟΤΑ

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ
SERVER

Ρόλος
Server

ΣΚΑΛΑΣ

2

SQL/FI
LE

HP
ProLiant
ML350
G5

SQL/FI
LE

HP
ProLiant
ML310
G2

ΓΕΡΟΝΘΡΩ
Ν
1

ΕΛΟΥΣ

1

Μοντέλο
Server

DATAS
ERVER
/FILE

Λειτουργι
κό
Σύστημα

Microsoft
Windows
Small
Business
Server
2003
Microsoft
Windows
Small
Business
Server
2003
Microsoft
Windows
Server
2003
Standard
Ediotion

Επεξεργα
στής(ες)

Μνήμη
RAM

Σκληροί
Δίσκοι

QuadCore
Intel Xeon
E5420,
2000 MHz
(6 x 333)

2 Χ 1 GB
DDR2667 ECC
DDR2
SDRAM

Intel
Pentium 4
541, 3200
MHz (16 x
200)

2 X 512
MB
PC3200
ECC DDR
SDRAM

HP
LOGICAL
VOLUME
SCSI Disk
Device
(273 GB)
1X
ADAPTEC
RAID 1
SCSI Disk
Device
(74 GB)

2 X 512

IBM
SERVER
RAID SCSI

INTEL
XEON 3,4
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Κάρτα/ες
δικτύου

1 Χ HP
NC373i
Multifun
ction
Gigabit
Server
Adapter
1 X HP
NC7761
Gigabit
Server
Adapter
2X
Broadco
m
NetXtre
me
Gigabit
Ethernet

UPS

IP του
δικτύου
ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Αntivirus

Δίκτυο

ΝΑΙ

Symante
c

ΝΑΙ

10.160.20
5.9

ΝΑΙ

CLAMAV

ΝΑΙ

10.160.23
5.8

NAI

kaspersk
y

ΝΑΙ

10.160.21
8.33
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no name
pc

Microsoft
Windows
Server
2003
Standard
Ediotion

intel
pentium 4
2,8

FUJITSU
SIEMENS
D2399

Microsoft
Windows
Small
Business
Server
2003

DualCore
Intel
Pentium
D 925,
3000 MHz
(15 x 200)

ΚΡΟΚΕΩΝ

1

SQL/FI
LE

ΝΙΑΤΩΝ

1

SQL/FI
LE

- 92 -

2gb

1 X 2 GB
DDR2667 ECC
DDR2
SDRAM

RAID 1 (70
GB)
2X
LSILOGIC
Logical
Volume
SCSI Disk
Device
(148 GB)
(MIRROR)

1XIntel(R
)
PRO/100
0 CT
Network
Connecti
on

ΝΑι

CLAMAV

ΝΑΙ

10.160.24
1.10

1X
Broadco
m
NetXtre
me
Gigabit
Ethernet

ΝΑΙ

CLAMAV

ΝΑΙ

10.160.24
5.9
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2.5.11. Λοιπές Υποδομές
Παρακάτω παρουσιάζονται οι υφιστάμενες σχετικές υπηρεσίες:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δ.Ο.Υ. Σκάλας & Κροκεών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

2

2

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης
(παρευρίσκονται υπάλληλοι 1 με 2
φορές την εβδομάδα)

1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ειρηνοδικείο (Κροκεών)
(συνεδριάζει και 1 φορά

Κτηνιατρεία

1

το μήνα στην έδρα του
Δήμου)

Αστυνομικά τμήματα /
σταθμοί

4

Τράπεζες

7

Υποθηκοφυλακεία

1

Δ.Ε.Κ.Ο.
Δ.Ε.Η.
ΕΛ.ΤΑ.

1
4

ΠΛΑΤΕΙΕΣ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ

Δ.Κ. Σκάλας

5

Σύνολο Κοιμητηρίων

Τ.Κ. Γράμμουσας

1

(σε κάθε δ.δ. βρίσκεται

Τ.Κ Στεφανιάς

1

κοιμητήριο)

Τ.Κ. Βρονταμά

1

Τ.Κ. Λέημονα

1

Τ.Κ. Περιστερίου

4

Τ.Κ.Καλλιθέας

1

93
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Τ.Κ. Γερακίου

2

Τ.Κ. Καρίτσης

1

Τ.Κ.Αλεποχωρίου

1

Δ.Κ. Βλαχιώτη

1

Τ.Κ. Μυρτιάς

1

Τ.Κ. Αστερίου

1

Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη

1

Τ.Κ. Γλυκόβρυσης

1

Τ.Κ. Έλους

1

Τ.Κ. Γουβών

1

Τ.Κ. Κροκεών

2

Τ.Κ. Δαφνίου

2

Τ.Κ. Βασιλακίου

3

Τ.Κ. Λαγίου

1

Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

1

Τ.Κ. Απιδιάς

1

Τ.Κ. Νιάτων

1

Τ.Κ. Κρεμαστής

2

Σύνολο πλατειών

38

2.6. Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων
Στον τομέα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αντιμετωπίζουμε τα πιο έντονα
και χρονίζοντα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η υφιστάμενη κατάσταση στην χωρά
αλλά πιο εντοπισμένα στη Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Σύνολο του Νομού
Λακωνίας άρα και επαγωγικά στον Δήμο Ευρώτα πρέπει να αλλάξει.

94
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Για το λόγo αυτό ο Δήμος Ευρώτα προτείνει την Εναλλακτική Διαχείριση
Απορριμμάτων με τους εξής τρόπους :

A΄: ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
B’ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ → 1. Οικιακή Κομποστοποίηση
→ 2. Γενική Κομποστοποίηση
Γ΄: ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
Δ΄: ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ενδεικτικά σας επισυνάπτουμε ολόκληρο το Πρόγραμμα της Εναλλακτικής
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ)

2.7. Περιβάλλον
Η γενική παρουσίαση στοιχείων του περιβάλλοντος, στο παρόν κεφάλαιο βασίζεται
στη διάκρισή του, σε φυσικό και σε ανθρωπογενές.
Στο φυσικό περιβάλλον η εφαρμογή της νομοθεσίας για τη διαχείριση και την
προστασία αυτού αποτελούν διαχειριστικά μέτρα για το περιβάλλον. Το γεγονός
ότι, στα όρια του Δήμου αναπτύσσονται σημαντικές περιοχές υψηλής
περιβαλλοντικής αξίας, αναδεικνύει την ανάγκη άμεσης εφαρμογής ιδιαίτερου
καθεστώτος, το οποίο οφείλει επίσης να αποτελέσει βάση ανάπτυξης της
οικονομίας στις ασκούμενες δραστηριότητες στο Δήμο Ευρώτα.

Η ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στη θεσμοθέτηση των περιοχών και
τη λειτουργία Φορέα Διαχείρισης, για θέματα που την αφορούν, αποτελεί βήμα
προς εξέλιξη και λειτουργία.
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Πέρα από τη θεσμοθέτηση και τη λειτουργία φορέα, η εφαρμογή της νομοθεσίας
για τη διαχείριση και την προστασία αυτού, αποτελούν τα σημερινά διαχειριστικά
μέτρα για το περιβάλλον.

Όσον αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον αυτό αρθρώνεται τόσο από το
ημιαστικό

περιβάλλον,

το

ευρύτερο

γεωργικό

περιβάλλον

(γεωργία

και

κτηνοτροφία), το θαλάσσιο, υποδοχείς, οι οποίοι δέχονται πιέσεις που αφορούν
στην οικιστική εξέλιξη, στη χρήση των υδατικών πόρων, στη διαχείριση των αστικών
αποβλήτων και απορριμμάτων και στις μεθόδους άσκησης της γεωργικής
δραστηριότητας.

Οι πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον γενικά, αφορούν κύρια:
- Ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών στα ποτάμια – Ευρώτας, Βασιλοπόταμος και
σε κάθε μορφής χείμαρρους των τοπικών διαμερισμάτων. Επίσης το ζήτημα της
διάθεσης των υγρών αποβλήτων είναι σοβαρό πρόβλημα με επιπτώσεις στο
περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.
-

Διαμονή των τσιγγάνων στις όχθες του Βασιλοπόταμου σε χαμηλής ποιότητας

συνθήκες διαβίωσης
-

Εκτεταμένες καλλιέργειες οι οποίες χρησιμοποιούν σε μεγάλες ποσότητες

φυτοφάρμακα, ενώ παράλληλα ο Ευρώτας που αποτελεί τόπο που καταλήγει στο
Λακωνικό κόλπο διερχόμενος από τους όγκους της Σπάρτης, είναι μεταφορέας
σκουπιδιών και άλλων ρυπαντικών φορτίων, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα.
-

Ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του υδατικού δυναμικού με τάσεις έντονης

υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα, της ποιότητας και της ποσότητας του
ύδατος.
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2.8. Ενέργεια – χρήση ΑΠΕ
Η περιοχή του Δήμου Ευρώτα δεν χαρακτηρίζεται από σημαντικό αιολικό δυναμικό,
σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Έτσι, το σύνολο της περιοχής προτείνεται ως
Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ).

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 εδαφ. α του Σχεδίου ΚΥΑ: ΠΑΚ ομάδες ή επιμέρους
περιοχές πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της
ηπειρωτικής χώρας καθώς και μεμονωμένες θέσεις, οι οποίες δεν εμπίπτουν σε
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ), αλλά διαθέτουν ικανοποιητικό
εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό, και προσφέρονται για το λόγο αυτό για την
χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων. Στις ΠΑΚ συμπεριλαμβάνονται και οι
κατάλληλες

για

χωροθέτηση

αιολικών

εγκαταστάσεων

ζώνες,

που

θα

προσδιοριστούν, με βάση τα κριτήρια του Ειδικού Πλαισίου, από τα οικεία
Περιφερειακά Πλαίσια, Ρυθμιστικά Σχέδια, Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, Σχέδια
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων, Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου ή
άλλα σχέδια χρήσεων γης.

2.9. Χρήση νέων τεχνολογιών – κοινωνία της γνώσης.

Ο Δήμος Ευρώτα διαθέτει σήμερα την ιστοσελίδα: www.eurota.gr
Η ιστοσελίδα του Δήμου απεικονίζεται στην πρώτη σελίδα ως εξής:
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Σημαντικά επιτεύγματα για τον Δήμο Ευρώτα στη χρήση νέων τεχνολογιών είναι τα
εξής:
 Ο δήμος έχει συνδεθεί στο «Σύζευξις». Το ποσοστό αξιοποίησης του
Σύζευξις είναι αρκετά ικανοποιητικό. Έχουμε κάνει σύμβαση με τον Ο.Τ.Ε.
και λειτουργούμε την υπηρεσιακή τηλεφωνία καθώς και την ηλεκτρονική
είσοδο

και

έξοδο

υπαλλήλων.

Επίσης

ενεργοποιήσαμε

κωδικούς

πρόσβασης για τους υπαλλήλους- χρήστες και με τον τρόπο αυτό
αναβαθμίστηκε η επικοινωνία του Δήμου με φορείς του Δημοσίου μέσω της
παροχής προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών από το Σύζευξις.
 Έχει κατατεθεί δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στο Έργο Δημοτικές
Διαδυκτιακές Πύλες στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 148 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ.
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 Ο Δήμος μας συμμετέχει στο Έργο: «Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου
Τοπικής Πρόσβασης στην ΤΕΔΚ Λακωνίας» με φορέα υλοποίησης την ΤΕΔΚ
Λακωνίας. Έχει γίνει η μελέτη, έχει προκηρυχθεί ανοιχτός διεθνής
διαγωνισμός και έχει προχωρήσει η υλοποίηση του έργου.
 Όλα τα τμήματα του Δήμου είναι μηχανογραφημένα και είναι όλα online 24
ώρες το 24/ωρο. (Δημοτολόγιο, Πρωτόκολλο, Μητρώο Αρρένων, Ταμειακή
Υπηρεσία, Οικονομικό, Τεχνική Υπηρεσία Προσωπικού, γραφείο κίνησης,
γραφείο αλλοδαπών, ληξιαρχείο)

2.10. Οικονομικές δραστηριότητες
Ξεκινώντας την ανάλυση της οικονομικής δραστηριότητας του Δήμου Ευρώτα θα
εξετασθεί η σχέση που υφίσταται μεταξύ του οικονομικά ενεργού και του
οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού του Δήμου. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία
της Ε.Σ.Υ.Ε. το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο Δήμο Ευρώτα κατά
το τελευταίο έτος απογραφής 2001 ήταν 54% ενώ το ποσοστό του μη οικονομικά
ενεργού πληθυσμού ήταν 46%. Συγκρίνοντας τους πιο πάνω αριθμούς με τα
αντίστοιχα ποσοστά τόσο για το σύνολο της χώρας, όσο και για το Νομό Λακωνίας,
παρατηρούμε σημαντικές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, ο οικονομικά ενεργός
πληθυσμός στο Δήμο Ευρώτα ξεπερνάει τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, κάτι
το οποίο δεν συμβαίνει ούτε στον Νομό Λακωνίας, αλλά ούτε και στο σύνολο της
χώρας. Στο νομό Λακωνίας το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού είναι
46% και το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της χώρας είναι 47%.
Σημαντικές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται αν αναλυθεί η σύνθεση του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού του Δήμου. Πιο συγκριμένα, από τα 9.367 άτομα που
αποτελούν τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, τα 8.770 απασχολούνται σε κάποιον
από τους τρεις τομείς οικονομικής δραστηριότητας (Πρωτογενή, Δευτερογενή και
Τριτογενή) και 597 άτομα είναι άνεργοι. Από την σύνθεση των πιο πάνω στοιχείων
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προκύπτει πως σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής του 2001, το
ποσοστό ανεργίας στον Δήμο Ευρώτα αγγίζει το 6,37%.
Παρόλο που το ποσοστό αυτό είναι λίγο χαμηλότερο από ότι στο σύνολο της χώρας
(11,10%), θεωρείται σημαντικά υψηλό εάν συγκριθεί με τον μέσο όρο στο σύνολο
του Νομού Λακωνίας. Αναλυτικότερα, το ποσοστό ανεργίας στο Νομό Λακωνίας το
2001 ήταν 7,18%. Από τα στοιχεία αυτά απορρέει το συμπέρασμα πως η
αντιμετώπιση της ανεργίας αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για το Δήμο Ευρώτα.

Πίνακας 13: Οικονομικά Ενεργός και Οικονομικά Μη Ενεργός Πληθυσμός

2001

Ποσοστό Οικονομικά

Ποσοστό Μη Οικονομικά

Ενεργού Πληθυσμού

Ενεργού Πληθυσμού

Ελλάδα

47%

53%

Λακωνία

46%

54%

54%

46%

Δήμος
Ευρώτα
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (απογραφή 2001)
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Σχέση ΟΕΠ και Μη ΟΕΠ

54%

53%

54%

46%

47%
46%

Ελλάδα
Λακωνία
∆. Ευρώτα

Ποσοστό Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού
Ποσοστό Μη Οικονοµικά Ενεργού Πληθυσµού

Διάγραμμα 7: Σχέση Οικονομικά Ενεργού και Μη Οικονομικά Ενεργού Πληθυσμού
(απογραφή 2001)

Πίνακας 14: Απασχόληση και Ανεργία σε Ελλάδα – Νομό Λακωνίας – Δήμο Ευρώτα
(2001)
Πραγματικός
Πληθυσμός

2001

Οικονομικά
Ενεργός

Μη

Ποσοστό

Οικονομικά Απασχολούμενοι Άνεργοι

Πληθυσμός

Ενεργός

Ανεργίας

Ελλάδα

9.859.593

4.614.499

5.245.094

4.102.089

512.410

11,10%

Λακωνία

84.622

38.883

45.739

36.091

2.792

7,18%

19.319

9.367

9.952

8.770

597

6,37%

Δήμος
Ευρώτα

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (απογραφή 2001)
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Πίνακας 1512: Ποσοστό Ανεργίας ανά Δημοτική και τοπική κοινότητα (1991 και
2001)
Δημοτικές
Ενότητες
Γερονθρών

Δημοτικό
Διαμέρισμα
Καλλιθέα
Γεράκι
Καρίτσα
Αλεποχώρι
Έλους
Βλαχιώτη
Μυρτιά
Αστέρι
Άγιος Ιωάννης
Γλυκόβρυση
Έλος
Δήμος
Γούβες
Ευρώτα
Κροκεών
Κροκεές
Βασιλάκιο
Δαφνί
Λάγιο
Νιάτων
Άγιος Δημήτριος
Απιδιά
Νιάτα
Κρεμαστή
Σκάλας
Σκάλα
Γράμμουσα
Βρονταμάς
Στεφανιά
Λέημονα
Περιστέρι
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (από επεξεργασία)

1991

2001

0%
3,1%
1,24%
0%
2,91%
0,74%
1,99%
2,58%
1,12%
0,86%
1,1%
8,94%
0%
2,42%
4%
1,70%
0,67%
5,47%
1,23%
4,99%
0%
1,75%
0,67%
0%
7,89%

0%
1,68%
0%
7,25%
3,87%
3,09%
6,02%
4,55%
1,81%
12,41%
20%
4,21%
2,88%
3,51%
9,86%
4,62%
4%
7,07%
13,01%
13,81%
3,54%
4,26%
4,14%
2,5%
10%

Συμπερασματικά :

12

Κωστής Βαϊτσος – Βλάσης Μισσός , «Ο οικονομικός χώρος της σύγχρονης Λακωνίας», σελ. 174
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 Στον πρώην Δήμο Γερονθρών εμφανίζεται περαιτέρω μείωση στα ήδη
περιορισμένα ποσοστά ανεργίας (εκτεταμένες νέες ελαιοκαλλιέργειες
κ.λ.π.).
 Στον πρώην Δήμο Έλους παρατηρείται αύξηση του ποσοστού ανεργίας ,όμως
είναι ηπιότερη, με εξαίρεση το δ.δ. Έλους.
 Στον πρώην Δήμο Κροκεών παρουσιάζεται οριακή μείωση του ποσοστού
ανεργίας.
 Στο πρώην Δήμο Σκάλας, όλα τα δ.δ. εμφανίζουν σημαντικά αυξημένη
ανεργία (μεγάλος όγκος οικονομικών μεταναστών περιθωριοποίησε
δυνάμεις εργατών γης στη περιοχή).

Επόμενο βήμα της παρούσας ανάλυσης είναι να εξετασθούν αναλυτικότερα οι
τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους απασχολείται ο οικονομικά
ενεργός πληθυσμός του. Μια ανάγνωση των στοιχείων μας οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι:
1. Η συντριπτική πλειοψηφία του οικονομικά ενεργού πληθυσμού και πιο
συγκεκριμένα το 67,5% αυτού, απασχολείται στον πρωτογενή τομέα της
οικονομίας.
2. Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 19,5% του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού του Δήμου Ευρώτα.

3. Ο δευτερογενής τομέας απασχολεί μόλις το 7% του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού του Δήμου Ευρώτα.

4. Η οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Ευρώτα στηρίζεται σχεδόν
ολοκληρωτικά στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.
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Πρωτογενής
∆ευτερογενής
Τριτογενής
∆εν δήλωσαν τοµέα

Διάγραμμα 8: Απασχολούμενοι ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας στο Δήμο
Ευρώτα (2001)

Εξετάζοντας την οικονομική δραστηριότητα του Δήμου Ευρώτα σε σχέση με το
σύνολο της χώρας καθώς επίσης και το Νομό Λακωνίας παρατηρούνται σημαντικές
διαφοροποιήσεις σε σχέση με το Νομό και ακόμα πιο έντονες σε σχέση με το
σύνολο της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, ο πρωτογενής τομέας απασχολεί το 47% των απασχολούμενων
του Νομού Λακωνίας και μόλις το 14% των απασχολούμενων της χώρας. Αντίθετα, ο
τριτογενής τομέας απασχολεί το 36% των απασχολούμενων του Νομού Λακωνίας
και το 59% των απασχολούμενων στο σύνολο της χώρας. Από τα παραπάνω και
ειδικότερα από τη σύγκριση των στοιχείων του Δήμου με τα αντίστοιχα στοιχεία για
το Νομό, προκύπτει πως ο Ευρώτα είναι ένας από τους Δήμους που διαμορφώνουν
σε σημαντικό τομέα την εικόνα του Νομού Λακωνίας, ως ένα Νομό που στηρίζεται
σε σημαντικό βαθμό στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

104

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

Απασχολούµενοι ανά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας στο Νοµό
Λακωνίας (2001)

5%

36%

47%

12%

Πρωτογενής Τοµέας

∆ευτερογενής Τοµέας

Τριτογενής Τοµέας

∆εν ∆ήλωσαν Τοµέα

Διάγραμμα 9: Απασχολούμενοι ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας στο Νομό
Λακωνίας (2001)

Απασχολούµενοι ανά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας στην Ελλάδα
(2001)

5%

14%

22%
59%

Πρωτογενής Τοµέας

∆ευτερογενής Τοµέας

Τριτογενής Τοµέας

∆εν ∆ήλωσαν Τοµέα

Διάγραμμα 10: Απασχολούμενοι ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας στην
Ελλάδα(2001)
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Αξίζει να σημειωθεί το μικρό ποσοστό του δευτερογενή τομέα της οικονομίας του
Δήμου, γεγονός που πρέπει να εξετασθεί καθώς ο τομέας αυτός μπορεί να
λειτουργήσει υποστηρικτικά των κύριων δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου
Ευρώτα.

Πίνακας 16: Απασχολούμενοι στο Δήμο Ευρώτα ανά Τομέα και Δημοτική & Τοπική
Κοινότητα (2001)

2001
Δημοτικές &
Τοπικές
Κοινότητες
Καλλιθέα
Γεράκι
Καρίτσα
Αλεποχώρι
Βλαχιώτη
Μυρτιά
Αστέρι
Άγιος Ιωάννης
Γλυκόβρυση
Έλος
Γούβες
Κροκεές
Βασιλάκιο
Δαφνί
Λάγιο
Άγιος
Δημήτριος
Απιδιά
Νιάτα
Κρεμαστή
Σκάλα
Γράμμουσα
Βρονταμάς
Στεφανιά

Πρωτογενής
Τομέας

Δευτερογενής
Τομέας

Τριτογενής
Τομέας

60
571
111
48
904
175
39
144
639
82
105
262
91
327
41
196

4
35
0
1
110
9
4
10
24
2
7
48
4
20
6
44

6
84
7
13
300
43
14
21
126
19
22
142
25
56
15
45

228
227
44
639
72
192
275

11
28
7
162
4
27
14

57
55
30
423
30
40
29
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Δεν
Δήλωσαν
Τομέα
0
20
1
2
63
18
10
12
57
227
12
20
0
6
3
0

Σύνολο
Απασχολού
μενων
70
710
119
64
1.377
245
67
187
846
330
146
472
120
409
65
285

18
1
10
37
2
5
0

314
311
91
1.261
108
264
318
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Λέημονα
195
Περιστέρι
251
Σύνολο
5.918
Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (απογραφή 2001)

1
28
610

22
83
1.707

219
372
8.770

1
10
535

Πίνακας 17: Ποσοστό Απασχολούμενων στο Δήμο Ευρώτα ανά Τομέα και Δημοτική
& Τοπική Κοινότητα (2001)
Δημοτικές &
Πρωτογενής
Δευτερογενής
Τοπικές
Τομέας
Τομέας
Κοινότητες
Καλλιθέα
86 %
6%
Γεράκι
80 %
5%
Καρίτσα
93 %
0%
Αλεποχώρι
75 %
2%
Βλαχιώτη
66 %
8%
Μυρτιά
71 %
4%
Αστέρι
59 %
6%
Άγιος Ιωάννης
77 %
5%
Γλυκόβρυση
75 %
3%
Έλος
24 %
1%
Γούβες
72 %
5%
Κροκεές
56 %
10 %
Βασιλάκιο
76 %
3%
Δαφνί
80 %
5%
Λάγιο
63 %
9%
Άγιος
69 %
15 %
Δημήτριος
Απιδιά
73 %
3%
Νιάτα
73 %
9%
Κρεμαστή
48 %
8%
Σκάλα
51 %
13 %
Γράμμουσα
66 %
4%
Βρονταμάς
73 %
10 %
Στεφανιά
86 %
5%
Λέημονα
89 %
0.5 %
Περιστέρι
67 %
8%
Πηγή : Ε.Σ.Υ.Ε. (από επεξεργασία)
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8%
12 %
6%
20 %
21 %
18 %
20 %
11 %
15 %
6%
15 %
30 %
21 %
14 %
23 %
16 %

Δεν
Δήλωσαν
Τομέα
0%
3%
1%
3%
5%
7%
15 %
7%
7%
69 %
8%
4%
0%
1%
5%
0%

18 %
18 %
33 %
33 %
28 %
15 %
9%
10 %
22 %

6%
0%
11 %
3%
2%
2%
0%
0.5 %
3%

Τριτογενής
Τομέας
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Πίνακας 18: Απασχολούμενοι ανά Τομέα σε Δήμο Ευρώτα– Νομό Λακωνίας και Ελλάδα
(2001)

2001
Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής
Τομέας
Τομέας
Τομέας

Δεν
Δήλωσαν
Τομέα
217.065

Σύνολο
Απασχολούμενων

Ελλάδα

591.669

892.187

2.401.168

Λακωνία

17.295

4.263

12.882

1.651

36.091

5.918

610

1.707

535

8.770

Δ. Ευρώτα

4.102.089

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε. (απογραφή 2001)

Απασχολούµενοι ανά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας στο Νοµό
Λακωνίας (1991)

34%

55%
11%

Πρωτογενής Τοµέας

∆ευτερογενής Τοµέας

Τριτογενής Τοµέας

Διάγραμμα 11: Απασχολούμενοι ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας στο Νομό
Λακωνίας (1991)
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Απασχολούµενοι ανά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας στην
Ελλάδα (1991)

20%

55%
25%

Πρωτογενής Τοµέας

∆ευτερογενής Τοµέας

Τριτογενής Τοµέας

Διάγραμμα 12: Απασχολούμενοι ανά τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας στην
Ελλάδα (1991)

Γεωργία: Η γεωργική γη του Δήμου αντιστοιχεί στο 36,7% της συνολικής έκτασης
του Δήμου. Τα αντίστοιχα ποσοστά καλλιεργούμενων εκτάσεων στο Νομό είναι 27%
και για το σύνολο της χώρας φτάνουν το 30%. Από τα πιο πάνω στοιχεία γίνεται για
άλλη μια φορά φανερός ο γεωργικός χαρακτήρας της οικονομίας του Δήμου, τόσο
σε σχέση με το Νομό, όσο και με το σύνολο της χώρας. Οι λόγοι που διαμόρφωσαν
σε σημαντικό βαθμό τον γεωργικό αυτό χαρακτήρα της περιοχής είναι:

1. Η γεωγραφική θέση του Δήμου
2. Το ήπιο μεσογειακό κλίμα της περιοχής
3. Η ύπαρξη γόνιμων εδαφών
4. Η ύπαρξη υδάτινων πόρων
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Γεωργική Γη / Συνολική Έκταση Περιοχής

40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
Γεωργική Γη / Συνολική Έκταση
Περιοχής

20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
∆ήµος Ευρώτα

Νοµός Λακωνίας

Ελλάδα

Διάγραμμα 13: Ποσοστό της Γεωργικής Γης στη Συνολική Έκταση του Δήμου
Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας και της Ελλάδας

Αναλύοντας εκτενέστερα την πορεία της γεωργίας στο Δήμος Ευρώτα κατά την
δεκαετία 1991 με 2001, παρατηρούμε μια μείωση των εκμεταλλεύσεων στην
περιοχή. Αναλυτικότερα:

1. Οι Aγροτικές Eκμεταλλεύσεις το έτος 1991 ήταν 5.319 με
χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση 238.039 στρέμματα. To 2001, οι
εκμεταλλεύσεις ήταν 4.934 με χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση
246.377 στρέμματα. Τα παραπάνω στοιχεία αντιστοιχούν σε μια μείωση
των αγροτικών εκμεταλλεύσεων κατά 7,24%, καθώς και σε μια αύξηση της
χρησιμοποιούμενης έκτασης κατά 3,5%.
2. Οι Εκμεταλλεύσεις Δενδροειδών, έχουν σημειώσει μείωση, καθώς
σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2001 ανέρχονται στις 4.852 με 197.344
στρέμματα γης, ενώ κατά το έτος 1991 οι εκμεταλλεύσεις των
δενδροειδών καλλιεργειών ανέρχονταν στις 5.159, με χρησιμοποιούμενη
γεωργική γη 184.972 στρέμματα. Τα πιο πάνω στοιχεία αντιστοιχούν σε
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μια μείωση των δενδροειδών εκμεταλλεύσεων κατά 5,95% και σε μια
αύξηση των χρησιμοποιούμενων εκτάσεων κατά 6,69%.

Πίνακας 19: Εξέλιξη Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Αγροτικές Εκμεταλλεύσεις
Γεωργική Έκταση Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων

1991

2001

5.319

4.934

238.039 246.377

Μεταβολή
-7,24%
3,5%

Πηγή: Δήμος Ευρώτα

Πίνακας 20: Εξέλιξη Δενδροειδών Εκμεταλλεύσεων

Εκμεταλλεύσεις Δενδροειδών
Γεωργική Έκταση Δενδροειδών

1991

2001

Μεταβολή

5.159

4.852

-5,95%

184.972 197.344

6,69%

Πηγή: Δήμος Ευρώτα

Εάν παρατηρήσουμε την πορεία των αρδευόμενων και αρδευθεισών εκτάσεων του
Δήμου Ευρώτα, οι πρώτες αυξήθηκαν κατά 60% και οι δεύτερες κατά 65,94%, μέσα
σε μία δεκαετία. Αναλυτικότερα, οι αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις το 1991
ήταν 71.672 στρέμματα και 68.381 στρέμματα αντίστοιχα, ενώ το 2001 ήταν
114.610 και 113.469 στρέμματα. Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως, οι
εκμεταλλεύσεις που χρησιμοποιούν αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις
αποτελούν το 86,2% του συνόλου των εκμεταλλεύσεων.
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120.000
100.000
80.000
60.000

1991
2001

40.000
20.000

2001

0

1991
αρδευόμενες
αρδευθείσες

Διάγραμμα 14: Σχέση και Εξέλιξη Αρδευόμενων και Αρδευθεισών Εκτάσεων στο
Δήμο Ευρώτα

Κτηνοτροφία: Ο δεύτερη σημαντικότερη περιοχή δραστηριότητας στα πλαίσια του
κυρίαρχου πρωτογενή τομέα του Δήμου Ευρώτα, είναι η κτηνοτροφία. Η
κτηνοτροφική γη η οποία περιλαμβάνει Δημοτικούς και Ιδιωτικούς βοσκότοπους
είναι αντιστοιχεί στο 51,9% της συνολικής έκτασης του Δήμου, ενώ τα αντίστοιχα
ποσοστά στο Νομό είναι 63% και σε ολόκληρη τη χώρα 40%. Για τη χρησιμοποίηση
των ιδιωτικών βοσκοτόπων από κτηνοτρόφους μη ιδιοκτήτες, απαιτείται η πληρωμή
μισθώματος.
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Κτηνοτροφική Γη / Συνολική Έκταση Περιοχής

70%
60%
50%
40%

Κτηνοτροφική Γη / Συνολική Έκταση
Περιοχής

30%
20%
10%
0%
∆ήµος Ευρώτα

Νοµός Λακωνίας

Ελλάδα

Διάγραμμα 15: Ποσοστό της Κτηνοτροφικής Γης στη Συνολική Έκταση του Δήμου
Ευρώτα, του Νομού Λακωνίας και της Ελλάδας

Αναλύοντας περισσότερο τον τομέα της κτηνοτροφίας, γίνεται φανερό πως οι
δραστηριότητες αφορούν κυρίως:

1. Αιγοπρόβατα
2. Χοίρους
3. Πουλερικά
4. Κουνέλια
5. Ιπποειδή
6. Κυψέλες
Από την ανάλυση των στοιχείων απογραφής γεωργίας / κτηνοτροφίας, της Εθνικής
Στατιστικής Υπηρεσίας, γίνεται φανερό πως υπάρχει μια μείωση στον τομέα της
κτηνοτροφίας του Δήμου Ευρώτα, η οποία εμφανίζεται τόσο με την μείωση του
αριθμού των ζώων, όσο και με την μείωση του αριθμού των κτηνοτροφικών
εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα:
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1. Ο αριθμός των ζώων το 1991 ήταν 154.305 και το 2001 έφτασε τα 138.747
ζώα, μείωση κατά 10,08%.
2. Οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, από 6.392 που ήταν το 1991, έφθασαν το
2001 τις 3.856, μειώθηκαν δηλαδή κατά 39,67%.
3. Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκμεταλλεύσεις πουλερικών αποτελούν το
50,80% των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
4. Οι μόνες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που παρουσίασαν αύξηση ήταν
αυτές των βοοειδών και των χοίρων.

Πίνακας 21: Εξέλιξη Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Δήμου Ευρώτα
Είδος Κτηνοτροφικής Εκμετάλλευσης

1991

2001

12

18

857

485

-43,41%

1.719

924

-46,25%

50

124

Ιπποειδή

546

41

-92,67%

Κουνέλια

320

188

-41,25%

2.749

1.959

-28,74%

139

117

-15,83%

6.392

3.856

-39,67%

Βοοειδή
Προβατοειδή
Αίγες
Χοίροι

Πουλερικά
Κυψέλες
Σύνολο
Πηγή: Δήμος Ευρώτα
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3% 0%

13%

Βοοειδή
Προβατοειδή
Αίγες
Χοίροι
Ιπποειδή
Κουνέλια
Πουλερικά
Κυψέλες

24%
51%
3%
1%
5%

Διάγραμμα 16: Ποσοστά Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων Δήμου Ευρώτα ανά
Κατηγορία

Πίνακας 22: Εξέλιξη Αριθμού Ζώων Δήμου Ευρώτα
Είδος Ζώου
Βοοειδή

1991

2001

Μεταβολή

102

159

55,88%

Προβατοειδή

26.486

16.599

-37,33%

Αίγες

57.516

64.310

11,81%

Χοίροι

1.121

283

-74,75%

Ιπποειδή

701

53

-92,44%

Κουνέλια

6.325

2.799

-55,75%

62.054

54.544

-12,10%

154.305 138.747

-10,08%

Πουλερικά
Σύνολο
Πηγή: Δήμος Ευρώτα
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0% 12%
39%

47%
2%
0%

Βοοειδή
Προβατοειδή
Αίγες
Χοίροι
Ιπποειδή
Κουνέλια
Πουλερικά

Διάγραμμα 17: Είδος και Αριθμός Ζώων στο Δήμο Ευρώτα

Υποστηρικτικές Δραστηριότητες:

Η φυσιογνωμία της περιοχής είναι αγροτική,

χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη του δευτερογενή τομέα, ο οποίος αντιπροσωπεύεται από
γαλακτοκομικές μονάδες και ελαιουργεία. Ελαιοτριβεία υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα
χωριά και λειτουργούν με φυγοκεντρικά πιεστήρια. Σημαντικός τομέας που χρήζει
ανάγκη υποστηρίξεως για τη δευτερογενή μεταποίηση στην περιοχή είναι η
καλλιέργεια των εσπεριδοειδών, με κύριους εκπροσώπους ειδών τα πορτοκάλια,
μανταρίνια, λεμόνια και άλλα. Η διάθεση των προϊόντων αυτών αντιμετωπίζει
προβλήματα, παρά το γεγονός ότι μεγάλη ποσότητα διατίθεται στη Χυμοποιϊα
Λακωνίας. Μεγάλες ποσότητες απορρίπτονται και σε πολλές περιπτώσεις δεν
συλλέγονται καθόλου.
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Περιγραφή του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων ως οργανισμών
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3. Περιγραφή του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ως οργανισμών
3.1. Εσωτερική οργάνωση του Δήμου
Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και
περιλαμβάνουν τις παρακάτω διοικητικές ενότητες και ομαδοποιούνται ως εξής:

3.1.1 Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας Στο Δήμαρχο
1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
2. Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων - Τύπου και Επικοινωνίας- Ενημέρωσης και
προβολής Δημοτικού έργου
3. Νομική Υπηρεσία
3.1 Γραφείο Δικηγόρων
3.2 Γραμματεία
4. Γραφείο Διαφάνειας
5. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία:
5.1 Γραφείο Ελέγχου Κυκλοφορίας και Στάθμευσης Οχημάτων
5.2 Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων και Επιχειρήσεων, Κοινόχρηστων Χώρων
και Πλανόδιων Εμπορίου
5.3 Γραφείο Διοικητικής Και Επιστημονικής Υποστήριξης
5.4 Γραφείο Προστασίας Περιβάλλοντος, Ελέγχου Καθαριότητας – Αδειών
Οικοδομών
5.5 Γραφείο Προστασίας Δημοτικής Περιουσίας- Φύλαξης Σχολικών Κτιρίων
και Αστυνόμευσης
6. Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
7. Γραφείο Αντιδημάρχων
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3.1.2 Επιτελικές Υπηρεσίες
Τμήμα Προγραμματισμού-Οργάνωσης – Πληροφορικής και Διαφάνειας
1. Γραφείο Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Οργάνωσης
1.1 Σχεδιασμός και σύνταξη τεχνικού προγράμματος
1.2 Ευρωπαϊκά Προγράμματα
2. Γραφείο Πληροφορικής- Επικοινωνιών (Μηχανοργάνωση-ΤηλεπικοινωνίεςΝέες τεχνολογίες )

3.1.3 Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας Και Πολιτισμού
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
Α. Γραφείο Πρόνοιας- Κοιν. Μέριμνας – ΑΜΕΑ – Μετανάστες- Ισότητας των δύο
φύλλων
Β. Γραφείο Δημόσιας Υγείας-Δημοτικών Ιατρείων –Αγροτικών Ιατρείων
Γ . Γραφείο Παιδείας δια βίου μάθησης- Συμβουλευτικής Αγωγής και Δράσεων
Νεολαίας
Δ. Γραφείο Μουσικής Παιδείας και Εκδηλώσεων
Ε. Γραφείο Αθλητισμού Γραφείο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

3.1.4 Υπηρεσίες Περιβάλλοντος Και Ποιότητας Ζωής
Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας
4.1. Τμήμα Πολεοδομίας
4.1.1. Γραφείο Πολεοδομικών Μελετών
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4.1.2. Γραφείο Τοπογραφικών Εφαρμογών
4.1.3 Γραφείο Οικοδομικών Αδειών και Ελέγχου Αυθαιρέτων
4.1.4 Γραφείο Τεχνικού Αρχείου – Μηχανοργάνωσης – Εξυπηρέτησης
Πολιτών
4.2 Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας- Πρασίνου και Πολιτικής
Προστασίας
4.2.1 Γραφείο Σχεδιασμού Εποπτείας Περιβάλλοντος
4.2.2 Γραφείο Οδοκαθαρισμού- Μηχανική Αποκομιδή ογκωδών
αντικειμένων- Αποκομιδή Απορριμμάτων- Ανακυκλώσιμα είδη
4.2.3 Γραφείο Κίνησης- Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
4.2.4 Γραφείο Καυσίμων και Ανταλλακτικών
4.2.5 Γραφείο Διαχείρισης Κοιμητηρίων
4.2.6 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
4.2.7 Γραφείο Πρασίνου

3.1.5 Υπηρεσίες Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
1.Γραφείο χορήγησης αδειών εμπορικών και γενικών επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
2. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού
3. Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας (Ζωικής και φυτικής Παραγωγής)
4 Γραφείο Αλιείας
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3.1.6 Υπηρεσίες Υποστήριξης
6.1 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
6.1.1 Τμήμα υποστήριξης πολιτικών- διοικητικών οργάνων του Δήμου
6.1.1.1 Γραφείο Δημοτικών Ενοτήτων (θα λειτουργείς σε κάθε Δ.Ε.)
6.1.2 Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης- Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών
6.1.2.1 Γραφείο Δημοτολογίου (Εθνικό Δημοτολόγιο)
6.1.2.2 Γραφείο Πολιτογραφήσεων-Μητρώου Αρρένων –Ιθαγένειας
Στρατολογίας
6.1.2.3 Γραφείο Πρωτοκόλλου και Διεκπεραίωσης
6.1.2.4 Γραφείο Ληξιαρχείου
6.1.2.5 Γραφείο Αλλοδαπών
6.1.3 Τμήμα Ανθρώπινου δυναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας
6.1.4 Τμήμα Κ.Ε.Π.
6.2 Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
6.2.1 Τμήμα προϋπολογισμού- Λογιστηρίου και Προμηθειών
6.2.1.1 Γραφείο Προϋπολογισμού
6.2.2.2 Γραφείο Εκκαθάρισης Δαπανών
6.2.2.3 Γραφείο Προμηθειών
6.2.2.4 Γραφείο Λογιστηρίου – Διπλογραφικού
6.2.2.5 Γραφείο Διαχείρισης Υλικών − Αποθήκη
6.2.2 Τμήμα Ταμείου
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6.2.3 Τμήμα Εσόδων- Περιουσίας
6.2.3.1 Γραφείο Τελών (ΤΑΠ- Καθαριότητας και Φωτισμού- Κλήσεων
Αυτοκινήτων- Παρεπιδημούντων και λοιπών Τελών)
6.2.3.2 Γραφείο Ταμειακής Βεβαίωσης – Εισπράξεων – Κοινοποιήσεων
φορολογητέας ύλης
6.2.3.3

Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας

6.3 Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θα λειτουργεί στην Δ.Ε. Έλους
6.3.1. Τμήμα Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης − Τεχνικό Αρχείο
6.3.2. Τμήμα Μελετών
6.3.3. Τμήμα Εκτέλεσης Έργων
6.3.3.1 Γραφείο Οδοποιίας
6.3.3.2 Κτιριακών έργων
6.3.3.3 Έργων Υπαίθριων Χώρων
6.3.3.4 Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων
6.3.3.5 Συνεργείων και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
6.3.3.6 Ηλεκτροφωτισμού και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων
6.3.3.7 Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
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3.2. Προβλεπόμενο προσωπικό του Δήμου Ευρώτα
Πίνακας 23: Προβλεπόμενο Προσωπικό ανά κατηγορία και κλάδο

Κλάδος

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Θέσεις

ΠΕ1

Διοικητικών (7 Οικ/γοι – 2 Διοικητικοί)

9

ΠΕ3

Πολιτικών Μηχανικών

3

ΠΕ5

Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

1

ΠΕ 4

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

1

ΠΕ9

Γεωπόνων

4

ΠΕ15

Ιατρικής Ειδικότητας (κτηνίατρος)

1

ΠΕ

Οικονομικό – Λογιστικό

1

ΠΕ

Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών

2

Σύνολο

22

Κλάδος

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Θέσεις

ΤΕ 1

Τεχνολόγων Μηχανολόγων

1

ΤΕ 3

Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών

2

ΤΕ 4

Μηχανικών (μηχαν. Ηλεκτρολόγων)

1

ΤΕ 5

Τεχνολόγων Τοπογράφων – Μηχανικών

2

ΤΕ17

Διοικητικών - Λογιστών

4

ΤΕ 19

Πληροφορικής

1

ΤΕ 22

Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3

Οικονομικό – Λογιστικό

1

Σύνολο

15

ΤΕ

Κλάδος

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
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ΔΕ1

Διοικητικών

23

ΔΕ23

Ειδικού Προσωπικού

4

ΔΕ24

Ηλεκτρολόγων

2

ΔΕ28

Χειριστών Μηχανημάτων

5

ΔΕ29

Οδηγών Αυτοκινήτων

8

ΔΕ30

Τεχνιτών

4

ΔΕ38

Χειριστών Η / Υ

1

Σύνολο

47

Κλάδος

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Θέσεις

ΥΕ16

Εργατών (καθαριότητα κτιρίων)

2

ΥΕ16

Εργατών (καθαριότητας: συνοδοί απορ/φόρων)

6

ΥΕ16

Εργατών (καθαριότητας: οδοκαθαριστές)

3

ΥΕ16

Εργατών (συνεργείων)

6

ΥΕ16

2
Εργατών (υδρονομέων)
1

ΥΕ16

Εργατών (πρασίνου)

ΥΕ16

Εργατών καθαριότητας

ΥΕ16

Εργατών (νεκροταφείων)

ΥΕ16

Εργατών (φωτισμού)

ΥΕ16

Εργατών (ύδρευσης)

ΥΕ 1

Κλητήρων – Θυρωρών

6
1
1
1
1

Σύνολο
Κλάδος

ΔΕ1
Κλάδος

30

Προσωρινές οργανικές θέσεις με Σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου

Διοικητικών

Θέσεις

2

Προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου
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ΥΕ16

2
Εργατών (υδρονομέων)
1

ΥΕ16

Εργατών (ύδρευσης)
Σύνολο

3

Γενικό Σύνολο
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3.3. Μόνιμο προσωπικό του Δήμου Ευρώτα
Πίνακας 24: Μόνιμο Προσωπικό του Δήμου Ευρώτα
Κλάδος
ΠΕ
ΤΕ
ΔΕ
ΥΕ
Σύνολο
Πηγή: Δήμος Ευρώτα

Θέσεις
27
5
29
10
71

Το μόνιμο προσωπικό που στελεχώνει το Δήμο Ευρώτα αποτελείται από εβδομήντα
ένα (71) άτομα. Ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά μικρότερος από τον
προβλεπόμενο αριθμό προσωπικού, όπως αυτός περιγράφεται στον Οργανισμό
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ 2162/Β’/27.09.2011).

Όπως γίνεται

φανερό, υπάρχει έλλειψη σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού. Το γεγονός
επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα του Δήμου να υλοποιεί τις λειτουργίες του,
γεγονός που μπορεί να οδηγεί στην περιορισμένη ικανοποίηση των απαιτήσεων
των Δημοτών, από τις υπηρεσίες του Δήμου Ευρώτα.

Οργανόγραμμα Δήμου Ευρώτα
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝΤΥΠΟΥ &
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΣΗ &
ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,
ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ &
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩ
Ν ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
& ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
&ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩ
Ν

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ &
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Σ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
Σ, ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΑΔΕΙΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣΦΥΛΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ &
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
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ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΟΡΓΑΝΩΣΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΚΟΙΝ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΑΜΕΑΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ
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ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Σ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΩΝ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩ
Ν
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
ΝΤΟΣ
&
ΠΟΛΕΟΔΟΜ
ΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ
ΑΣ-ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜ
ΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΕΟΔΟΜ
ΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚ
ΩΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΙΚΟΔ.
ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΕΧΝ.
ΑΡΧΕΙΟΥΜΗΧ/ΣΗΣΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣ
ΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΣ
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ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣ
ΜΟΥΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑ
ΤΩΝΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙ
ΜΑ ΕΙΔΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΙΝΗΣΗΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚ
ΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙ
ΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
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ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝΜ.Α.- ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
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ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ Κ.Ε.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
- ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ

130

ΤΜΗΜΑ
ΕΣΟΔΩΝΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΩΝΑΠΟΘΗΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΟ
ΑΡΧΕΙΟ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ
ΤΜΗΜΑ
ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
ΛΥΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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ΑΠΟΚΕΝΤΡ
ΩΜΕΝΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δ.Ε.
ΓΕΡΟΝΘΡ
ΩΝ

Δ.Ε.
ΕΛΟΥΣ

Δ.Ε.
ΚΡΟΚΕΩΝ

Δ.Ε.
ΝΙΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ.Ε.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕ
ΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ.Ε.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙ
ΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΟ
ΤΗΤΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤ
ΗΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥ
ΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙ
ΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΑΠΟΧΕΤΕΥ
ΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗ
ΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ.Ε.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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ΓΡΑΦΕΙΟ
Κ.Ε.Π.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙ
ΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΤ
ΗΤΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥ
ΣΗΣ
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3.4. Νομικό Πρόσωπο – Κοινωφελής Επιχείρηση – Σχολικές Επιτροπές
3.4.1. Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Σύσταση νέου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου στο Δήμο Ευρώτα με την
επωνυμία « Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης και Αθλητισμού
Δήμου Ευρώτα Νικηφόρος Βρεττάκος».
(ΦΕΚ Β 2060/15.09.2011)

1) Σκοπός του Νέου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο θα προκύψει από τη συγχώνευση των
παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι:
•

Η παραμονή στους παιδικούς σταθμούς, η καθημερινή φύλαξη, η φροντίδα,
η ημερήσια διατροφή, η διαπαιδαγώγηση και ψυχαγωγία των νηπίων,
καθώς και η πολύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοινωνική και
ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και η φυσική μετάβασή τους από την
οικογενειακή ζωή στο σχολικό περιβάλλον. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις
υπερβαίνουν τον αριθμό των νηπίων που δύνανται οι εγκαταστάσεις των
παιδικών σταθμών να φιλοξενήσουν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού
προσώπου με απόφασή του θα καθορίζει με διαφάνεια τα κριτήρια
προτεραιότητας.

•

Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και
κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμένουν
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου. Η δημιουργική
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ηλικιωμένων ατόμων και η
ενημέρωσή τους σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες τους, η
ψυχαγωγία τους, η μελέτη και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων. Η
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δημιουργία και συντήρηση Κέντρων ανοικτής προστασίας και δημιουργικής
απασχόλησης ηλικιωμένων του Δήμου.
•

Η ανάληψη πρωτοβουλιών, η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η
εφαρμογή προγραμμάτων ή η συμμετοχή σε προγράμματα για την πρόληψη
της παραβατικότητας στην περιφέρεια του Δήμου.

•

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε
προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθιγγάνων, παλιννοστούντων
ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνική οικονομική και
πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.

•

Η μέριμνα για τη στήριξη αστέγων και οικονομικά αδύνατων Δημοτών, με
την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων προνοιακού χαρακτήρα.

•

Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
αλληλεγγύης, με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης,
εθελοντικών

οργανώσεων

και

ομάδων

εθελοντών

που

θα

δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του
έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης στο Δήμο μας.
•

Η μεταφορά ειδικών ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένων, ΑΜΕΑ κλπ) Η
εξυπηρέτηση των ειδικών ομάδων πληθυσμού όσον αφορά τη μεταφορά
τους θα υλοποιείται από το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι για μεταφορά στο
Κ.Υ. Βλαχιώτη είτε στα Νοσοκομεία του Νομού μας για τις ιατρικές τους
εξετάσεις. .

•

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων-ΚΗΦΗ, Κέντρα ΔιημέρευσηςΗμερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ κ.α.

•

Η κοινωνική φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή
υπηρεσιών εκπαίδευσης , υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας,
υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων
ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων
πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
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•

Η ανάπτυξη του αθλητισμού όλων των βαθμίδων, καθώς και του αθλητισμού
ατόμων με ειδικές ανάγκες.

•

Η καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών των δημοτών και φορέων του
Αθλητισμού και Νεολαίας σε θέματα Αθλητικά (μαζικού και αγωνιστικού
αθλητισμού), Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η ενίσχυση κάθε
δραστηριότητας που έχει σχέση με τους παραπάνω φορείς αλλά και μη
οργανωμένους δημότες.

•

Η διοίκηση και λειτουργία του Κλειστού Δημοτικού Γυμναστηρίου Βλαχιώτη,
καθώς και των υπαρχόντων ανοικτών Γυμναστηρίων - Γηπέδων του Δήμου
καθώς και την υπό συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικών Σταδίων Σκάλας, Έλους,
Κροκεών. Προς ενίσχυση των προαναφερόμενων σκοπών μπορεί να προωθεί
ψυχαγωγικές και αθλητικές δραστηριότητες ιδρύοντας κέντρα αθλημάτων.

•

Η συνεργασία με τα προγράμματα Αθλητισμού και Νεολαίας της Γ.Γ.
Αθλητισμού και της Γ.Γ. Νεότητας.

•

Η διάθεση κυρίως της εθελοντικής αιμοδοσίας – της δωρεάς Οργάνων
Σώματος- της Δωρεάς Μυελού των οστών και Ιατρικής μέριμνας σαν πράξη
υψίστης αλληλεγγύης αλτρουισμού προς τους συνανθρώπους. Η διαφώτιση
της κοινής γνώμης πάνω στην αναγκαιότητα αυτής της ευγενικής συνήθειας
και εγγραφή δωρητών.

•

Η συγκέντρωση αίματος χωρίς αμοιβή από αιμοδότες του Δήμου, με την
υποβοήθηση και τη συμπαράσταση του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης,
Γ.Ν.Κ.Υ. Μολάων, Κ.Υ. Βλαχιώτη και των ιδιωτών ιατρών του Δήμου Ευρώτα
και τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος, η οποία θα βρίσκεται στο Γ.Ν.Ν.
Σπάρτης όπου θα φυλάσσεται το αίμα.

•

Η κάλυψη των αναγκών σε αίμα των Δημοτών του Δήμου μας, που έχουν
ανάγκη, κατά

προτεραιότητα σε άτομα που πάσχουν από Μεσογειακή

αναιμία , στους αιμοδότες μέλη και στους μέχρι Α’ βαθμού συγγενείας εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, (καθώς και σε επείγοντα περιστατικά δημοτών μας).
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•

Οι Διαλέξεις, δημοσιεύσεις, έντυπες εκδόσεις , εκδηλώσεις και γενικά η με
κάθε νόμιμο και γόνιμο μέσο διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας της
δωρεάς οργάνων Σώματος της δωρεάς Μυελού των οστών.

•

Η με κάθε νόμιμο τρόπο υποστήριξη, συμπαράσταση και παροχή ηθικής
βοήθειας στους αιμοδότες, στους δωρητές οργάνων

σώματος, στους

δωρητές μυελού των οστών και στους πάσχοντες από ανίατες και
μακροχρόνιες ασθένειες .Για την εκπλήρωση των σκοπών το ΝΠΔΔ θα
συνεργάζεται με κάθε αρμόδιο παράγοντα ή Αρχή (Υπουργεία, Κεντρικές και
περιφερειακές Υπηρεσίες αυτών, ΟΤΑ κλπ), Κρατικά Νοσοκομεία και ιδίως
με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την Υπηρεσία Συντονισμού και ελέγχου
μεταμοσχεύσεων , τη Μονάδα αναζήτησης εθελοντών, δοτών αρχέγονων
Αιμοποιητικών κυττάρων

του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας , με Κέντρα

αιμοδοσίας κλπ. Των ανωτέρω αναφερομένων ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά.
•

Η Δημιουργία και Λειτουργία Αθλητικών Κέντρων και Γυμναστηρίων , χώρων
Αθλοπαιδιών και Γυμναστικής ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες
για άθληση των Δημοτών και ιδιαίτερα των Νέων.

•

Η Ανάπτυξη του Μαζικού Αθλητισμού , για να καλυφτούν οι ανάγκες κατά
ηλικία και ενδιαφέροντα.

•

Η Καλλιέργεια των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων , φίλαθλου
αγωνιστικού πνεύματος και της κοινωνικότητας των δημοτών , μακριά από
φανατισμούς, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους, με τη
συμμετοχή τους , σε Αθλητικές δραστηριότητες ( κλασικός Αθλητισμός,
Ενόργανη Γυμναστική, Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, ποδηλασία κλπ.).

•

Η συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών
χώρων άθλησης.

•

Η προώθηση, υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού
και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων.
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•

Η προώθηση της ιδέας της άθλησης σε όλες τις ηλικίες, η ανάδειξη της
ευγενούς άμιλλας μέσα από το Ολυμπιακό ιδεώδες του αθλητισμού , η
διάδοση του αθλητισμού ιδιαιτέρως στις μικρές ηλικίες και η ανάδειξη
ταλέντων που θα εκπροσωπούν το Δήμο σε αθλητικές διοργανώσεις.

•

Η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

2) Πόροι του Ν.Π.Δ.Δ. θα είναι:
 η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου Ευρώτα η οποία ανέρχεται σε
200.000 ευρώ και

ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας

διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή
της έκτακτης επιχορήγησης.
 κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,
 εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή των υπηρεσιών που παρέχει το
Ν.Π.Δ.Δ.
 πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε
προγράμματα χρηματοδότησης.
 Οι Ετήσιες Κρατικές Επιχορηγήσεις [Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι του άρθρου
25 του Ν. 1828/89, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.
2880/2001]
 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
 Έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών του.
 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
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3) Περιουσία του Νομικού Προσώπου είναι:
 Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
που θα συγχωνευτούν καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που
τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
 Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου
που καταργούνται. Η περιουσία των οποίων περιέρχεται στο Δήμο Ευρώτα
κατόπιν της δημοσίευσης της απόφασης κατάργησης στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορεί να
διατίθεται η παραχώρηση χρήση τους.
 Οι δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ. που καταργούνται η συγχωνεύονται , θα
επιβαρύνουν το νέο Ν.Π.Δ.Δ.

3.4.2. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Ευρώτα

Σύσταση νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης στο Δήμο Ευρώτα με την
επωνυμία «Ευρώτειος Πολιτεία» (ΦΕΚ 2389/Β/27.10.2011)

Σκοπός:
• Η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα

δημιουργίας πολιτιστικής

υποδομής, διαφύλαξης και διάδοσης της λαϊκής παράδοσης, προβολής της
τοπικής ιστορίας με τη δημιουργία ταυτόχρονα τοπικού ιστορικού αρχείου,
διάδοσης και ανάπτυξης καλλιτεχνικής παιδείας, στήριξης και διάδοσης της
σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, προβολής ,ανάπτυξης
και διάδοσης των τεχνών, δημιουργίας της αναγκαίας υποδομής για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου
χρόνου.
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•

Η εφαρμογή πολιτικών, η συμμετοχή και η υλοποίηση σε δράσεις και
προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη εκπαίδευση νέων –
υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης Ενηλίκων ( δια βίου μάθηση ) του
δήμου μας .

•

Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.

•

Η εν γένει εξυπηρέτηση και εξύψωση του πνευματικού επιπέδου των
κατοίκων και γενικότερα της περιοχής με την ανάγνωση βιβλίων εντός της
αιθούσης ή δια δανεισμού, η εξεύρεση βιβλίων εθνικού, θρησκευτικού,
ηθικοπλαστικού, επαγγελματικού και επιστημονικού περιεχομένου ή αγορά
τούτων.

•

Η ανάπτυξη συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς και ερασιτεχνικά
συγκροτήματα. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου και
του Νομού για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών και
πνευματικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και την
εξασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και της
νεολαίας γενικότερα στις πολιτιστικές δράσεις.

•

Η εξάπλωση και αναβάθμιση της μουσικής παιδείας στο Δήμο Ευρώτα, η
διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων μουσικής, η εκμάθηση μουσικών
οργάνων, η δημιουργία χορωδίας και υποστήριξη της λειτουργίας, η
δημιουργία ορχήστρας μουσικών οργάνων [πνευστών, κρουστών, εγχόρδων]
και υποστήριξη της λειτουργίας της καθώς και η προστασία και διαφύλαξη
της μουσικής παράδοσης του νομού μας.

•

Η εν γένει εξυπηρέτηση και προαγωγή του μουσικού αισθήματος και η
ψυχαγωγία των κατοίκων της κωμοπόλεως και γενικότερα της περιοχής, δια
της διδασκαλίας πνευστών οργάνων, δημιουργίας μπάντας και συμμετοχής
της εις διαφόρους εκδηλώσεις (εθνικές εορτές, συναυλίες, χοροεσπερίδας
κτλ).

•

Η ένταξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου στις δραστηριότητες και τα
προγράμματα του Υπουργείου πολιτισμού και της Ε.Ε.
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•

Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.

•

Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

•

Η δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών, ιστορικών διαδρομών, ορειβατικών
διαδρομών.

•

Η προστασία και διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς και μνημείων της
Φύσης.

•

Η στήριξη καλλιτεχνικής δημιουργίας και των δημιουργών της ιδιαίτερα όταν
αυτοί κατάγονται από το Δήμο και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

•

Η απόκτηση μουσικής παιδείας και η εκμάθηση μουσικών οργάνων με στόχο
τη δημιουργία ορχήστρας και χορωδίας.

•

Ο εξοπλισμός και η συντήρηση της Φιλαρμονικής και η συμμετοχή της σε
εκδηλώσεις.

•

Η ανάπτυξη συνεργασίας με πολιτιστικούς φορείς και ερασιτεχνικά
συγκροτήματα. Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου και
του Νομού για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών και
πνευματικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και την
εξασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και της
νεολαίας γενικότερα στις πολιτιστικές δράσεις.

•

Η ένταξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου στις δραστηριότητες και τα
προγράμματα του Υπουργείου πολιτισμού και της Ε.Ε.

•

Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

•

Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση υποβαθμισμένων
περιοχών του Δήμου.

•

Η ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των πολιτών σε περιβαλλοντικά θέματα.

•

Η εκπόνηση και εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων που προωθούν την
αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη του Δήμου.
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•

Η ανάληψη δράσεων ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης
και εφαρμογής νέων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων
υπηρεσιών προς τους πολίτες.

•

Η κατάρτιση και εξοικείωση των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων με τις νέες
τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους.

•

Η αναζήτηση, υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.

•

Δράσεις ενημέρωσης και αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πολίτες.

•

Μελέτες, έρευνες για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και των
υπηρεσιών του.

•

Η επικοινωνία με τους πολίτες και πληροφόρηση μέσω της ιστοσελίδας του
Δήμου.

•

Η δημιουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης νέων.

•

Η δημιουργία υπηρεσιών που καλύπτουν βασικές ανάγκες των δημοτών σε
θέματα πρόσβασης και επικοινωνίας.

•

Η ανάπτυξη της περιοχής με την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων
έρευνας και τεχνολογίας.

•

Η συμμετοχή σε εκθέσεις Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων.

•

Η προστασία του περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση η επίτευξη της κοινωνικής
ευημερίας με τις εξής δραστηριότητες και οι οποίες δεν θα έχουν εμπορικό
χαρακτήρα ( αρ. 254 παρ. 2 ν. 3463/06):

•

Τη λειτουργία του γεωργικού ινστιτούτου παροχής υπηρεσιών και
συγκεκριμένα: 1) τη διενέργεια δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων σε
εδαφικά δείγματα 2) τη διενέργεια δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων
σε δείγματα φυτικών ιστών γεωργικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος (
φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις) 3) τη διενέργεια δειγματοληψιών και
φυσικοχημικών και χημικών αναλύσεων σε δείγματα νερού (πόσιμα νερά,
επιφανειακά, υπόγεια) 4) τη διενέργεια δειγματοληψιών και μικροβιολογικών
εξετάσεων σε δείγματα ποσίμων νερών 5) τη διενέργεια δειγματοληψιών και
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φυσικοχημικών και χημικών αναλύσεων σε δείγματα ανεπεξέργαστων αστικών
αλλά και βιομηχανικών απόβλητων 6) τη διενέργεια δειγματοληψιών και
φυσικοχημικών και χημικών αναλύσεων αλλά και μικροβιολογικών εξετάσεων
σε δείγματα επεξεργασμένων αστικών αλλά και βιομηχανικών απόβλητων 7)
τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επεξεργασία νερών, τη
βελτιστοποίηση της ποιότητας τους και την διατήρηση της καλής τους
ποιότητας 8) τον εντοπισμό περιπτώσεων υποβάθμισης της ποιότητας νερών
και εδαφών 9) τη παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ορθή
καλλιεργητική πρακτική, τη λίπανση των εδαφών με σκοπό την αύξηση της
παράγωγης και της βελτιστοποίησης της καλλιεργητικής απόδοσης και την
αποφυγή της ρύπανσης των επιφανειακών νερών αλλά και των υπόγειων
υδροφοριών 10) τη συμμέτοχη της σε προγράμματα με στόχο την προστασία
του υδατικού και εδαφικού περιβάλλοντος.
•

Συμμετοχή

και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης Αγροτών ,

Κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων .
•

Η ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα περιβάλλοντος και η προώθηση
περιβαλλοντικής επιμόρφωσης, τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων
για τις περιοχές NATURA ,αλλά και την συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ και
προγραμμάτων

Ε.Ε. με σκοπό την προώθηση μέτρων αναβάθμισης των

προστατευόμενων

περιοχών

και

τη

συμμετοχή

σε

προγράμματα

ευαισθητοποίησης για σπάνια είδη ζώων – υγροβιότοπων .
•

Η διοργάνωση συναυλιών , καρναβαλιού, θεατρικών παραστάσεων και άλλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων .

•

Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας.

•

Η προώθηση πολιτιστικών δράσεων και η ανάδειξη της πολιτιστικής
ταυτότητας του Δήμου Ευρώτα όπως (μη περιοριστικά):

1. Διοργάνωση συναυλιών
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2. Διοργάνωση εποχικών και παραδοσιακών εκδηλώσεων όπως Εκδηλώσεις
καρνάβαλου, Κάστρεια, χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις (ιδιαίτερα του Καρναβαλιού
Κροκεών), γιορτή της ελιάς, γιορτή των εσπεριδοειδών (πορτοκαλιού, μανταρινιού,
λεμονιού κλπ.).
3. Η λειτουργία Μουσικών Συνόλων σε ποικίλα μουσικά είδη, δια μέσου
προγραμμάτων μουσικής εκπαίδευσης και συγκρότησης τους. Διακριτό μουσικό
σύνολο θα αποτελέσει η δημιουργία

μπάντας Φιλαρμονικής με σκοπό την

συμμετοχή της σε Εθνικές Γιορτές αλλά και άλλες εκδηλώσεις πολιτισμού του
Δήμου. Στόχος των δράσεων αυτών θα είναι η προαγωγή του μουσικού αισθήματος
και η ψυχαγωγία.
4. Δημιουργία ομάδων παραδοσιακών χορών, εργαστηρίων ζωγραφικής και
γενικότερα καλών τεχνών.
5. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού προς όφελος των πολιτών
επαγγελματιών του Δήμου
7. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του
φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
και ευρωπαϊκών πολιτικών.
•

Λειτουργία και προώθηση των δραστηριοτήτων του Πνευματικού Κέντρου
«Νικηφόρος Βρεττάκος» ώστε να αναδειχθεί σε πυρήνα πολιτισμού αντάξιου
του ονόματος, που φέρει.

•

Λειτουργία χειμερινού και θερινού κινηματογράφου

Πόροι:
 Η χρηματοδότηση από το Δήμο Ευρώτα για τις δραστηριότητες και τις
παρεχόμενες υπηρεσίες με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο του άρθρου 259 του
ν. 3463/2006.
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 Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 268 του ν.3463/20006.
 Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Εθνικών Φορέων.
 Οι δωρεές, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και από φυσικά πρόσωπα.
 Λοιπές επιχορηγήσεις.
 Τα έσοδα από την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεών της.
 Η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης
προς τρίτους.
 Συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 225 του ν.
3463/2006.
 Στην εν λόγω επιχείρηση περιέρχονται τα περιουσιακά στοιχεία των
συγχωνευόμενων επιχειρήσεων αλλά και των καταργούμενων Ν.Π.Δ.Δ.

Περιουσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ευρώτα είναι:
 Η κινητή και ακίνητη περιουσία των δυο κοινωφελών επιχειρήσεων που θα
συγχωνευτούν καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν
αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
 Η κινητή και ακίνητη περιουσία των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που
καταργούνται. Η περιουσία των οποίων περιέρχεται στο Δήμο Ευρώτα κατόπιν
της δημοσίευσης της απόφασης κατάργησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορεί να διατίθεται η
παραχώρηση χρήση τους.

Έδρα:
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η έδρα του Δήμου Ευρώτα που είναι η Δημοτική
Κοινότητα Σκάλας.
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3.4.3. Σχολικές Επιτροπές
Σύσταση Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».
(ΦΕΚ Β 1813/11.08.2011)

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

Πόροι της σχολικής επιτροπής είναι:

α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου βάσει και των συστατικών πράξεων των
τέως Δήμων η οποία ανέρχεται σε 200.000,00 ευρώ
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) Η ετήσια κρατική επιχορήγηση
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δ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε
προγράμματα.

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των ΝΠ
σχολικών επιτροπών Σχολική Επιτροπή 1ου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείων
Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Έλους, Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αγίου Δημητρίου Ζάρακα, Σχολική Επιτροπή
2ου Δημοτικού Σχολείου Νηπιαγωγείου Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και
Νηπιαγωγείου

Γλυκόβρυσης,

Σχολική

Επιτροπή

Δημοτικού

Σχολείου

και

Νηπιαγωγείου Βρονταμά, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Δαφνίου, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βλαχιώτη,
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μυρτέας, Σχολική
Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Νιάτων, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και
Νηπιαγωγείου Κροκεών, Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Απιδέας,
Σχολική Επιτροπή Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Γερακίου, Σχολική Επιτροπή
Δημοτικού Καλλιθέας, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία που τυχόν
αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.

Σύσταση Σχολικής Επιτροπής με την επωνυμία ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης «Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος».
(ΦΕΚ Β 1813/11.08.2011)

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

Πόροι:
Πόροι της σχολικής επιτροπής θα είναι:
α) η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου η οποία ανέρχεται σε 150.000 ευρώ
β) τυχόν έκτακτη επιχορήγηση το ύψος της οποίας διαμορφώνεται ανάλογα με τις
εκάστοτε ανάγκες που οδηγούν στην καταβολή της έκτακτης επιχορήγησης.
γ) η ετήσια κρατική επιχορήγηση
δ) κάθε είδους εισφορές, επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες,
ε) πρόσοδοι από τη δική του περιουσία, καθώς και από τη συμμετοχή του σε
προγράμματα.

Περιουσία της σχολικής επιτροπής είναι η κινητή και ακίνητη περιουσία των ΝΠ
σχολικών επιτροπών Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Λυκείου Κροκεών, Σχολική
Επιτροπή Γυμνασίου Και Λυκείου Γερακίου, Σχολική Επιτροπή ΤΕΕ Έλους, Σχολική
Επιτροπή Γενικού Λυκείου Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου και Εσπερινού
Γυμνασίου Σκάλας, Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Συνοικισμού Βλαχιώτη Δήμου
Έλους και Σχολική Επιτροπή Ενιαίου Λυκείου Έλους, καθώς και κάθε άλλη κινητή ή
ακίνητη περιουσία που τυχόν αποκτηθεί ή αφιερωθεί στα νομικά πρόσωπα.
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4. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Βασική ενότητα της διερεύνησης του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου
Ευρώτα είναι η ανάλυση της χρηματοοικονομικής του κατάστασης. Στο παρόν
κεφάλαιο θα εξετασθούν και θα αναλυθούν τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
και η οικονομική εξέλιξη αυτών για τα έτη 2008,2009 και 2010. Αναλυτικότερα θα
εξετασθούν τρεις βασικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι Ισολογισμοί, οι
Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Χρήσης και οι Απολογισμοί για τα προαναφερθέντα
έτη.

Ο νέος τύπος προϋπολογισμού / απολογισμού διαιρείται σε δύο μέρη. Το Μέρος І
περιλαμβάνει τα έσοδα και το Μέρος ІІ τις δαπάνες, μαζί με το αποθεματικό.

Τα έσοδα ταξινομούνται σε έξι κύριες ομάδες με κριτήριο την προέλευση τους, οι
οποίες υποδιαιρούνται σε κατηγορίες και είδος εσόδου με βάση το δεκαδικό
σύστημα :



Τακτικά έσοδα



Έκτακτα έσοδα



Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά



Εισπράξεις δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα κατά το παρελθόν τακτικά και έκτακτα έσοδα)



Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και επιστροφές χρημάτων



Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης
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Τα τακτικά έσοδα περιλαμβάνουν:
α) θεσμοθετημένους υπέρ αυτών πόρους,
β) τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους,
γ) ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,
δ) φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
ε) δυνητικά τέλη και εισφορές.

Τα έκτακτα έσοδα προέρχονται από:
α) δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και κληρονομιές,
β) διάθεση, εκποίηση και εν γένει εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων,
γ) δωρεές και κληρονομιές,
δ) συμμετοχή σε επιχειρηματική δραστηριότητα
ε) κάθε είδους πρόστιμα ή άλλες διοικητικές κυρώσεις, κάθε άλλη πηγή.

Οι δαπάνες ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες ομάδες (κεφάλαια) και ακολουθούν
την ίδια μεθοδολογία υποδιαίρεσης σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου
:


Λειτουργικές δαπάνες χρήσης (κωδικός 6)



Επενδύσεις (κωδικός 7)



Πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. - λοιπές αποδόσεις – προβλέψεις (κωδικός
8)



Αποθεματικό (κωδικός 9)

Οι απολογισμοί αυτοί αποτυπώνουν με ακρίβεια τις οικονομικές δραστηριότητες
και συναλλαγές ενός Δήμου, αφού έχουν ενσωματώσει τις θεσμικές και νομοθετικές
αλλαγές που έχουν μεσολαβήσει τα τελευταία χρόνια και επιπλέον έχουν
υιοθετήσει σύγχρονες λογιστικές προδιαγραφές. Η ανάλυση τους παρέχει
συγκεκριμένη εικόνα των προτεραιοτήτων και λειτουργιών του.
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4.1. Πρώην Δήμος Σκάλας

Πίνακας 25: Ισολογισμός πρώην Δήμου Σκάλας – Ενεργητικό
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα Οικόπεδα
Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι
Οδοί - Οδοστρώματα
Πεζοδρόμια
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού
Λοιπές Μόνιμες Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα & Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση &
Προκαταβολές
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Πώληση
Αγαθών/Υπηρεσιών
Διαθέσιμα
Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας
Ταμείο
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Χρεωστικοί Λογαριασμοί
Προϋπολογισμού
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2008

2009

3.816,00
3.816,00

2.840,08
2.840,08

6.338.875,85
579.277,36
2.097.442,27
311.050,16
1.988.719,32
510.932,52
7.358,18
11.989,34
195.430,63
236.112,45

6.337.400,01
543.750,42
2.853.294,10
650.881,64
1.272.865,99
473.672,98
12.836,18
9.003,02
236.860,19
346.279,96

2.665.845,97 1.977.087,63
14.943.034,05 14.717.932,12
15.021.484,05 15.665.839,63

214.096,20

196.935,54

1.177.135,51 1.511.586,23
0,00
0,00
1.391.231,71 1.708.521,77
16.417.238,02 17.417.817,93

8.061.041,85
8.061.041,85

7.810.892,30
7.810.892,30
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Πίνακας 26: Ισολογισμός πρώην Δήμου Σκάλας – Παθητικό
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής &
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές Παγίων
Δωρεές Παγίων
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Αποτελέσματα εις Νέο
Υπόλοιπο εις Νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Δάνεια Τραπεζών
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από ΦόρουςΤέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις Πληρωτέες
Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Πιστωτικοί Λογαριασμοί
Προϋπολογισμού

2008

2009

8.490.997,24

8.508.562,00

191.477,23
6.223.497,89
6.414.945,12

162.547,78
6.430.804,41
6.593.352,19

707.047,70

1.275.884,24

15.612.990,06

16.377.798,43

137.195,86

125.475,31

392.240,54

624.330,50

0,00
6.035,21

48,68
6.035,21

11.638,62
90.401,33
500.315,70

12.014,26
105.379,14
747.807,79

637.511,56

873.283,10

16.417.238,02

17.417.817,93

8.061.041,85

7.810.892,30

8.061.041,85
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Πίνακας 27: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πρώην Δήμου Σκάλας –
Οικονομικό Έτος 2008
2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έσοδα από Πώληση Αγαθών &
Υπηρεσιών
Έσοδα από Φόρους - Εισφορές Πρόστιμα - Προσαυξήσεις
Τακτικές Επιχορηγήσεις από
Κρατικό Προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών
Μικτά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα Έσοδα
Σύνολο
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων
Σχέσεων
Μερικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον:
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
Μείον:
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων

161.253,98
169.047,47
2.029.987,06

2.360.288,51
2.321.581,36
38.707,15
146.672,27
185.379,42

416.489,55
127.837,76

544.327,31
-358.947,89

31.923,26
281,74

31.641,52
-327.306,37

560.422,75
179.943,43
740.366,18

Μείον:
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα

9,01

Έκτακτες Ζημιές

0,00

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Οργανικά & Έκτακτα
Αποτελέσματα
Σύνολο Αποσβέσεων & Παγίων
Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο
Μείον:
ΛΚ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
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180,00

189,01

740.177,17
412.870,80

802.122,81
802.122,81

0,00
412.870,80
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Πίνακας 28: Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Πρώην ∆ήµου Σκάλας – Οικονοµικό Έτος 2009

2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έσοδα από Πώληση Αγαθών &
65.854,70
Υπηρεσιών
Έσοδα από Φόρους - Εισφορές 139.450,69
Πρόστιμα - Προσαυξήσεις
Τακτικές Επιχορηγήσεις από
2.371.973,32
Κρατικό Προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών
Μικτά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα Έσοδα
Σύνολο
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
401.033,19
Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων
76.493,33
Σχέσεων
Μερικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον:
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή
29.153,85
Έσοδα
Μείον:
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή
9.476,85
Έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
684.603,48
Έκτακτα κέρδη
2.621,50
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
18.428,29
Μείον:
705.653,27
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
1.168,20
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Οργανικά & Έκτακτα
Αποτελέσματα
Σύνολο Αποσβέσεων & Παγίων
Οι από Αυτές Ενσωματωμένες
Μείον:
στο ΛΚ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
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5.192,00

6.320,20

2.577.278,71
2.710.055,90
-132.777,19
460.170,18
327.392,99
477.526,52
-150.133,53

19.677,00
-130.456,53

699.293,07
568.836,54

928.765,41
928.765,41

0,00
568.836,54
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Πίνακας 29: Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Σκάλας - οικονομικά έτη 2008/09/10

Εισπραχθέντα Έσοδα

0

2008

2009

2010

2.276.598,87

2.544.923,27

2.278.407,68

1.751.242,43

1.533.622,85

748.463,12

147.500,95

18.428,29

9.546,48

61.211,05

31.139,38

12.677,17

5.345,21

342.121,90

292.867,58

664.868,59

1.177.135,51

1.511.586,23

4.906.767,10

5.647.371,20

4.853.548,26

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2 ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
4 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
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Πίνακας 30 : Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Σκάλας - οικονομικά έτη 2008/09/10

Πληρωθέντα Έξοδα

2008

6

2009

2010

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

704.856,60

737.462,81

751.591,18

61,62

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

506.552,11

855.722,60

514.701,97

63,64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

105.036,91

36.951,47

53.814,48

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

1.060,85

20.287,21

20.126,13

66

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

142.703,01

108.061,84

117.794,60

67,68

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

436.733,29

283.988,58

594.443,72

147.657,40

249.758,25

72.408,75

1.047.656,44

956.507,86

954.096,13

35.718,32

206.715,51

12.125,00

7

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ

73

ΕΡΓΑ

74

ΜΕΛΕΤΕΣ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8

78.450,00

0,00

50.041,75

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.

526.025,53

151.849,64

330.896,00

82,85

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

2.180,00

528.479,20

287.116,84

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

0,00

0,00

3.729.631,59

4.135.784,97

3.759.156,55

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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4.2. Πρώην Δήμος Έλους
Πίνακας 31: Ισολογισμός πρώην Δήμου Έλους– Ενεργητικό
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Λοιπά Έξοδα Εγκατάστασης

2008

2009

2.507,79

37.166,46

2.507,79
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Γήπεδα Οικόπεδα
Πλατείες - Πάρκα - Παιδότοποι
Οδοί - Οδοστρώματα
Πεζοδρόμια
Κτίρια & Τεχνικά Έργα
Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής
χρήσεως
Εγκαταστάσεις Ηλεκτροφωτισμού
Λοιπές Μόνιμες Εγκαταστάσεις
Μηχανήματα & Εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα
Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Ακινητοποιήσεις υπό Εκτέλεση &
Προκαταβολές
Σύνολο Ακινητοποιήσεων
Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης

37.166,46

1.728.286,25
257.290,03
1.840.954,62
438,18
3.315.833,20

1.728.286,25
236.235,44
2.091.455,21
340,39
3.325.622,23

133.987,29
221.349,15
4.528,98
18.916,92
40.675,69
53.173,39

113.270,34
191.826,76
7.951,87
22.380,67
37.911,79
65.519,86

549.681,80
8.165.115,50

623.839,01
8.444.639,82

Προβλέψεις για υποτίμηση
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Πώληση
Αγαθών/Υπηρεσιών
Διαθέσιμα
Καταθέσεις όψεως & Προθεσμίας

150.861,15
8.315.976,65

152.395,22
8.597.035,04

121.564,34

147.273,63

2.503.813,19

3.559.221,28

Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
Χρεωστικοί Λογαριασμοί
Προϋπολογισμού

2.625.377,53 3.706.494,91
10.943.861,47 12.340.696,41
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Πίνακας 32: Ισολογισμός πρώην Δήμου Έλους – Παθητικό

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο
Διαφορές Αναπροσαρμογής &
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Δωρεές Παγίων
Διαφορές από
αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών
και χρεογράφων
Δωρεές Παγίων
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων

2008

2009

4.066.842,47

4.066.842,47

2.225,00
5.388.191,42
5.390.416,42

2.897,30
2.225,00
5.762.024,43
5.767.146,73

Αποθεματικά Κεφάλαια
Ειδικά αποθεματικά

1.521,15

Αποτελέσματα εις Νέο
Υπόλοιπο εις Νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από ΦόρουςΤέλη
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις Πληρωτέες
Πιστωτές Διάφοροι

Σύνολο Υποχρεώσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Πιστωτικοί Λογαριασμοί
Προϋπολογισμού

159

1.466,00

1.326.183,40

2.082.543,10

10.784.963,44

11.917.998,30

137.463,49

401.494,19

646,29

513,67

0,00
20.788,25
158.898,03

20.690,25
422.698,11

158.898,03

422.698,11

10.943.861,47

12.340.696,41

6.080.423,77

7.471.221,28
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Πίνακας 33: Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσης Πρώην ∆ήµου Έλους– Οικονοµικό Έτος 2008

2008

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έσοδα από Πώληση Αγαθών &
Υπηρεσιών
Έσοδα από Φόρους - Εισφορές Πρόστιμα - Προσαυξήσεις
Τακτικές Επιχορηγήσεις από
Κρατικό Προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών
Μικτά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα Έσοδα
Σύνολο
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων
Σχέσεων
Μερικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον:
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή
Έσοδα
Μείον:
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή
Έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων

341.889,19
79.507,79
1.718.625,79 2.140.022,77
2.040.698,57
99.324,20
150.140,93
249.465,13
375.135,93
107.931,83

483.067,76
-233.602,62

52.297,43

4.016,31

48.281,12
-185.321,50

559.048,91
86.393,25
645.442,16

Μείον:
Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
Έκτακτες Ζημιές
Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Οργανικά & Έκτακτα
Αποτελέσματα
Σύνολο Αποσβέσεων & Παγίων
Οι από Αυτές Ενσωματωμένες
Μείον:
στο ΛΚ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
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2.138,52
0,00

2.138,52

643.303,64
457.982,14

790.180,96
790.180,96

0,00
457.982,14
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Πίνακας 34: Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Πρώην Δήμου Έλους- οικονομικό
Έτος 2009
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Έσοδα από Πώληση Αγαθών &
Υπηρεσιών
Έσοδα από Φόρους - Εισφορές Πρόστιμα - Προσαυξήσεις
Τακτικές Επιχορηγήσεις από
Κρατικό Προϋπολογισμό
Μείον: Κόστος Αγαθών & Υπηρεσιών
Μικτά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Άλλα Έσοδα
Σύνολο
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Δημοσίων
Σχέσεων
Μερικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον:
Πιστωτικοί Τόκοι & Συναφή Έσοδα
Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων
Μείον:
και χρεογράφων
Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα
Εκμετάλλευσης
Πλέον: Έκτακτα Αποτελέσματα
Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Έκτακτα κέρδη
Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων
Μείον:
Έκτακτες Ζημιές
Οργανικά & Έκτακτα
Αποτελέσματα
Σύνολο Αποσβέσεων & Παγίων
Οι από Αυτές Ενσωματωμένες στο
Μείον:
ΛΚ
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΕΩΣ
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2009
300.166,91
29.675,70
2.226.406,40 2.556.249,01
2.265.592,75
290.656,26
284.938,74
575.595,00
404.435,37
144.022,11

548.457,48
27.137,52

26.951,96
1.308,08
4.487,74

21.156,14
48.293,66

599.073,77
108.992,27
708.066,04
0,00

708.066,04
756.359,70

837.829,34
837.829,34

0,00
756.359,70
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Πίνακας 35: Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Έλους - οικονομικά έτη 2008/09/10

Εισπραχθέντα Έσοδα

0

2008

2009

2010

2.107.728,59

2.497.042,10

2.048.926,84

869.406,57

1.308.930,46

712.412,42

70.473,08

82.167,21

77.210,03

72.478,90

36.017,81

34.939,02

19.400,95

20.255,81

34.001,57

1.921.205,20

2.503.813,19

3.559.221,28

5.060.693,29

6.448.226,58

6.466.711,16

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2 ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ
3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ
4 ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

5

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
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Πίνακας 36 : Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Έλους - οικονομικά έτη 2008/09/10

Πληρωθέντα Έξοδα

2008

6

2009

2010

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

625.712,69

681.529,14

530.345,94

61,62

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

345.385,22

380.552,12

390.431,47

63,64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

65.850,73

101.815,32

88.474,17

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

0,00

0,00

66

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

78.944,19

82.407,55

110.629,25

67,68

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

385.221,04

474.107,45

429.016,82

7

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 1.060,85

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ

56.286,96

103.601,42

367.828,40

73

ΕΡΓΑ

869.264,82

838.164,49

1.748.681,1
1

74

ΜΕΛΕΤΕΣ

5.639,98

52.798,00

7.140
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8

2.935,00

2,935,00

56.199,86

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.

105.011,84

150.878,27

395.593,69

82,85

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

15.566,78

20.216,54

32.888,84

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

0,00

0,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

2.556.880,10

2.889.005,3
0

4.231.151,2
1
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4.3. Πρώην Δήμος Γερονθρών
Πίνακας 37 : Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Γερονθρών - οικονομικά έτη 2008/09/10

Εισπραχθέντα Έσοδα

2008

2009

2010

733.083,61

816.990,17

677.161,53

888.866,67

1.249.739,10

643.533,55

97.371,16

91.917,73

148.869,01

20.932,95

12.951,99

20.642,14

96.574,16

104.734,97

103.099,53

1.268.299,61

1.275.514,67

1.660.678,43

3.105.128,16

3.551.848,63

3.253.984,19

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2 ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3 ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
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Πίνακας 38 : Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Γερονθρών - οικονομικά έτη 2008/09/10

Πληρωθέντα Έξοδα

2008

6

2009

2010

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

208.197,82

232.270,26

234.719,85

61,62

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

219.416,82

248.170,50

243.171,73

63,64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

13.154,45

45.471,96

43.231,23

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

0,00

15.965,22

21.818,94

66

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

51.288,08

50.038,24

59.366,84

67,68

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

53.006,31

36.077,83

10.513,77

7

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ

99.438,49

113.289,19

222.302,08

73

ΕΡΓΑ

688.837,06

934.169,37

1.394.841,69

74

ΜΕΛΕΤΕΣ

346.927,05

65.077,14

24.154,61
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8

1.300,00

1.000,00

1.000,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.

51.740,46

45.094,67

446.584,48

82,85

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

96.306,95

104.545,82

102.925,51

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

0,00

0,00

1.829.613,49

1.891.170,20

2.804.630,73

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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4.4. Πρώην Δήμος Νιάτων

Πίνακας 39: Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Νιάτων - οικονομικά έτη 2008/09/10

Εισπραχθέντα Έσοδα

2008

2009

2010

702.172,92

753.993,99

689.665,67

467.303,53

748.796,17

481.076,52

29.177,37

28.085,94

39.303,36

9.336,27

17.291,06

13.619,94

3.514,40

2.150,00

2.000,00

284.693,68

468.746,22

802.586,53

1.496.198,17

2.019.063,38

2.028.252,02

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2 ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3 ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
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Πίνακας 40 : Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Νιάτων - οικονομικά έτη 2008/09/10

Πληρωθέντα Έξοδα

2008

6

2009

2010

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

218.302,77

201.428,13

234.685,38

61,62

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

246.179,13

214.414,10

255.852,78

63,64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

50.195,25

53.327,64

71.271,67

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

8.955,94

7.902,92

7.894,56

66

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

32.323,70

35.151,66

49.943,04

67,68

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

51.712,74

115.892,48

71.616,03

7

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ

70.210,43

18.495,69

31.490,08

73

ΕΡΓΑ

294.584,52

514.512,76

552.281,99

74

ΜΕΛΕΤΕΣ

0,00

23.900,00

34.740,00
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8

1.980,00

0,00

0,00

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.

49.507,47

29.451,39

95.661,49

82,85

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

3.500,00

2.000,00

2.000,00

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

0,00

0,00

1.027.451,95

1.216.476,85

1.407.437,02

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ
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4.5. Πρώην Δήμος Κροκεών
Πίνακας 41: Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Κροκεών- οικονομικά έτη 2008/09/10

Εισπραχθέντα Έσοδα

2008

2009

2010

893.272,48

934.722,01

819.902,10

545.863,49

567.008,12

405.992,66

102.682,56

196.374,56

85.134,16

23.928,44

23.528,75

20.227,76

-

-

-

571.806,99

157.556,39

279.434,04

2.137.806,99

1.879.189,83

1.610.690,72

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
2 ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.)

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
3 ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ
4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
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Πίνακας 42 : Συνοπτική οικονομική κατάσταση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ
Τέως Δήμου Κροκεών- οικονομικά έτη 2008/09/10

Πληρωθέντα Έξοδα

2008

6

2009

2010

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

421.599.95

411.002,58

415.533,79

61,62

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

326.845.14

338.787,95

411.625,10

63,64

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

45.006,50

48.988,11

62.262,11

65

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

0,00

0,00

0,00

66

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ

115.303,91

107.726,27

84.817,92

67,68

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

117.729,39

82.341,12

65.601,44

7

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

ΑΓΟΡΕΣ

124.991,29

66.129,99

52.368,04

73

ΕΡΓΑ

559.083,74

391.361,18

170.642,16

74

ΜΕΛΕΤΕΣ

-

14.500,00

22.651,00
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

8

-

-

-

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε.

268.735,95

138.918,59

254.180,68

82,85

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

701,70

-

15.360,84

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

0,00

0,00

55.647,64

1.979.997,57

1.599.755,79

1.610.690,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά με την χρηματοοικονομική Κατάσταση του
Δήμου προκύπτουν από τη χρήση αριθμοδεικτών των πρώην Δήμων Έλους και
Σκάλας. Ξεκινώντας από την ανάλυση του Ενεργητικού των Δήμων και
υπολογίζοντας δύο δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας, γίνεται φανερό πως οι Δήμοι
αυτοί αποτελούν έναν οργανισμό εντάσεως πάγιας περιουσίας. Το συγκεκριμένο
συμπέρασμα είναι απόλυτα φυσιολογικό με δεδομένο το ρόλο του ως Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από χρηματοοικονομικής άποψης, ο υψηλός βαθμός
παγιοποίησης της περιουσίας έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση υψηλού
σταθερού κόστους.
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Πίνακας 43: Παγιοποίηση Περιουσίας πρώην Δήμου Σκάλας
α/α

Κατηγορία

Δείκτης

2007

2008

2009

1

Παγιοποίηση
Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό /
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

16,11 10,80

9,17

2

Παγιοποίηση
Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

0,92

0,91

0,90

Πηγή: Πρώην Δήμος Σκάλας

Πίνακας 44: Παγιοποίηση Περιουσίας πρώην Δήμου Έλους
α/α

Κατηγορία

Δείκτης

2007

2008

2009

1

Παγιοποίηση
Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό /
Κυκλοφορούν
Ενεργητικό

4,04

3,17

2,32

2

Παγιοποίηση
Περιουσίας

Πάγιο Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

0,80

0,76

0,70

Πηγή: Πρώην Δήμος Έλους

Άλλος ένας κρίσιμος παράγοντας της ομαλής λειτουργίας του Δήμου είναι η
ρευστότητά του. Αναλυτικότερα, η ρευστότητα ενός οργανισμού αναφέρεται στο
βαθμό κατά τον οποίο ο οργανισμός είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυχρόνιες
υποχρεώσεις του με στοιχεία του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, δηλαδή
περιουσιακά στοιχεία τα οποία είναι άμεσα ρευστοποιήσιμα. Στη παρούσα
ανάλυση θα υπολογισθεί ο αριθμοδείκτης τρέχουσας ρευστότητας ο οποίος λόγω
της φύσης του Δήμου ως Οργανισμού θεωρείται ιδιαίτερα αντικειμενικός.
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Πίνακας 45: Τρέχουσα Ρευστότητα πρώην Δήμου Σκάλας
α/α

Κατηγορία

Δείκτης

2007

2008

2009

1

Τρέχουσα
Ρευστότητα

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

1,25

2,78

2,28

2007

2008

2009

10,24

16,52

8,77

Πηγή: Πρώην Δήμος Σκάλας
Πίνακας 46: Τρέχουσα Ρευστότητα πρώην Δήμου Έλους
α/α

Κατηγορία

Δείκτης

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
1
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Πηγή: Πρώην Δήμος Έλους
Τρέχουσα
Ρευστότητα
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Αξιολόγηση της υφιστάμενης
κατάστασης
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5. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
5.1. SWOT ANALYSIS
Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου κεφαλαίου αφορά την αξιολόγηση των
ευρημάτων της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Ευρώτα. Το
βασικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι η ανάλυση S.W.O.T. Η ανάλυση
S.W.O.T. ακολουθεί την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
του Δήμου. Από την αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος προκύπτουν τα
δυνατά σημεία (strengths) και οι αδυναμίες (weaknesses) του Δήμου. Παράλληλα,
από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος, θα προκύψουν οι ευκαιρίες
(opportunities) και οι απειλές (threats) που παρουσιάζονται.

Απώτερος σκοπός είναι να αξιοποιηθούν και να συνδυαστούν οι δυνάμεις και οι
ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσουν να επιλυθούν οι
αδυναμίες και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι των απειλών του εξωτερικού
περιβάλλοντος.

5.1.1. Δυνατότητες/Αδυναμίες των Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των Νομικών του
Προσώπων αναφορικά με τις Λειτουργίες που επιτελούν

Δυνατότητες
 Σημαντική πάγια περιουσία που πρέπει να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο
 Λειτουργία Βιώσιμων Νομικών Προσώπων
 Αξιόλογοι Πολιτιστικοί και Αρχαιολογικοί χώροι
 Ύπαρξη προστατευόμενων περιοχών Natura
 Πλούσιο φυσικό περιβάλλον
 Εκτεταμένο παραλιακό μέτωπο
 Έναρξη διαδικασιών λήψης πιστοποιητικού διαχειριστικής επάρκειας
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 Ήπιες κλιματικές συνθήκες
 Καλλιέργειες με παραγωγή υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων και
βιολογικής γεωργίας
 Τμήμα του Προστατευόμενου Δικτύου Μονεμβάσια – Ζάρακας - Ταΰγετος
 Ήπιες Κλιματικές Συνθήκες
 Ύπαρξη και Λειτουργία Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας
 Ύπαρξη ελκυστικού από φυσική ομορφιά, περιβάλλοντος για
επενδύσεις στον τριτογενή τομέα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Αδυναμίες
 Αδυναμία Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
 Με αφορμή τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α/7-6-2010) μεταβιβάστηκαν στους
ΟΤΑ Ά βαθμού μία σειρά αρμοδιοτήτων χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά
προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Με δεδομένο τον περιορισμό που
υπάρχει στις προσλήψεις η οργάνωση των υπηρεσιών του νεοσύστατου
Δήμου αποτελεί πρόκληση
 Χαμηλό Επίπεδο Εκπαίδευσης του Πληθυσμού
 Μικρή διάθεση προϊόντων με ένδειξη ποιότητας «ΠΓΕ Λακωνία»
 Ανεξέλεγκτος Πολλαπλασιασμός Καλλιεργούμενων Εκτάσεων
 Ανεξέλεγκτος Πολλαπλασιασμός Αρδευόμενων Εκτάσεων
 Χαμηλή Ανάπτυξη του Τουρισμού
 Υψηλό Ποσοστό Ανεργίας
 Περιορισμένος Τομέας Μεταποίησης
 Ελλιπές αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου
 Έλλειψη προώθησης των τοπικών προϊόντων
 Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού
 Έλλειψη

ικανοποιητικών

δομών

και

υποδομών

στους

τομείς

της

πρωτοβάθμιας περίθαλψης και υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, του πολιτισμού
και της ψυχαγωγίας των κατοίκων
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 Μεγάλη εξάρτηση των κατοίκων πρωτίστως από τον πρωτογενή τομέα και
απουσία εναλλακτικών

5.1.2.

Ευκαιρίες από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές

και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις)

 Ολοκλήρωση του Νέου Χωροταξικού Σχεδιασμού
 Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2017 (Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π.Α.Α.)
 Εφαρμογή Νέας Αγροτικής Πολιτικής
 Αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου των Σ.Δ.Ι.Τ.
 Ύπαρξη Όμορων Δήμων με Τουριστικό Ενδιαφέρον
 Σύσταση Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών
 Συνένωση ΟΤΑ- Με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-062010) μεταβιβάστηκαν στους ΟΤΑ Ά βαθμού μια σειρά αρμοδιοτήτων
 Δημιουργία και Εφαρμογή συστημάτων Διαχειριστικής Επάρκειας ISO και
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας

5.1.3. Απειλές από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό πλαίσιο, εθνικές και
ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις)
 Υψηλό Ποσοστό Γήρανσης του Πληθυσμού και αστυφιλία νέων
 Υψηλό Ποσοστό Εξαρτώμενου Πληθυσμού
 Περιορισμός εσόδων λόγω οικονομικής κρίσης, μείωση των ΚΑΠ και του
προγράμματος

Δημοσίων

επενδύσεων,

μείωση

των

εμπορικών

δραστηριοτήτων, λόγω της εφαρμογής του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής της Χώρας
 Τάση Μείωσης του Πληθυσμού
 Έλλειψη σχεδίου προστασίας και διαχείρισης περιβάλλοντος
 Ύπαρξη Όμορων Δήμων με Τουριστικό Ενδιαφέρον
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 Ανεξέλεγκτη Ρίψη στερεών και υγρών αποβλήτων με απρόβλεπτες συνέπειες
για το περιβάλλον, τον υδροφόρο ορίζοντα και την υγεία των πολιτών.
 Μεγάλη απόσταση από την Αττική και τα μεγάλα στην Αττική και την
υπόλοιπη Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αεροδρόμια, λιμάνια κτλ)
 Κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τους περιορισμένους υδάτινους πόρους
 Αρνητικές συνέπειες στην γεωργία από την επικείμενη αναθεώρηση των ΚΑΠ
και την εφαρμογή νέων δυσμενών για την τοπική γεωργική παραγωγή
πολιτικών στα πλαίσια της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εμπορίου

5.2.

PESTEL ANALYSIS

Πολιτικός (Political)
•

Πολιτική Σταθερότητα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια

•

Η Ελλάδα ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνει το
Ευρωπαϊκό κεκτημένο και αποτελεί ασφαλή προορισμό

•

Βελτιώνονται οι σχέσεις με τα Κράτη της περιοχής

Οικονομικός (Economical)
•

Οικονομική κρίση-Κρίση Ελληνικού Χρέους

•

Μείωση ΑΕΠ

•

Αύξηση τιμών-Πληθωριστικές Τάσεις

•

Αύξηση φόρων (άμεσων-έμμεσων)

•

Μείωση προσφοράς (κυκλοφορίας χρήματος)

•

Μείωση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

•

Μείωση μεταφοράς πόρων προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού

•

Αυξημένο κόστος πόρων (υλικών-άυλων)
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Τεχνολογικός (Technological)
•

Ραγδαία Εξέλιξη της τεχνολογίας (Απαίτηση για την παροχή on-line
υπηρεσιών μέσα από το Portal του Δήμου)

•

Μεγάλη σύνδεση και εξάρτηση των τεχνολογικών πόρων με τα «προϊόνταυπηρεσίες» του Δήμου

•

Βελτίωση της παραγωγικότητας του Δήμου με την αξιοποίηση της
τεχνολογίας και αυτοματισμών

Κοινωνικός (Social/Culture)
•

Υψηλός Δείκτης Γήρανσης πληθυσμού

•

Μεγάλο ποσοστό εξαρτώμενου πληθυσμού

•

Ενεργοποίηση - Ενημέρωση -Συμμετοχή των πολιτών (Κινήσεις ενεργών
πολιτών-Επιτροπή Διαβούλευσης)

•

Αλλαγές στον τρόπο ζωής

Περιβάλλον (Environmental)
•

Μοναδικό φυσικό περιβάλλον

•

Κλιματική Αλλαγή

•

Μεγάλες Αλλαγές στον Δημόσιο Τομέα

•

Νέες Τάσεις στην Διοίκηση (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Διοίκηση μέσω
Στόχων, Επιχειρησιακά Προγράμματα, Διαχειριστική Επάρκεια, Πιστοποίηση
Ποιότητας κατά ISO)

•

Αναδυόμενες νέες αγορές προώθησης τουριστικού προϊόντος (Ρωσία, Κίνα
κ.α.)

Νομικό (Legal)
•

Ειδικό Νομικό Καθεστώς λειτουργίας για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού-Δεσμεύσεις,
υποχρεώσεις και δυνατότητες που απορρέουν από αυτό
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•

Ειδικό Οικονομικό καθεστώς που ισχύει για τους ΟΤΑ α΄ βαθμού

•

Περιοριστικό καθεστώς για τις προσλήψεις

•

Προβλήματα Ιδιοκτησιακού καθεστώτος Κράτους-Δήμου-Ιδιωτών

•

Ειδικό Νομικό Πλαίσιο προστασίας περιοχών Natura, αρχαιολογίας, κτλ

•

Ειδικά αναπτυξιακά κίνητρα

5.3. Επιμέρους Διαπιστώσεις της SWOT Analysis
Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, σε συνδυασμό με την Ανάλυση S.W.O.T.
και την ανάλυση PESTEL, μπορούν να μας οδηγήσουν σε ορισμένα κρίσιμα
συμπεράσματα σχετικά με την πορεία και τις προοπτικές ανάπτυξης του Δήμου
Ευρώτα. Η τάση μείωσης του πληθυσμού σε συνδυασμό με το χαμηλό ποσοστό του
οικονομικά ενεργού πληθυσμού και το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ειδικά σε σχέση
με το Νομό Λακωνίας, κάνει φανερή τόσο την αδυναμία του υφιστάμενου
αναπτυξιακού μοντέλου που επικρατεί στο Δήμο Ευρώτα, όσο και την αδυναμία
αξιοποίησης των πολλών και διαφορετικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του
Δήμου.
Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που προέκυψαν από την ανάλυση της
υφιστάμενης κατάστασης και την ανάλυση S.W.O.T. ήταν το πολύ υψηλό ποσοστό
ανεργίας σε συνδυασμό με ένα υψηλό ποσοστό μη οικονομικά ενεργού
πληθυσμού. Από τα παραπάνω γίνεται φανερή η ανάγκη για ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας. Βασικά στοιχεία προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να είναι η
ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας καθώς επίσης και της Ανταγωνιστικότητας των
Τοπικών Προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας του Δήμου Ευρώτα
αποτελεί βασική πηγή εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής του Δήμου.
Ως αποτέλεσμα, δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Αντίθετα, ο πρωτογενής τομέας,
μέσα από την επίλυση σημαντικών προβλημάτων, κυρίως σε θέματα υποδομών που
υφίστανται σήμερα, θα μπορέσει να εκσυγχρονισθεί, με άμεσο αποτέλεσμα την
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βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού του Δήμου. Σημαντικό ρόλο προς
την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει η περαιτέρω εκπαίδευση και
κατάρτιση του αγροτικού πληθυσμού.
Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων αποτελεί κρίσιμο
ζήτημα για το Δήμο.
Βασικό στοιχείο και μέσο επίτευξης των πιο πάνω στόχων θα πρέπει να είναι η
καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου και κατά κύριο λόγω της πάγιας
περιουσίας. Η εξέταση δυνατοτήτων αξιοποίησης του θεσμικού πλαισίου των
Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα να αποτελέσει βασικό εργαλείο προς τη
συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Τέλος, βασικός σκοπός της λειτουργίας του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων
ως Οργανισμός είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων των Δημοτών. Στα πλαίσια της
συγκεκριμένης

κατεύθυνσης

είναι

απαραίτητη

η

εξέταση

δυνατοτήτων

ανασυγκρότησης και λήψης βελτιωτικών ενεργειών αναφορικά με τη σημερινή
οργάνωση του Δήμου.
Η αξιοσημείωτη αδυναμία κάλυψης των οργανικών θέσεων με το ανάλογο
στελεχιακό δυναμικό, αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που μαρτυρά μία
αδυναμία αποτελεσματικής και αποδοτικής εκτέλεσης κρίσιμων λειτουργιών του
Δήμου ως Οργανισμού.
Επιπρόσθετα και προς την ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να εξετασθεί η
ανασυγκρότηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου που παρουσιάζουν αδυναμίες
αναφορικά με την επίτευξη του σκοπού τους και την βιωσιμότητα τους.
Ως αποτέλεσμα όλων των στοιχείων που παρουσιάστηκαν πιο πάνω, μπορούν να
προκύψουν ορισμένα κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα:

•

Προώθηση των Τοπικών Γεωργικών Προϊόντων με ταυτότητα (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. )

•

Προστασία και ενίσχυση του Αγροτικού εισοδήματος

•

Εκπαίδευση και Κατάρτιση Αγροτικού Πληθυσμού
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•

Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου

•

Ανάδειξη του φυσικού πλούτου

•

Διαχείριση Στερεών / υγρών αποβλήτων - απορριμμάτων

•

Επιλογή Μεθόδων Ορθολογικής Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων

•

Επέκταση και ολοκλήρωση Χωροταξικού Σχεδιασμού

•

Αναβάθμιση Επιπέδου Εκπαίδευσης του Πληθυσμού

•

Αναβάθμιση εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου

•

Λειτουργικότητα των Νομικών Προσώπων του Δήμου

•

Αναζήτηση Συνεργασιών με Όμορους Δήμους

•

Αξιοποίηση Θεσμικού Πλαισίου Σ.Δ.Ι.Τ.

•

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας

5.4. Ιεράρχηση κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης
Στα πλαίσια της Ανάλυσης των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης, όπως αυτά
προέκυψαν, τόσο από την Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης, όσο και από την
ανάλυση S.W.O.T., ακολουθεί μια ιεράρχηση των πιο πάνω Κρίσιμων Ζητημάτων. Ως
κριτήριο

της

αποτελέσματος

Ιεράρχησης

επιλέχθηκε

η

αξιολόγηση

του

συνεργειακού

(synergy effect), που μπορεί να επιφέρει η διευθέτηση ενός

κρίσιμου ζητήματος στην επίλυση ενός δεύτερου κρίσιμου ζητήματος ανάπτυξης.

Συνέργεια: Η κατάσταση κατά την οποία δύο ή περισσότερες δραστηριότητες,
συμπληρώνουν η μία την άλλη, σε τέτοιο βαθμό, ώστε το συνδυασμένο αποτέλεσμα
είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των επιμέρους δραστηριοτήτων (Ansoff, 1994).
Στα πλαίσια της παρούσας ανάλυσης επιλέχθηκαν δύο επίπεδα επίδρασης, η άμεση
επίδραση η οποία εμφανίζεται με την αριθμητική τιμή 2 (δύο) και η έμμεση
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επίδραση, η οποία εμφανίζεται με την αριθμητική τιμή 1 (ένα). Με βάση τα
παραπάνω, προκύπτει η Μήτρα Συνεργειακών Αποτελεσμάτων των Κρίσιμων
Ζητημάτων Ανάπτυξης. Όπως γίνεται φανερό η Ιεράρχηση των Κρίσιμων Ζητημάτων
Ανάπτυξης (ως προς τον επίπεδο του συνεργειακού τους αποτελέσματος) έχει ως
εξής:

Ιεράρχηση Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης:
1. Ενίσχυση της Ανάπτυξης του Αγροτουρισμού
2. Αναζήτηση Συνεργασιών με Όμορους Δήμους
3. Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος
4. Εκπαίδευση και Κατάρτιση των Αγροτών
5. Προώθηση Τοπικών Προϊόντων με κατοχύρωση ταυτότητας ΕΥΡΩΤΑ
6. Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου
7. Προστασία και Ενίσχυση Αγροτικού Εισοδήματος
8. Ανάδειξη Φυσικού Πλούτου
9. Αναζήτηση Μεθόδων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων
10. Βελτίωση Οδικού Δικτύου
11. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων
12. Αξιοποίηση Θεσμικού Πλαισίου των Σ.Δ.Ι.Τ.
13. Ολοκλήρωση Χωροταξικού Σχεδίου
14. Ανασυγκρότηση Νομικών Προσώπων
15. Αναβάθμιση Επιπέδου Εκπαίδευσης του Πληθυσμού
16. Αναβάθμιση Εσωτερικής Λειτουργίας

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει πως την μεγαλύτερη θετική
επίδραση στην πορεία των υπολοίπων κρίσιμων ζητημάτων την προσφέρει
ενίσχυση της ανάπτυξης του αγροτουρισμού (10) καθώς επίσης και η αναζήτηση
συνεργασιών με όμορους Δήμους (9) και ακολουθούν η εκπαίδευση και κατάρτιση
των αγροτών και η προώθηση του τουριστικού προϊόντος (8). Σημαντική επίδραση

185

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

επίσης έχουν ζητήματα όπως η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου (7) και η
προώθηση των τοπικών προϊόντων (7).
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Αναπτυξιακοί Στόχοι και
Προτεραιότητες κατά την Δ’
Προγραμματική Περίοδο
(2007-2013)
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6. Αναπτυξιακοί Στόχοι και Προτεραιότητες
Προγραμματική Περίοδο (2007-2013)

κατά

την

Δ’

Γενικότερες εξελίξεις προγραμματικού πλαισίου ανάπτυξης. Προτεραιότητες και
περιορισμοί που τίθενται από τα άλλα επίπεδα προγραμματισμού (κοινοτικό,
εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό)11.

Η διάρθρωση του προγραμματισμού για την τέταρτη προγραμματική περίοδο
ακολουθεί την ιεραρχία όπως αναφέρεται παραπάνω ως επίπεδο κοινοτικό, εθνικό,
περιφερειακό και νομαρχιακό. Η ανάλυση και παρουσίαση των προγραμμάτων της
Δ’ προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013 έχει ως βασικούς στόχους:
1. Την παρουσίαση των εθνικών στρατηγικών επιλογών και των δυνατοτήτων και
χρηματοδοτικών εργαλείων για την εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων του
Δημοτικού – Τοπικού Επιχειρησιακού Προγράμματος
2. Την απάντηση στα ερωτήματα της παρ. 2.1.2., παράλληλα με τη δυνατότητα
προσδιορισμού χρηματοδοτικών εργαλείων για το επιχειρησιακό πρόγραμμα
3. Τον προσδιορισμό μέτρων που ικανοποιούν τους στρατηγικούς στόχους των
αξόνων προτεραιότητας του τοπικού προγράμματος

6.1.

Βασικές

Προτεραιότητες

Εθνικού

Στρατηγικού

Πλαισίου

Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Η σύνταξη και υποβολή στην ΕΕ του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007
– 2013, που αποτελεί το προγραμματικό κείμενο και βάση για το σχεδιασμό των
προγραμμάτων της επόμενης περιόδου, περιλαμβάνει κεφάλαια που αφορούν τόσο
11

Λόγω της εξέλιξης της διαδικασίας υποβολής και εγκρίσεων των Εθνικών Επιχειρησιακών
Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ και των προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας στην ΕΕ, η
επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών θα πραγµατοποιηθεί στην επόµενη φάση Β’ του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος ∆ήµου Σκάλας, ταυτόχρονα µε τον καθορισµό των µέτρων άρθρωσης των αξόνων
προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Το ΕΣΠΑ για τη χώρα εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου
2007.
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την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σε τομείς των δραστηριοτήτων της
χώρας και τις προτάσεις που την επόμενη περίοδο θα μπορούσαν να αποτελέσουν
το πλαίσιο για τη βελτίωση της δημοσιονομικής και της αναπτυξιακής διαδικασίας
της χώρας, στο ανταγωνιστικό περιβάλλον τόσο το διεθνές, όσο και το περιβάλλον
της ΕΕ των 27 κρατών – μελών. Το ΕΣΠΑ διαμορφώνεται στο πλαίσιο των οριζόντιων
Στρατηγικών Κατευθύνσεων της Ε.Ε. για την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής και τις αντίστοιχες.
Ειδικότερα, το ΕΣΠΑ αποτελείται από δύο βασικά μέρη: το Στρατηγικό και το
Επιχειρησιακό μέρος αναφέρεται στη πολιτική σύγκλισης, που θα εφαρμόσει η
χώρα, ενώ στο Επιχειρησιακό αναφέρονται τα μεμονωμένα προγράμματα ως προς
τις προτεραιότητες και τις κατανομές των χρηματοδοτικών πόρων των Διαθρωτικών
Ταμείων. Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης αποτελεί η απαραίτητη στροφή
της χώρας προς την υλοποίηση της Πολιτικής της Λισσαβόνας, χωρίς, ωστόσο, να
παραγνωρίζεται η ανάγκη συνέχισης της στήριξης των πλέον μειονεκτικών
Περιφερειών, μέσω της Πολιτικής Συνοχής. Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάδα κατά
την νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 στοχεύει στην ανάδειξη της ως μίας
εξωστρεφούς χώρας με ισχυρή παρουσία, μία Ελλάδα παραγωγική και
ανταγωνιστική με έμφαση στην ποιότητα.

Από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, την ευρύτατη διαβούλευση και με
βάση τους στρατηγικούς στόχους, προσδιορίστηκαν οι πέντε (5) θεματικές
προτεραιότητες, οι οποίες εξειδικεύουν τη στρατηγική στόχευση της χώρας για τη
νέα προγραμματική περίοδο και προωθούν την επίτευξη του αναπτυξιακού
οράματος:
- Επένδυση στον παραγωγικό τομέα της οικονομίας
- Κοινωνία της γνώσης και καινοτομία
- Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή
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- Θεσμικό Περιβάλλον
- Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων,
εργασίας και διαβίωσης.

Στο πλαίσιο αυτών των 5 θεματικών ενοτήτων έχουν διαμορφωθεί οι 17 Γενικοί
Στόχοι του ΕΣΠΑ, οι οποίοι προσδιορίζουν τις βασικές προτεραιότητες και τις
κυριότερες κατηγορίες παρεμβάσεων που θα προωθηθούν για την εξυπηρέτηση
του αναπτυξιακού οράματος της χώρας κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Οι θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής και οι γενικοί στόχοι
όπως διαμορφώθηκαν στο τελικό κείμενο του ΕΣΠΑ (έκδοση Ιανουάριος 2007),
οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Θεματικές

Α/Α γενικών στόχων /Γενικοί Στόχοι

προτεραιότητες
1. Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων
1. Επένδυση στον
παραγωγικό τομέα
της οικονομίας

επενδύσεων
2. Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της
παραγωγικότητας
3. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας
4. Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης των επενδύσεων στο
ανθρώπινο κεφάλαιο για την αναβάθμιση του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
5. Η ενίσχυση της Έρευνας, Τεχνολογίας και η προώθηση της
Καινοτομίας σε όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα
αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας και μετάβασης στην
οικονομία της γνώσης.

190

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

2. Κοινωνία της

6. Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη

Γνώσης και

συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και

Καινοτομία

επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς του κοινωνικής και οικονομικής
δραστηριότητας
7. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζόμενων και των
επιχειρήσεων.
8. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση
9. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
10. Θεμελίωση ενός αποδοτικού και οικονομικά βιώσιμου
συστήματος Υγείας που θα προσφέρει ποιοτικές και

3. Απασχόληση και

εξατομικευμένες υπηρεσίες στους πολίτες και θα εστιάζει στη

κοινωνική συνοχή

συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών πρόληψης και φροντίδας
11. Η ανάδειξη του οικονομικού, κοινωνικού και αναπτυξιακού
χαρακτήρα των θεμάτων ισότητας των φύλων, με την άμεση
σύνδεσή τους με τις κυρίαρχες εθνικές πολιτικές προτεραιότητες
(ανάπτυξη – απασχόληση – κοινωνική συνοχή).

4. Θεσμικό
περιβάλλον

12. Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων πολιτικών και η
αποτελεσματική εφαρμογή τους για την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των πολιτών και τη διευκόλυνση της
επιχειρηματικής δράσης
13. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και
των συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της

5. Ελκυστικότητα
της Ελλάδας και
των Περιφερειών

χώρας.
14. Ο ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας με γνώμονα την
αειφορία

ως τόπου

15. Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος

επενδύσεων,

16. Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής
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εργασίας και
διαβίωσης

17. Η ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της
οικονομικής ανάπτυξης της χώρας

6.2. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα
Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας κατά την
προγραμματική περίοδο 2007-2013, στο επίπεδο των πέντε χωρικών ενοτήτων
σχεδιάζονται πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ως εξής:
•

ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης

•

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων (ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ)

•

ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου

•

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου

•

ΠΕΠ Αττικής

Τα περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα θα συμβάλλουν στην κάλυψη των
εθνικών στρατηγικών στόχων, όπως προαναφέρθηκαν, συμπληρωματικά με τα
τομεακά προγράμματα και με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες
κάθε χωρικής ενότητας/περιφέρειας, όπως αυτά εξειδικεύονται στο σχετικό τμήμα
της περιφερειακής στρατηγικής.
Λόγω του ότι τα πέντε ΠΕΠ καλύπτουν Περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική
κατηγορία (αμιγής στόχος σύγκλισης, phasing out, phasing in), θα υπάρξει
διαφοροποίηση του εύρους των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τέτοια
κατηγορία.
Σε κάθε περίπτωση, τα ΠΕΠ για όλες τις Περιφέρειες θα καλύψουν έναν κοινό
κορμό παρεμβάσεων ως εξής:
•

Κοινωνικές υποδομές,
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•

Υγεία και Κοινωνική αλληλεγγύη (υποδομές νοσοκομείων και δομών
κοινωνικής φροντίδας, ειδικών μονάδων, κέντρων υγείας και ανοιχτής
φροντίδας, εξειδικευμένος εξοπλισμός, μέτρα ανάπτυξης και προστασίας της
Δημόσιας Υγείας)

•

Πολιτισμός (ενίσχυση των βασικών πολιτιστικών υποδομών, προστασία και
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς),

•

Έργα προσβασιμότητας και περιβάλλοντος τοπικής κλίμακας,

•

Πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης,

•

Πολιτικές ενίσχυσης ορεινών, μειονεκτικών, νησιώτικων περιοχών.

Η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αποτελεί σύμφωνα με τα κριτήρια της απασχόλησης
και της ανεργίας, μία από τις Περιφέρειες της χώρας, που κατατάσσεται στο
τελευταίο ένα τρίτο σε ότι αφορά την έκταση των προβλημάτων. Το ίδιο ισχύει και
για την έκθεση στον κίνδυνο φτώχειας.
Οι λόγοι που οδηγούν στην συγκεκριμένη κατάσταση συνδέονται με την
καθυστέρηση του μετασχηματισμού του παραγωγικού προτύπου κυριαρχίας του
πρωτογενή τομέα και με τα προβλήματα αποβιομηχάνισης που αντιμετωπίζουν τα
αστικά κέντρα.
Καθοριστική για την κατάσταση αυτή είναι και η σχετικά απομακρυσμένη χωρικά
θέση της σε σχέση με τον υφιστάμενο άξονα ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι τα μεγάλα έργα στην Περιφέρεια άρχισαν να πραγματοποιούνται με
σχετική καθυστέρηση.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι στην Περιφέρεια προγραμματίζονται σημαντικά
έργα έτσι ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί ότι αυτή σχετικά σύντομα θα αποτελέσει
κεντρικό τμήμα του αναδυόμενου δυτικού άξονα ανάπτυξης της χώρας.
Έμφαση θα δοθεί στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού των αστικών
κέντρων της Περιφέρειας στον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα της
Περιφέρειας με νέες ανταγωνιστικές καλλιέργειες και στην καθετοποίηση των
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προϊόντων του πρωτογενή τομέα καθώς και στην τουριστική ανάπτυξη στις
παραθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές της ορεινής ενδοχώρας.

6.2.1.

Οι Αναπτυξιακοί Στόχοι στη Χωρική Ενότητα Προγραμματισμού της

Περιφέρειας

Οι αναπτυξιακοί στόχοι στη χωρική ενότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου12, όπως αυτοί περιγράφονται στο ΕΣΠΑ είναι :
«Επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης για πραγματική σύγκλιση με
αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης, ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης
ανάδειξη και προώθηση υψηλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, σε
συνδυασμό με την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας έτσι ώστε, να ενισχυθεί ο
αναπτυξιακός άξονας που συγκροτείται γύρω από τα κύρια αστικά κέντρα της.»

Η ολοκλήρωση των σχεδιαζόμενων υποδομών μεταφορών και επικοινωνιών
συνιστά καθοριστική παράμετρο στη διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής.
Έτσι:
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα εστιάσει στην ανάπτυξη των υποδομών και των
υπηρεσιών που θα συμβάλουν στη βελτίωση του επιπέδου μεταφορών και θα
δράσουν

ως

αναπτυξιακό

εργαλείο

οικονομικής

αναδιάρθρωσης

και

εκσυγχρονισμού για το σύνολο της χωρικής ενότητας.
Έμφαση θα δοθεί στην αύξηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης γνώσης και τον
αναπροσανατολισμό του παραγωγικού δυναμικού σε υπηρεσίες και προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας.

12

Το Πρόγραµµα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί µέσω ενός Επιχειρησιακού
Προγράµµατος για την ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά (ΕΠ ∆.Ε.Π.Ι.Ν.)
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Δεδομένων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων από πλευράς κλίματος, γεωγραφικής
θέσης, φυσικών και αρχαιολογικών – πολιτιστικών πόρων σημαντικό στοιχείο της
στρατηγικής θα αποτελέσει η ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη με έμφαση στις
ειδικές μορφές τουρισμού και την ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην προσαρμογή της Περιφέρειας στο ευρωπαϊκό
περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα στοχεύσει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς της
με την ενίσχυση υποδομών για τη λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της
ενδοχώρας μεταξύ τους αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά κέντρα της
Περιφέρειας, που συγκεντρώνουν σημαντικές υπηρεσίες περιφερειακής και τοπικής
κλίμακας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και
προϊόντων στις επιχειρήσεις και την εφαρμογή καινοτομιών, για τη βελτίωση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των
φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών προστασίας του
περιβάλλοντος, προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας
ζωής των πολιτών και προσέλκυσης επισκεπτών.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα εστιάσει στη βελτίωση και διαφοροποίηση του
τουριστικού προϊόντος με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες στην
τοπική

ταυτότητα,

σε

συνδυασμό

με

τη

διαφοροποίηση

και

τον

αναπροσανατολισμό της οικονομίας του αγροτικού χώρου και τη διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης του δευτερογενή τομέα.

6.2.2. Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προβλήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
τεκμηριώνουν την ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής στρατηγικής της
Περιφέρειας στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη όσα
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προκύπτουν από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, με στόχο την είσοδο της
Περιφέρειας σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλλει στη μεγέθυνση του
συνόλου της οικονομίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της,
έτσι ώστε να οδηγηθεί η Περιφέρεια στην πραγματική σύγκλιση με τις ανεπτυγμένες
περιφέρειες της Χώρας και της Ε.Ε.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η νέα στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου απαιτεί το κατάλληλο μίγμα Πολιτικής για τη Συνοχή και τη
Στρατηγική της Λισσαβόνας, που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθμού
οικονομικής μεγέθυνσης, στη διερεύνηση της παραγωγικής βάσης, στην αύξηση της
παραγωγικότητας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στον εξωστρεφή
προσανατολισμό της οικονομίας και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, με
παράλληλη άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών κοινωνικό – οικονομικών
ανισοτήτων.
Ο Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου
είναι η διερεύνηση της παραγωγικής της βάσης στο σύνολο της Περιφέρειας με
την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, για την ανάδειξη και
προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών
προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή καινοτομιών.

Η επίτευξη του Γενικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Στόχου θα πραγματοποιηθεί με
την εφαρμογή των παρακάτω βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων, κατά σειρά
ιεράρχησης, σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες της Περιφέρειας :

•

Ενίσχυση και βελτίωση της Προσπελασιμότητας

•

Προστασία του Περιβάλλοντος – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής

•

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Ανταγωνιστικότητας
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•

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού / βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
της Δημόσιας Διοίκησης

•

Αγροτική Ανάπτυξη – Ανάπτυξη της Αλιείας

•

Ψηφιακή Σύγκλιση

•

Χωρική Συνεργασία

Για την επίτευξη της συνέργιας τόσο μεταξύ τους, οι δράσεις του ΠΕΠ
Πελοποννήσου, όσο και με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις και την εξυπηρέτηση του
Γενικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Στόχου της Περιφέρειας, εστιάζονται στους εξής
τρεις Στρατηγικούς Στόχους:
•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας

•

Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών - χωρικών ανισοτήτων

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, υπό την έννοια των γενικών στόχων , για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι παρακάτω:
 Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. Για την επίτευξη αυτού του
στρατηγικού στόχου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι:
•

•

Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με τη
βελτίωση και επέκταση των οδικών και λιμενικών μεταφορικών
υποδομών
Βελτίωση / ανάδειξη υποδομών επιπέδου διαβίωσης, με τη δημιουργία
υποδομών υγείας, εκπαίδευσης, την προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος και την αύξηση της λειτουργικότητας των
αστικών κέντρων και των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών.

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας
της Περιφέρειας. Για την αύξηση της
εξωστρέφειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι βασικές κατευθύνσεις
πολιτικής είναι:
•

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών στον παραγωγικό εξοπλισμό και στις λοιπές λειτουργίες των

197

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

•

επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ψηφιακής
τεχνολογίας.
Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόμενη στην προστασία και
αξιοποίηση των ιδιαίτερων και πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών
πόρων της Περιφέρειας, προς την κατεύθυνση παροχής υψηλού
επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, με παράλληλη αποτελεσματική
προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στο εσωτερικό της
Χώρας και στο εξωτερικό.

 Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων. Για την άμβλυνση
των ενδοπεριφερειακών και τοπικών ανισοτήτων, οι βασικές κατευθύνσεις
πολιτικής είναι:

•

•

•

•

Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με τη
βελτίωση και επέκταση των οδικών και λιμενικών μεταφορικών
υποδομών
Η εξειδίκευση αυτού του γενικού στόχου, στο επίπεδο των Αξόνων
Προτεραιότητας προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των
ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων θα αποτυπωθεί με την
αναφορά επί της σκοπιμότητας των υποδομών αυτών, η οδική σύνδεση
των εσωτερικών ζωνών και των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών με
μεγάλους οδικούς άξονες ή και λιμάνια, καθώς και με διοικητικά και
παραγωγικά κέντρα.
Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, με
εξειδίκευση σε ειδικούς στόχους που άπτονται των παρεμβάσεων στης
χαμηλής ανάπτυξης περιοχές όπου σήμερα υφίστανται αναξιοποίητοι
φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και υπάρχει έλλειμμα κοινωνικών
υποδομών.
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών στον παραγωγικό εξοπλισμό και στις λοιπές λειτουργίες των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ψηφιακής
τεχνολογίας.

6.2.3. Οι Χωρικές Προτεραιότητες της Αναπτυξιακής Στρατηγικής του ΠΕΠ.
Οι τεθείσες χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής, αναφέρονται σε:
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6.2.3.1. Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη
Η Βιώσιμη αστική ανάπτυξη επικεντρώνεται στο σύνολο των αστικών κέντρων της
χώρας και στους οικισμούς με αστικές λειτουργίες, όπως οι πρωτεύουσες των
νομών και τα αστικά κέντρα της υπαίθρου.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της αστικής πολιτικής στη νέα περίοδο είναι η πρόσβαση
των πολιτών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες και στην ψυχαγωγία,
το αναβαθμισμένο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, η δυναμική και
ανταγωνιστική

οικονομική

ανάπτυξη,

οι

καινοτόμες

επιχειρηματικές

δραστηριότητες και η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών μέσω μιας εκσυγχρονισμένης
δημόσιας διοίκησης.

Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός των
παρακάτω στοιχείων :
- Πολυκεντρικότητα
- Ενίσχυση των τάσεων δικτύωσης μεταξύ αστικών κέντρων
- Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών και περιορισμός της αστικής διάχυσης
- Αειφορική ανάπτυξη των πόλεων (αύξηση πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων,
ολοκληρωμένες υποδομές αστικών εξυπηρετήσεων, αστικές αναπλάσεις, δίκτυα
πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, μείωση των οικιακών αποβλήτων)
- Αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων στα αστικά κέντρα
- Βελτίωση των πληροφοριών σχετικά με τις εξελίξεις στα αστικά κέντρα
(παρατηρητήριο)
Με βάση τα προηγούμενα, η βιώσιμη αστική ανάπτυξη συγκεντρώνεται γύρω από
συγκεκριμένα αστικά κέντρα της χώρας μητροπολιτικού και περιφερειακού
επιπέδου. Η ανάπτυξη των κέντρων αυτών θα κινητοποιήσει μέσα από τις
αναδυόμενες δικτυώσεις, και την ανάπτυξη των περιοχών αμέσου επιρροής και
συγκεκριμένων αστικών κέντρων, δηλ. την ύπαιθρο που τα περιβάλλει, αλλά και την
ανάπτυξη μικρότερων αστικών κέντρων που βρίσκονται στην ακτίνα επιρροής τους.
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6.2.3.2. Ανάπτυξη του Ορεινού Χώρου
Η ανάπτυξη του ορεινού χώρου θα επιδιωχθεί κατά τρόπο συνετό ώστε να μη
διακυβεύεται η ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική του σημασία, αλλά να
διασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές με
σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε συμβατά με το περιβάλλον και το
τοπίο όρια, αλλά και με τους κανόνες της αγοράς.
Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου θα είναι κοινή για τη χώρα αφού τα
προβλήματα του ορεινού χώρου είναι κοινά σε όλες τις Περιφέρειες, παρά την
επιλεξιμότητα των Περιφερειών αυτών σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.
Στον ορεινό χώρο με ελάχιστες σημειακές εξαιρέσεις διαμορφώνονται και οι
ενδοπεριφερειακές ανισότητες των περισσοτέρων Περιφερειών.

Η στρατηγική ανάπτυξης του ορεινού χώρου αποσκοπεί στην ανασυγκρότηση των
δραστηριοτήτων παραγωγής και κατοίκησης, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική
εποχικότητα και υποχώρηση κατά βιώσιμο οικονομικά και περιβαλλοντικά
πρότυπο. Τα κέντρα αυτά μπορούν να αποτελέσουν ολοκληρωμένα σημεία
υποστήριξης της αναπτυξιακής δραστηριότητας στον ορεινό χώρο.

Η ανασυγκρότηση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την στήριξη της ποιοτικής
και βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας σε μακροχρόνια προοπτική, μέσα από
μορφές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να αναπτύσσονται κατά
μεγάλα χρονικά διαστήματα ενός ημερολογιακού έτους και μέσα από μία
ελεγχόμενη μέσα από το σχεδιασμό οικιστική ανάπτυξη.
Άρα είναι επιθυμητή η συγκρότηση ενός πολυλειτουργικού προτύπου ανάπτυξης
σε ιδιωτική επιχειρηματική βάση.
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Η προοπτική αυτή σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τις πιέσεις που
ασκούνται στον ορεινό χώρο παραπέμπει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής, η οποία
θα περιορίζει τις επιπτώσεις από:
- τις χωρίς μακροχρόνιο ορίζοντα οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες οι
οποίες τελικά, επιδρούν αρνητικά στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους
- τις πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές του ορεινού
χώρου όπου αυτές έχουν εγκατασταθεί (περιοχές χειμερινού τουρισμού,
περιοχές με γνωστά ονόματα ως περιοχές προορισμού ενταγμένες στο κυρίαρχο
τουριστικό πρότυπο της χώρας, αναδυόμενες τουριστικές περιοχές

6.2.3.3.

Ανάπτυξη των Αγροτικών Περιοχών

Όσον αφορά στην Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που
συνδέονται με την αλιεία, η νέα προγραμματική περίοδος συμπίπτει χρονικά με την
έναρξη εφαρμογής της αναθεωρημένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και το
γεγονός αυτό σηματοδοτεί ευρύτατες αλλαγές και μετασχηματισμούς στις
αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας γι’ αυτές σημαντικές ευκαιρίες αλλά και
κινδύνους.

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές σε επίπεδο χώρας εστιάζεται
στην ενίσχυση και των τριών πυλώνων που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη,
δηλαδή την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Ο σχεδιασμός
βασίζεται σε ένα μικτό σχήμα «εκ των άνω προς τα κάτω» με ευρεία συμμετοχή στη
φάση της κατάρτισης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων σε επίπεδο
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και «εκ κάτω προς τα άνω» στη βάση
ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις ορεινές περιοχές (μικροπεριφέρειες
προγραμματισμού) που αποτελούν διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την
υλοποίηση του Άξονα 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και
Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» του ΠΑΟ και με την προσέγγιση LEADER

201

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

σε επιλεγμένες, στη βάση ανταγωνιστικής διαδικασίας, πεδινές αγροτικές και
παράκτιες ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές.

Η στρατηγική για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που
εξαρτώνται από την αλιεία στοχεύει:
- Βραχυπρόθεσμα στη διασφάλιση της πρόσβασης σε υπηρεσίες γενικού
οικονομικού συμφέροντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
των αγροτικών περιοχών.
- Στη διασφάλιση της ευρύτερης οικολογικής και πολιτιστικής σημασίας των
αγροτικών περιοχών καθώς και μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, που
συνδυάζει παραδοσιακές με σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε
συμβατά με το περιβάλλον και το τοπίο όρια.
- Στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα μέσω της
οργάνωσης του σε σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα, με περαιτέρω
ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
που έχει σε μια σειρά προϊόντων αλλά και μεθόδων παραγωγής.
- Στην ανάδειξη του πολυλειτουργικού χαρακτήρα της γεωργίας και του ρόλου της
σαν σημαντικού «διαχειριστή» των φυσικών πόρων u945 αλλά και διατήρησης
του αγροτικού τοπίου, φυσικού και ανθρωπογενούς.
- Στη διαφοροποίηση της οικονομίας των αγροτικών περιοχών, μέσω της
περαιτέρω ενίσχυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και της συμβολής
τους στη διαφοροποίηση /εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος
- Στη διάδοση της χρήσης των ΤΠΕ στις επιχειρήσεις αλλά και στη βελτίωση των
προσφερομένων υπηρεσιών στον πολίτη.
- Στην αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των κατοίκων των αγροτικών
περιοχών.
- Στην αύξηση της ελκυστικότητας τους σαν περιοχές πρώτης αλλά και δεύτερης
κατοικίας.
- Στην ανασυγκρότηση βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατοίκησης.
- Στη δημιουργία δικτύων με τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα με τα επιλεγμένα
ημιαστικά και αστικά κέντρα που θα αποτελέσουν τους πόλους ανάπτυξης των
ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων και αποτυπώνονται στον εθνικό χωροταξικό
σχεδιασμό.
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- Στην αειφόρο ανάπτυξη επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσω της
δημιουργίας ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των διαφόρων
τομέων μεταξύ τους (π.χ. τουρισμός – πρωτογενής τομέας, τουρισμός πολιτισμός, κλπ) που συνδυάζεται με εξειδικεύσεις στην κατεύθυνση της
βελτίωσης της ποιότητας και της επιχειρηματικότητας.
- Στη διατήρηση της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των επιλεγμένων
αλιευτικών περιοχών, στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης,
μέσω της στήριξης που παρέχεται για τη διαφοροποίηση ή την οικονομική και
κοινωνική αναδιάρθρωση των περιοχών αυτών και στη διατήρηση και
προαγωγή της ποιότητας του παράκτιου περιβάλλοντος.
Στην επίτευξη των στόχων αυτών θα συμβάλλουν από κοινού:
- Οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση του Α’ και Β’ βαθμού
αυτοδιοίκησης και η περαιτέρω αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων στην
Περιφέρεια, όπως αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων.
- Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ και του
ΕΤΑ.
- Οι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν από το αναμορφωμένο, σε όρους
σχεδιασμού και διαχείρισης, ΠΔΕ.
- Σύγχρονα χρηματοδοτικά μέσα.
Η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη
δημιουργία πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και τη μεγιστοποίηση της
προστιθέμενης αξίας θα επιτευχθεί μέσω της διάκρισης «τομέων και πεδίων
παρέμβασης»

ανά

Ταμείο

και

της

επιμέρους

στοχοθέτησης

σε

όρους

επιχειρησιακών στόχων, αλλά με δεδομένη την ταύτιση των στρατηγικών στόχων
και την ενιαία αντιμετώπιση.
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6.3. Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων Περιόδου 2007-2013
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης
της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά Άξονα Ανάπτυξης, όπως αυτές διατυπώθηκαν
από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού της Δ΄
Προγραμματικής Περιόδου, αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της
Περιφέρειας και αποτελούν το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του Δήμου Ευρώτα.
Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση προγράμματος για την Περιφέρεια
Πελοποννήσου, πραγματοποιείται μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής
Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, κατατάσσοντας και τις τρεις διοικητικές
περιφέρειες στο στόχο Σύγκλιση13.

6.3.1. Οι Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου
για την Περίοδο 2007-2013

Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η
διερεύνηση της παραγωγικής της

βάσης στο σύνολο της Περιφέρειας με την

ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, για την ανάδειξη και
προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών
προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή καινοτομιών.

Ο Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας βασίζεται στους
παρακάτω τρεις πυλώνες :
1) Ελκυστικότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα και εξωστρέφεια
2) Βελτίωση της ποιότητας ζωής
3)

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της απασχόλησης,

της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
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Οι πυλώνες αυτοί με τις επιμέρους θεματικές / τομεακές παρεμβάσεις και με
έντονη τη χωρική / τοπική διάσταση, εξασφαλίζουν την αυτοτροφοδοτούμενη
ανάπτυξη της Περιφέρειας, με βασικό συστατικό της στόχο την άμβλυνση των
ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων. Η επίτευξη του Γενικού Στρατηγικού
Αναπτυξιακού Στόχου, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων που αυτός βασίζεται, θα
πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν :
1.

Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, 2007-2013, το οποίο

συγχρηματοδοτείται μόνο από το ΕΤΠΑ και το οποίο αποτελεί μέρος του ενιαίου
Περιφερειακού Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας ΔΕΠΙΝ.
2.

Από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που θα συγχρηματοδοτηθούν

από τα Ταμεία της Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013, ήτοι :

3.

•

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

•

Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.)

•

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

•

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

•

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)

Από τα, με αμιγώς εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενα έργα, εντασσόμενα

στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2007-2013.
Όσον αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ, βασικός κορμός
του Στρατηγικού Σχεδιασμού του συγχρηματοδοτούμενου

από το

ΕΤΠΑ

Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η ανάδειξη και η βιώσιμη
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε
όλη την έκταση της Περιφέρειας, με συγκεκριμένα , διεθνούς φήμης και
πολιτιστικής αξίας , μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι πόροι αυτοί, σε
συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας , αποτελούν στρατηγικής
σημασίας παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, στο πλαίσιο ενός νέου
αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου. Στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό η
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Περιφέρεια σε αυτόν τον παράγοντα, στοχεύει να καταστεί ένας σημαντικός
τουριστικός και πολιτιστικός πόλος για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας όχι μόνο τους πλούσιους και
ιδιαίτερης αξίας φυσικούς της πόρους, αλλά και την ιστορική της παράδοση και
κληρονομιά, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού.

Για τους λόγους αυτούς, ο πολιτισμός, ως αναπτυξιακή παράμετρος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα κατά την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, εστιαζόμενος στις εξής κατευθύνσεις :


Ανάδειξη και αξιοποίηση των επώνυμων μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων για αύξηση της επισκεψιμότητας , με παράλληλη δημιουργία
παρεμφερών / συμπληρωματικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.



Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των υποδομών και
των δραστηριοτήτων ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς
και του σύγχρονου πολιτισμού.



Ανάδειξη του πλούτου του λαϊκού πολιτισμού που προσδιορίζει και τον
ιδιαίτερο εθνικό / τοπικό χαρακτήρα, με την παράλληλη παραγωγή
σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων, διαμορφώνοντας μια σχέση ανοικτής
συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, πνευματικού κόσμου και όλων όσων
εργάζονται για τον πολιτισμό.



Δημιουργία νέων τουριστικών και πολιτιστικών προϊόντων με τη σύνδεση
της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με την τοπική
οικονομία.

Για τη λειτουργία του τουρισμού και του πολιτισμού, ως παράγοντα της βιώσιμης
ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋποθέσεις είναι η προστασία του
περιβάλλοντος με τις ανάλογες υποδομές και δραστηριότητες, καθώς και η
αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, σε όλη την έκταση
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της Περιφέρειας, με παράλληλη διεύρυνση και αναβάθμιση των κοινωνικών
υποδομών και υπηρεσιών, με ορθολογική και δίκαιη χωροταξική κατανομή στο
σύνολο της

Περιφέρειας, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τουριστικών

υπηρεσιών και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.
Ως εκ τούτου, Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου είναι :
«Η εξασφάλιση της συνέχειας του χώρου, της ισόρροπης χωρικής, οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης και της αναβάθμισης του επιπέδου ζωής των πολιτών της.»
Με αυτόν τον Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις με τις
οποίες αυτός θα πραγματοποιηθεί , η Περιφέρεια Πελοποννήσου σκοπεύει να
καλύψει κατά ένα σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των εξής αναπτυξιακών πυλώνων /
προτεραιοτήτων :
•
•
•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας
Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών - χωρικών ανισοτήτων

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής, υπό την έννοια των γενικών στόχων , για την
Περιφέρεια Πελοποννήσου, είναι οι παρακάτω:
 Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας. Για την επίτευξη αυτού του
στρατηγικού στόχου, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής είναι:
•

•

Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με τη
βελτίωση και επέκταση των οδικών και λιμενικών μεταφορικών
υποδομών
Βελτίωση / ανάδειξη υποδομών επιπέδου διαβίωσης, με τη δημιουργία
υποδομών υγείας, εκπαίδευσης, την προστασία του φυσικού και
πολιτιστικού περιβάλλοντος και την αύξηση της λειτουργικότητας των
αστικών κέντρων και των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών.

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας
της Περιφέρειας. Για την αύξηση της
εξωστρέφειας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι βασικές κατευθύνσεις
πολιτικής είναι:
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•

•

Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών στον παραγωγικό εξοπλισμό και στις λοιπές λειτουργίες των
επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης ψηφιακής
τεχνολογίας.
Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, στηριζόμενη στην προστασία και
αξιοποίηση των ιδιαίτερων και πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών
πόρων της Περιφέρειας, προς την κατεύθυνση παροχής υψηλού
επιπέδου τουριστικών υπηρεσιών, με παράλληλη αποτελεσματική
προβολή του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος, στο εσωτερικό της
Χώρας και στο εξωτερικό.

 Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων. Για την άμβλυνση
των ενδοπεριφερειακών και τοπικών ανισοτήτων, οι βασικές κατευθύνσεις
πολιτικής είναι:

•

•

•

•

Ενίσχυση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, με τη
βελτίωση και επέκταση των οδικών και λιμενικών μεταφορικών
υποδομών
Η εξειδίκευση αυτού του γενικού στόχου, στο επίπεδο των Αξόνων
Προτεραιότητας προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των
ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων θα αποτυπωθεί με την
αναφορά επί της σκοπιμότητας των υποδομών αυτών, η οδική σύνδεση
των εσωτερικών ζωνών και των αγροτικών / μειονεκτικών περιοχών με
μεγάλους οδικούς άξονες ή και λιμάνια, καθώς και με διοικητικά και
παραγωγικά κέντρα.
Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, με
εξειδίκευση σε ειδικούς στόχους που άπτονται των παρεμβάσεων στης
χαμηλής ανάπτυξης περιοχές όπου σήμερα υφίστανται αναξιοποίητοι
φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι και υπάρχει έλλειμμα κοινωνικών
υποδομών.
Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών στον παραγωγικό εξοπλισμό και στις λοιπές λειτουργίες των
επιχειρήσεων σε σχετικά μικρή κλίμακα και σύμφωνα με τα τοπικά
χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού ιστού.

Με δεδομένο ότι, η προώθηση της ισότητας των φύλων και ευκαιριών αποτελεί μια
οριζόντια πολιτική της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη το πλαίσιο του Άρθρου 16 του
Καν. 1083/2006 αναφορικά με την Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη
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διάκριση, καθώς και την προσέγγιση του Γενικού Στόχου του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα
της Πελοποννήσου 2007-2013 διασφαλίζει:
 την προώθηση της ισότητας των φύλων με συγκεκριμένες δράσεις τις
οποίες περιλαμβάνει.
 την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σύνολο των
παρεμβάσεων του.

Για την προαγωγή της ισότητας των φύλων και την επίτευξη των στόχων του
Προγράμματος στον τομέα αυτό πρόκειται να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα με τον
προσφορότερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να αποτραπεί κάθε διάκριση εξαιτίας
του φύλου και να καθοριστούν συγκεκριμένες δράσεις για το σκοπό αυτό. Οι
δράσεις αυτές θα καθοριστούν με απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων
2007-2013.
Στο πλαίσιο δε, της Στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τη
διαμόρφωση των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράμματος λήφθηκαν υπόψη και
οι εισηγήσεις της εκ των προτέρων αξιολόγησης, καθώς και τα συμπεράσματα και
προτάσεις της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης.

6.3.2. Εξειδίκευση της στρατηγικής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και προβλήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου
τεκμηριώνουν την ανάγκη επαναπροσέγγισης της αναπτυξιακής στρατηγικής της
Περιφέρειας στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη όσα
προκύπτουν από τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, με στόχο την είσοδο της
Περιφέρειας σε τροχιά ανάπτυξης, η οποία θα συμβάλλει στη μεγέθυνση του
συνόλου της οικονομίας και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της,
έτσι ώστε να οδηγηθεί η Περιφέρεια στην πραγματική σύγκλιση με τις
ανεπτυγμένες περιφέρειες της Χώρας και της Ε.Ε.
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Με βάση αυτά τα δεδομένα, η νέα συνολική στρατηγική στόχευση της Περιφέρειας
Πελοποννήσου απαιτεί το κατάλληλο μίγμα Πολιτικής για τη Συνοχή και τη
Στρατηγική της Λισσαβόνας, που θα συμβάλλει στην επιτάχυνση του ρυθμού
οικονομικής μεγέθυνσης, στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, στην αύξηση της
παραγωγικότητας, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στον εξωστρεφή
προσανατολισμό της οικονομίας και στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης, με
παράλληλη άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών κοινωνικό-οικονομικών
ανισοτήτων.
Ως εκ τούτου, Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου είναι η διερεύνηση της παραγωγικής της βάσης στο σύνολο της
Περιφέρειας με την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειάς της, για την
ανάδειξη και προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας τουριστικών υπηρεσιών και
αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, την
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την εφαρμογή καινοτομιών.

Ο Γενικός Στρατηγικός Αναπτυξιακός Στόχος της Περιφέρειας βασίζεται στους
παρακάτω τρεις πυλώνες :
1. Ελκυστικότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα και εξωστρέφεια
2. Βελτίωση της ποιότητας ζωής
3. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της απασχόλησης,
της παραγωγικότητας και της κοινωνικής συνοχής.
Οι πυλώνες αυτοί με τις επιμέρους θεματικές / τομεακές παρεμβάσεις και με
έντονη τη χωρική / τοπική διάσταση, εξασφαλίζουν την αυτοτροφοδοτούμενη
ανάπτυξη της Περιφέρειας, με βασικό συστατικό της στόχο την άμβλυνση των
ενδοπεριφερειακών / τοπικών ανισοτήτων. Η επίτευξη του Γενικού Στρατηγικού
Αναπτυξιακού Στόχου, στο πλαίσιο των τριών πυλώνων που αυτός βασίζεται, θα
πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν :
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1.

Από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου, 2007-2013, το οποίο

συγχρηματοδοτείται μόνο από το ΕΤΠΑ και το οποίο αποτελεί μέρος του ενιαίου
Περιφερειακού Προγράμματος της Χωρικής Ενότητας ΔΕΠΙΝ.
2.

Από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, που θα συγχρηματοδοτηθούν

από τα Ταμεία της Ε.Ε. κατά την περίοδο 2007-2013, ήτοι :

3.

•

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

•

Ταμείο Συνοχής (Τ.Σ.)

•

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

•

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

•

Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ)

Από τα, με αμιγώς εθνικούς πόρους, χρηματοδοτούμενα έργα, εντασσόμενα

στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, 2007-2013.
Όσον αφορά στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ, βασικός κορμός
του Στρατηγικού Σχεδιασμού του συγχρηματοδοτούμενου

από το

ΕΤΠΑ

Προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η ανάδειξη και η βιώσιμη
αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών της πόρων, οι οποίοι είναι διάσπαρτοι σε
όλη την έκταση της Περιφέρειας, με συγκεκριμένα , διεθνούς φήμης και
πολιτιστικής αξίας , μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους. Οι πόροι αυτοί, σε
συνδυασμό με τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας , αποτελούν στρατηγικής
σημασίας παράγοντα για τη βιώσιμη ανάπτυξή της, στο πλαίσιο ενός νέου
αναπτυξιακού και παραγωγικού προτύπου. Στηριζόμενη σε μεγάλο βαθμό η
Περιφέρεια σε αυτόν τον παράγοντα, στοχεύει να καταστεί ένας σημαντικός
τουριστικός και πολιτιστικός πόλος για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
και της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας όχι μόνο τους πλούσιους και
ιδιαίτερης αξίας φυσικούς της πόρους, αλλά και την ιστορική της παράδοση και
κληρονομιά, καθώς και τις δυνατότητες ανάπτυξης του σύγχρονου πολιτισμού.
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Για τους λόγους αυτούς, ο πολιτισμός, ως αναπτυξιακή παράμετρος της
Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποτελεί σημαντική προτεραιότητα κατά την
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, εστιαζόμενος στις εξής κατευθύνσεις :


Ανάδειξη και αξιοποίηση των επώνυμων μνημείων και αρχαιολογικών
χώρων για αύξηση της επισκεψιμότητας , με παράλληλη δημιουργία
παρεμφερών / συμπληρωματικών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων σε
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.



Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των υποδομών και
των δραστηριοτήτων ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς
και του σύγχρονου πολιτισμού.



Ανάδειξη του πλούτου του λαϊκού πολιτισμού που προσδιορίζει και τον
ιδιαίτερο εθνικό / τοπικό χαρακτήρα, με την παράλληλη παραγωγή
σύγχρονων πολιτιστικών προϊόντων, διαμορφώνοντας μια σχέση ανοικτής
συνεργασίας μεταξύ πολιτείας, πνευματικού κόσμου και όλων όσων
εργάζονται για τον πολιτισμό.



Δημιουργία νέων τουριστικών και πολιτιστικών προϊόντων με τη σύνδεση
της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων με την τοπική
οικονομία.

Για τη λειτουργία του τουρισμού και του πολιτισμού, ως παράγοντα της βιώσιμης
ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϋποθέσεις είναι η προστασία του
περιβάλλοντος με τις ανάλογες υποδομές και δραστηριότητες, καθώς και η
αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών προσπελασιμότητας, σε όλη την έκταση
της Περιφέρειας, με παράλληλη διεύρυνση και αναβάθμιση των κοινωνικών
υποδομών και υπηρεσιών, με ορθολογική και δίκαιη χωροταξική κατανομή στο
σύνολο της

Περιφέρειας, για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου τουριστικών

υπηρεσιών και αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.
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Ως εκ τούτου, Κεντρικός Στρατηγικός Στόχος του Προγράμματος της Περιφέρειας
Πελοποννήσου είναι :
«Η εξασφάλιση της συνέχειας του χώρου, της ισόρροπης χωρικής, οικονομικής
και κοινωνικής ανάπτυξης και της αναβάθμισης του επιπέδου ζωής των πολιτών
της.»
Με αυτόν τον Κεντρικό Στρατηγικό Στόχο του Προγράμματος και τις δράσεις με τις
οποίες αυτός θα πραγματοποιηθεί , η Περιφέρεια Πελοποννήσου σκοπεύει να
καλύψει κατά ένα σημαντικό βαθμό τις ανάγκες των εξής αναπτυξιακών πυλώνων /
προτεραιοτήτων :
•

Αύξηση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας

•

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Περιφέρειας

•

Άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών / τοπικών - χωρικών ανισοτήτων

6.3.3. Άξονες Προτεραιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου
και Ιονίων Νήσων 2007-2013
Άξονας 1: Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας


Οδικές Μεταφορές – Οδικό δίκτυο



Σιδηροδρομικές – Αεροπορικές Μεταφορές



Θαλάσσιες Μεταφορές

Άξονας 2: Ψηφιακή Σύγκλιση & Επιχειρηματικότητα Δυτικής Ελλάδας


Προώθηση και Ενίσχυση της συνεργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικών ινστιτούτων
και επιχειρήσεων και ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης



Ενίσχυση υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.



Ενίσχυση της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και
παραγωγικούς φορείς.
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Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων με έμφαση
στην καινοτομία και νέες τεχνολογίες



Δράσεις ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους παραγωγικούς τομείς
της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.
Ενίσχυση επιχειρήσεων για έργα προστασίας του περιβάλλοντος



Ανάπτυξη υποδομών αρχικής εγκατάστασης επιχειρήσεων που αξιοποιούν
αποτελέσματα Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης



Διάδοση και επίδειξη καινοτόμων έργων.



Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την
προώθηση και προβολή υπηρεσιών και εφαρμογών προς βελτίωση της
ποιότητας ζωής του πολίτη.

Άξονας 3: Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Δυτικής Ελλάδας


Περιβαλλοντική Προστασία και Πρόληψη Κινδύνων



Κοινωνικές Υποδομές



Αστική & Αγροτική Αναγέννηση



Πολιτισμός



Τουρισμός

Άξονας 4: Συμβολή στην Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής


Προετοιμασία , επιλογή, παρακολούθηση του προγράμματος και των έργων



Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης των φορέων υλοποίησης από
εξωτερικούς εμπειρογνώμονες



Δράσεις για την δημιουργία νέων δομών διαχείρισης και υλοποίησης



Μελέτες

προπαρασκευαστικές,

περιβαλλοντικές, τεχνικές κλπ.
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6.3.4.
Οι Βασικές Προτεραιότητες Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος,
Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων για την Περίοδο 2007-2013
Σύμφωνα με το Ε.Σ.Π.Α. ο γενικός αναπτυξιακός στόχος για τη Χωρική Ενότητα
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων ως προς την προγραμματική
περίοδο 2007-2013 προσδιορίζεται ως εξής: Διεύρυνση των αναπτυξιακών
δυνατοτήτων της χωρικής ενότητας, επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής
μεγέθυνσης και κοινωνικής ανάπτυξης και αύξηση της παραγωγικότητας για την
επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης, και βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών. Ο στόχος αυτός εξειδικεύεται σε τρεις προτεραιότητες: Ελκυστικότητα της
περιοχής ως τόπου επενδύσεων, εργασίας και διαβίωσης, Επένδυση στον
παραγωγικό τομέα της οικονομίας και Άμβλυνση ενδοπεριφερειακών και
διαπεριφερειακών ανισοτήτων. Βασικό χαρακτηριστικό της Χωρικής Ενότητας είναι
ότι διατρέχεται στο σύνολό της από τον υπό ανάδυση μεταφορικό / αναπτυξιακό
δυτικό άξονα της χώρας.

Οι στόχοι για αύξηση της παραγωγικότητας και επένδυση στον παραγωγικό τομέα
της οικονομίας αφορούν άμεσα και τη βιομηχανία, αλλά το επίπεδό ανάπτυξής της
είναι χαμηλό, ποσοτικά και ποιοτικά, και πλήττεται και από αποβιομηχάνιση.
Συνολικά, δεν αντιπροσωπεύει κύριο τομέα του αναπτυξιακού προτύπου της
Χωρικής Ενότητας.
6.3.4.1. Κατευθύνσεις για την Περιφέρεια Πελοποννήσου
Βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και στόχοι : Η αναπτυξιακή στρατηγική
εστιάζεται στην ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων, στην ενσωμάτωση νέων
τεχνολογιών και την εφαρμογή καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία, στις
εναλλακτικές μορφές τουρισμού, στην ανάπτυξη οικοτεχνίας βιολογικώνπαραδοσιακών αγροτικών προϊόντων, στην αντιμετώπιση της ρύπανσης από
μονάδες βιομηχανίας και ενέργειας, και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η
κατάσταση και οι προοπτικές χαρακτηρίζονται από πολύ έντονο δυϊσμό : το
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ηπειρωτικό, κυρίως, τμήμα του Νομού Κορινθίας είναι λειτουργικά ενσωματωμένο
στη Μητροπολιτική Περιοχή της Αθήνας και συγκεντρώνει μεγάλες βιομηχανικές
μονάδες μητροπολιτικής χωροθέτησης, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα της Περιφέρειας η
βιομηχανία παραμένει σε σαφώς χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. Οι προοπτικές του
πρώτου τμήματος συνδέονται με αυτές της Μ.Π.Α., ενώ στην υπόλοιπη περιφέρεια
η βιομηχανία θα εξακολουθήσει να παίζει γενικά δευτερεύοντα ρόλο. Η
διαφοροποίηση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη και από τον αναπτυξιακό νόμο με
αντίστοιχη γεωγραφική προσαρμογή.

Προτεραιότητες σε επίπεδο κλάδων ή κατηγοριών βιομηχανίας :

Η κλαδική

φυσιογνωμία της περιφέρειας δεν είναι σαφής, αλλά αυτό συνδέεται εν πολλοίς με
την εσωτερική της ανομοιογένεια. Εξαίρεση αποτελούν η μεταποίηση – τυποποίηση
αγροτικών προϊόντων σε ολόκληρη την Περιφέρεια, με ιδιαίτερες προοπτικές στην
οινοποιία

στους νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας και Κορινθίας και η εξόρυξη –

επεξεργασία μαρμάρου σε Αργολίδα και Κορινθία. Εκτός των προαναφερόμενων
κλάδων, δεν φαίνεται να υπάρχουν περιθώρια διατύπωσης μιας κλαδικής
στρατηγικής σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά η ολοκλήρωση του συμπλέγματος 1 στο
ΒΑ τμήμα της είναι σκόπιμη και πρέπει να στηριχθεί. Η ανάπτυξη δορυφορικών
μονάδων μεταποίησης στη ζώνη Μεγαλόπολης αποτελούν συγκεκριμένες κλαδικές
προτεραιότητας που πρέπει να στηριχθούν.

Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας : Στο ισχυρό στοιχείο της χωρικής ανάπτυξης
της βιομηχανίας, τη ζώνη Κορίνθου- ηπειρωτικό τμήμα Ν. Κορίνθου, που εντάσσεται
λειτουργικά στη Μ.Π.Α., η δυνατότητα αυξημένου ρόλου στο πλαίσιο μιας
ενδομητροπολιτικής αποκέντρωσης είναι υπαρκτές και πρέπει να στηριχθούν. Στην
υπόλοιπη Περιφέρεια, συγκριτικά ισχυρά στοιχεία της χωρικής οργάνωσης της
μεταποίησης θα είναι η ευρύτερη περιοχή Καλαμάτας – Μεσσήνης και η ευρύτερη
περιοχή Άργους.
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Οργανωμένη χωροθέτηση της βιομηχανίας : Παρά την ύπαρξη των οργανωμένων
υποδοχέων στην Τρίπολη και το Μελιγαλά, υπάρχει ανάγκη νέων οργανωμένων
υποδοχέων , υψηλή με σχετικούς όρους και αρκετά υψηλή με απόλυτους, με
έμφαση στο τμήμα που εντάσσεται στη Μ.Π.Α.

6.3.4.1.1. Νομός Λακωνίας
Γενική προτεραιότητα άσκησης χωρικής πολιτικής για τη μεταποίηση: Χαμηλή (0,5).

Κλαδικές προτεραιότητες: Με εξαίρεση τον προσανατολισμό στην τυποποίηση των
παραγόμενων αγροτικών προϊόντων (ελαιοπαραγωγή και εσπεριδοειδή) δεν
υπάρχει

σαφής

κλαδική

φυσιογνωμία,

ούτε

συγκεκριμένα

συγκριτικά

πλεονεκτήματα στη μεταποίηση, ούτε έδαφος για τη διατύπωση κλαδικών
προτεραιοτήτων, πλην της υποστήριξης της διασύνδεσης πρωτογενή – δευτερογενή
(μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα των επώνυμων ποιοτικών αγροτοδιατροφικών).

Χωροταξικό πρότυπο της βιομηχανίας: Η μεταποίηση εστιάζεται στη Σπάρτη και
είναι περισσότερο τοπικής σημασίας. Δεν υπάρχουν προοπτικές διαφοροποίησης
αυτού του χωρικού σχήματος. Ωστόσο, προκειμένου να προστατευθεί η γεωργική
γη από τη διασπορά μικρών βιομηχανικών μονάδων θα πρέπει να προβλεφθούν
από τον πολεοδομικό σχεδιασμό κατάλληλες θέσεις για Β.Ε.ΠΕ. μέσης και χαμηλής
όχλησης.

Πολιτική

για

τις

περιοχές

με

ιδιαίτερα

χαμηλή

(ενδονομαρχιακές ανισότητες): Πολιτική τύπου 11.
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6.4. Βασικές Προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της
Αγροτικής Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013.

Οι παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου και την Αλιεία, προωθούνται από
διακριτό Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία.
Το νέο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης14 επικεντρώνεται ειδικότερα στη δημιουργία
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, προστατεύοντας και
ενισχύοντας15, παράλληλα, τους φυσικούς πόρους. Οι πόροι θα επικεντρωθούν στις
μακρόπνοες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, καινοτομία, τεχνογνωσία και
κεφάλαια στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας, στην εφαρμογή
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις αγροτικές περιοχές και στη
δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας μέσω της αγροτικής
διαφοροποίησης, ιδίως για γυναίκες και νέους.
Οι κατευθυντήριες γραμμές επιδιώκουν να ευθυγραμμίσουν την πολιτική συνοχής
και αγροτικής ανάπτυξης με την ατζέντα της Λισσαβόνας16 και να καθορίσουν ένα
πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι προτεραιότητες - ελκυστικότητα της
Ευρώπης ως τόπου επενδύσεων και εργασίας, γνώση και καινοτομία, και
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους – αντικατοπτρίζονται σε
λειτουργικά προγράμματα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
Όσον αφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, έχει υποβληθεί για
έγκριση στην ΕΕ το σχετικό πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον κανονισμό για την
αγροτική ανάπτυξη 1698/2005 και τις κατευθυντήριες γραμμές, στο πρόγραμμα
αυτό η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί προτεραιότητα και προβλέπεται

14

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Καν. 1698/2005
SEC(2005) 981 της 20.7.2005
16
Στρατηγικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη
15
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η δυνατότητα προγραμματισμού και υλοποίησης των παρακάτω αξόνων, μέτρων

Μέτρο

Βελτίωσης της ποιότητας της Αναδιάρθρωση και ανάπτυξη φυσικού
γεωργικής παραγωγής και
δυναμικού και προαγωγή της καινοτομίας
των προϊόντων

Παραγωγή γνώσης και
βελτίωση ανθρώπινου
δυναμικού

Άξονας

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας

και δράσεων στο πρόγραμμα:

Δράσεις
Επαγγελματικής κατάρτισης και δράσεων ενημέρωσης
Εγκατάσταση νέων γεωργών
Πρόωρη συνταξιοδότηση γεωργών και γεωργικών εργατών
Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους γεωργούς και τους
δασοκαλλιεργητές
Σύσταση υπηρεσιών διαχείρισης εκμεταλλεύσεων, γεωργών
αντικατάστασης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην
εκμετάλλευση καθώς και δασοκομικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών
Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών και δασοκομικών
προϊόντων (Μεταποίηση ή /και εμπορία προϊόντων, ανάπτυξη
νέων προϊόντων, επεξεργασιών και τεχνολογιών, συμμόρφωση
προς κοινοτικά πρότυπα)
Συνεργασία για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επεξεργασιών και
τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων και στον
τομέα της δασοκομίας
Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την
ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας
(πρόσβαση σε γεωργική και δασική γη, αναδασμός και έγγειες
βελτιώσεις, εφοδιασμός με ενέργεια, διαχείριση υδάτων)
Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που έχει
πληγεί από φυσικές καταστροφές και εισαγωγής των κατάλληλων
δράσεων πρόληψης
Παροχής βοήθειας σε γεωργούς για να προσαρμοστούν σε
απαιτητικά πρότυπα βασιζόμενα στην κοινοτική νομοθεσία
(εφαρμογή προτύπων σχετικών με την προστασία του
περιβάλλοντος, υγιεινής των ζώων, συνθηκών καλής διαβίωσης
των ζώων κ.λπ.)
Στήριξη γεωργών που συμμετέχουν σε συστήματα για την
ποιότητα τροφίμων
Στήριξη ομάδων παραγωγών για δραστηριότητες ενημέρωσης και
προώθησης των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την
ποιότητα τροφίμων
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Μέτρο

17

Δράσεις
Ενισχύσεων για φυσικά μειονεκτήματα στους γεωργούς
ορεινών περιοχών
Ενισχύσεων στους γεωργούς περιοχών με μειονεκτήματα εκτός
των ορεινών περιοχών
Ενισχύσεων NATURA 2000 και ενισχύσεων που συνδέονται με
την οδηγία 2000/6017/ΕΚ
Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (π.χ. επίτευξη
γεωργοπεριβαλλοντικών στόχων)
Ενισχύσεων για την καλή διαβίωση των ζώων (υπέρβαση
σχετικών προτύπων)
Στήριξης για μη παραγωγικές επενδύσεις (αύξηση αξίας τέρψης
κοινού, περιοχής NATURA 2000 κ.λπ.)
Πρώτης δάσωσης γεωργικών γαιών
Πρώτης εγκατάστασης γεωργοδασοκομικών συστημάτων σε
γεωργική γη (εκτατική γεωργία και δασοκομία)
Πρώτης δάσωσης μη γεωργικών γαιών
Ενισχύσεων Natura 2000
Δασοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων
Αποκατάστασης του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγής
δράσεων πρόληψης
Στήριξης για μη παραγωγικές επενδύσεις (αύξησης αξίας
δασών κ.λπ.)
Δράσεις
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών
επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας
και την ανάπτυξη του οικονομικού ιστού
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων (μικρής κλίμακας
υποδομή, πινακίδες ενημέρωσης, κέντρα πληροφοριών,
καταλύματα μικρής δυναμικότητας, υποδομή αναψυχής σε
φυσικές περιοχές, ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά
τουριστικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τον αγροτικό
τουρισμό)
Βασικές υπηρεσίες για την αγροτική οικονομία και τον
αγροτικό πληθυσμό (δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής
για ένα χωριό ή ομάδα χωριών και τη συναφή μικρής κλίμακας
υποδομή)
Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

Βελτίωση της Διαφοροποίηση της
ποιότητας
αγροτικής οικονομίας
ζωής στις
αγροτικές
περιοχές

Άξονας
Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και
διαφοροποιήσεις της αγροτικής οικονομίας

Αειφόρος χρήση δασικής γης Αειφορική χρήση γεωργικής γης

Μέτρο

Βελτίωση του περιβάλλοντος και της υπαίθρου

Άξονας

Οδηγία για τη ∆ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων
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Μέτρο

Κατάρτιση, απόκτηση
δεξιοτήτων και εμψύχωση

Άξονας

LEADER

Άξονας

Δράσεις
Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
(κατάρτιση σχεδίων προστασίας και διαχείρισης για τις
τοποθεσίες NATURA 2000 και άλλους τόπους υψηλής φυσικής
αξίας, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
επενδύσεις σχετικές με τη διατήρηση, αποκατάσταση και
αναβάθμιση της φυσικής κληρονομιάς και την ανάπτυξη
τοποθεσιών υψηλής αξίας, μελέτες και επενδύσεις που
συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση
της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως τα πολιτιστικά
χαρακτηριστικά των χωριών και το τοπίο της υπαίθρου)
Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

Μελέτες της συγκεκριμένης περιοχής παροχής πληροφοριών
για την περιοχή και την στρατηγική τοπικής ανάπτυξης
Κατάρτιση προσωπικού που συμμετέχει στην προπαρασκευή
και την εφαρμογή μίας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης
Διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και κατάρτιση ατόμων με
ηγετικό ρόλο
Εφαρμογή από εταιρικά σχήματα δημοσίου + ιδιωτικού τομέα
της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης

Μέτρα
Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης επίτευξης στόχων ενός ή
περισσότερων από τους τρεις άλλους άξονες
Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΟΤΔ)
Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα πάνω με εξουσία λήψης αποφάσεων για τις
ΟΤΔ, σχετικά με την εκπόνηση και εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής
ανάπτυξης
Πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής, με βάση την
αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της οικονομίας
Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων
Εφαρμογή έργων συνεργασίας
Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων
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6.4.1. Βασικές Προτεραιότητες και μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της αλιείας
περιόδου 2007 – 2013
Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές προτεραιότητες και τα
προτεινόμενα μέτρα ανάπτυξης στον Τομέα της Αλιείας όπως αυτές διατυπώνονται
στο πρώτο Σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Αλιείας 20072013 από την Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος για την Αλιεία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού της Δ΄
Προγραμματικής Περιόδου. Η σκοπιμότητα αναφοράς στο παρόν πλαίσιο
ανάπτυξης είναι προφανής μιας και ο Τομέας της Αλιείας είναι ένας από τους
σημαντικούς οικονομικούς κλάδους στον οποίο απασχολούνται οι κάτοικοι του
Δήμου Ευρώτα.

Οι άξονες προτεραιότητας του προγράμματος Αλιεία
Άξονας 1: Θαλάσσια αλιεία
Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργειες – μεταποίηση και εμπορία αλιευτικών προϊόντων
Άξονας 3: Διάρθρωση του κλάδου & οικονομικό περιβάλλον – μέτρα συλλογικού
ενδιαφέροντος
Άξονας 4: Αειφόρος ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών
Άξονας 5 : Ανθρώπινο κεφάλαιο & κοινοτικές πολιτικές
Άξονας 6 : Χρηστή διαχείριση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΚΑΠ

Πιο αναλυτικά για κάθε άξονα προβλέπονται τα παρακάτω μέτρα:
Άξονας
1.
2.
Άξονας 1:
Θαλάσσια αλιεία

3.
4.

Μέτρα
Μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου βάσει εθνικών
σχεδίων, με ή χωρίς οικονομική ενίσχυση
Επενδύσεις στον αλιευτικά στόλο με ή χωρίς οικονομική
ενίσχυση στα πλαίσια των κοινοτικών κανονισμών
Κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ των αλιέων για
συγκεκριμένους λόγους
Ενίσχυση νέων αλιέων για την πρώτη αγορά ενεργού
αλιευτικού σκάφους, καθώς και για την εκπαίδευσή τους
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5.
6.
7.
8.

Άξονας 2:
Υδατοκαλλιέργειες –
μεταποίηση και
εμπορία αλιευτικών
προϊόντων
Άξονας 3:
Διάρθρωση του
κλάδου και
οικονομικό
περιβάλλον – Μέτρα
Συλλογικού
Ενδιαφέροντος

Άξονας 4:
Αειφόρος
ανάπτυξη
αλιευτικών
περιοχών

Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
Επενδύσεις στην εμπορία
Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και ιχθυόσκαλες
Ανάπτυξη παράκτιων περιοχών με την εφαρμογή
προγραμμάτων τουριστικής αλιείας, οικοτουρισμού κ.λπ.
9. Προώθηση της έρευνας προκειμένου να υποστηριχθεί η
λήψη διαχειριστικών μέτρων αλιείας σε διάφορες περιοχές.
1. Υδατοκαλλιέργειες
2. Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων

1. Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος
2. Μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας
πανίδας & χλωρίδας
3. Μέτρα για την βελτίωση της υποδομής των αλιευτικών
λιμένων & καταφύγια
4. Μέτρα για ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης
5. Μέτρα για την καινοτομία, πιλοτικά σχέδια
1. Αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισμός των οικονομικών
δραστηριοτήτων, ιδίως με την προώθηση του οικοτουρισμού
2. Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης
της πολλαπλής απασχόλησης για αλιείς μέσω της
δημιουργίας πρόσθετων θέσεων απασχόλησης εκτός
αλιευτικού τομέα
3. Εκσυγχρονισμός ή δημιουργία μικρών εγκαταστάσεων
υποδομής που σχετίζονται με την αλιεία και τον τουρισμό και
στήριξη υπηρεσιών που παρέχονται προς όφελος των μικρών
κοινοτήτων αλιέων
4. Προστασία περιβάλλοντος με στόχο τη διατήρηση της
ελκυστικότητάς του, την αναβίωση και ανάπτυξη οικισμών
και χωριών στις περιοχές παρέμβασης και την προστασία αναβάθμιση της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς
5. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα και
αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων
6. Ανασύσταση του παραγωγικού δυναμικού του αλιευτικού
κλάδου σε περίπτωση που έχει πληγεί από φυσικές ή
βιομηχανικές καταστροφές
7. Απόκτηση δεξιοτήτων και διευκόλυνση της κατάρτισης και
της εφαρμογής της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής
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Άξονας 5:
Ανθρώπινο
κεφάλαιο &
κοινοτικές πολιτικές
Άξονας 6: Χρηστή
διαχείριση της
Κοινής Αλιευτικής
Πολιτικής (Κ.Α.Π.)

8. Προαγωγή της διαπεριφερειακής / διακρατικής συνεργασίας
μεταξύ των παραγόντων σε περιοχές αλιευτικών
δραστηριοτήτων‚ μέσω της δικτύωσης και της διάδοσης
βέλτιστων πρακτικών.
2. Υδάτινο Περιβάλλον και Αλιεία
2. Αλιευτικός τομέας και τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού – Ίσες
Ευκαιρίες
1. Επιθεώρηση και Έλεγχος των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
2. Αλιευτικά Στοιχεία-Δεδομένα
3. Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Υπερπόντιας Αλιείας
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Καθορισμός της στρατηγικής
και των αναπτυξιακών
προτεραιοτήτων του Δήμου
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7.

Καθορισμός

της

στρατηγικής

και

των

αναπτυξιακών

προτεραιοτήτων του Δήμου
7.1 Σκοπός
Στα προηγούμενα κεφάλαια ολοκληρώθηκε ο εντοπισμός των κρίσιμων ζητημάτων
τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος
Ευρώτα την επόμενη χρονική περίοδο.
Στη συνέχεια θα γίνει προσέγγιση της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο Δήμος για
να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα ζητήματα που έχουν εντοπιστεί.
Η στρατηγική που θα ακολουθήσει ο Δήμος θα γίνει μέσω του καθορισμού των
γενικών στόχων και πολιτικών δράσης οι οποίοι θα ομαδοποιηθούν σε άξονες και
μέτρα.

7.2 Πηγές χρηματοδότησης περιόδου 2007-2013
Εξίσου σημαντική χρηματοδοτική βοήθεια, με τη μορφή επιχορηγήσεων, κυρίως για
άυλες δράσεις, μπορούν να αντλήσουν οι τοπικές αρχές, οι φορείς, οι επιχειρήσεις
και τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, από προγράμματα τα οποία
διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα:

• Πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση»
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους ηλικίας μεταξύ 13 και 30 ετών, σε ομάδες
νέων, σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ενώσεις νέων και σε άλλους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και της άτυπης εκπαίδευσης.

• Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες»
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η προώθηση της ενεργού συμμετοχής του
ευρωπαίου πολίτη στα κοινά, και γενικότερα στη διαδικασία της ευρωπαϊκής
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ολοκλήρωσης. Ενδεικτικές δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι
συναντήσεις πολιτών και οι ανταλλαγές επισκέψεων, σεμινάρια σε θέματα κοινού
ενδιαφέροντος, ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου
για

ζητήματα

ευρωπαϊκού

ενδιαφέροντος,

δράσεις

ευαισθητοποίησης,

επικοινωνίας και δημοσιότητας, συνέδρια ευρωπαϊκής κλίμακας, καλλιτεχνικές και
άλλες εκδηλώσεις ευρείας προβολής, διαλέξεις κ.α. Το πρόγραμμα υποστηρίζει
επίσης την αδελφοποίηση πόλεων.

• Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης
Το πρόγραμμα διά βίου μάθησης περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους προγράμματα,
(Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci και Grundtvig) και στηρίζει δράσεις όπως:
κινητικότητα των προσώπων, διμερείς και πολυμερείς εταιρικές σχέσεις, πολυμερή
σχέδια ειδικά για την προώθηση της ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης μέσω της διακρατικής μεταφοράς καινοτομίας, μονομερή και εθνικά
σχέδια, πολυμερή σχέδια και δίκτυα κ.α.

• Πρόγραμμα Progress
Το PROGRESS είναι ένα Κοινοτικό Πρόγραμμα για την απασχόληση και κοινωνική
αλληλεγγύη που σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει οικονομικά την υλοποίηση των
στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών
υποθέσεων. Καλύπτει δράσεις κατά των διακρίσεων, υπέρ της ισότητας μεταξύ
ανδρών και γυναικών, και μέτρα για την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού.

• Πρόγραμμα LIFE+
Το Πρόγραμμα Life+ έχει ως στόχο να συμβάλει στη διατήρηση της φύσης και της
βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στη δραστική
μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, στην προστασία των δασών, στην ορθολογική
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διαχείριση των φυσικών πόρων και των αποβλήτων, στην πληροφόρηση ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος.

• Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία
Οι στόχοι του προγράμματος είναι η βελτίωση της ασφάλειας της υγείας των
πολιτών, η προαγωγή της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των
ανισοτήτων υγείας, καθώς και η απόκτηση και διάδοση γνώσεων και πληροφοριών
σχετικά με την υγεία.

• Πρόγραμμα για την Πολιτική Προστασία
Το πρόγραμμα για την πολιτική προστασία στοχεύει στην ενίσχυση και συμπλήρωση
των προσπαθειών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη για την προστασία ιδίως των
ανθρώπων, αλλά και του περιβάλλοντος και των αγαθών (πολιτιστική κληρονομιά
σε περίπτωση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, τρομοκρατικών
ενεργειών και τεχνολογικών, ραδιολογικών ή περιβαλλοντικών ατυχημάτων), καθώς
και για τη διευκόλυνση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών
στον τομέα της πολιτικής προστασίας.

• Πρόγραμμα «Πολιτισμός 2007-2013»
Το πρόγραμμα «Πολιτισμός» στηρίζει τις πολιτιστικές ανταλλαγές και τη
συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών φορέων από διαφορετικά κράτη, σε όλους τους
τομείς του πολιτισμού, με κυρίαρχο προσανατολισμό τη συμβολή στη διαμόρφωση
και ενίσχυση της αντίληψης για μια ενιαία Ευρωπαϊκή ταυτότητα.

• Πρόγραμμα URBACT II
Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής εμπειριών και
γνώσης ανάμεσα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές στον τομέα της βιώσιμης
αστικής ανάπτυξης, η κεφαλαιοποίηση των καλών πρακτικών, των εμπειριών και
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της τεχνογνωσίας που έχουν αποκομίσει οι πόλεις από προηγούμενα ή τρέχοντα
προγράμματα αστικής ανάπτυξης και η συνδρομή προκειμένου να καθορίσουν
σχέδια δράσης για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, τα οποία μπορούν να
χρηματοδοτηθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία.

• Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο
ΠΠ), είναι το βασικό μέσο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα
στην Ευρώπη για την περίοδο 2007–2013. Στόχος του 7ου Π.Π. είναι να στηρίξει την
Έρευνα σε συγκεκριμένους τομείς και να προωθήσει την εφαρμογή της στη
βιομηχανία, με σκοπό την ενίσχυση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, και στις
επιχειρήσεις γενικότερα.

• Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP)
Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία προωθεί την
καινοτομία

και

ανταγωνιστικότητα

των

ευρωπαϊκών

επιχειρήσεων,

μέσω

επιχορηγήσεων, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Το
πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις και τη
βιομηχανία να καινοτομήσουν στους τομείς της ενέργειας, της καινοτομίας, των
υπηρεσιών, των νέων τεχνολογιών, των τηλεπικοινωνιών, του τουρισμού κ.λπ.
Έμφαση δίνεται σε θέματα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών, τεχνολογιών
πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) κ.λπ.
Τέλος, σημαντικό εργαλείο για την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων και
υποδομών αποτελεί η Σύμπραξη Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Μέσω των ΣΔΙΤ, ο
δημόσιος τομέας αναθέτει στον ιδιωτικό να σχεδιάσει, να κατασκευάσει, να
λειτουργήσει και να συντηρήσει μια υποδομή ή/και να σχεδιάσει, θέσει σε
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εφαρμογή και παράσχει μια δημόσια υπηρεσία. Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές
κατηγορίες έργων που μπορούν να υλοποιηθούν με ΣΔΙΤ:
1. Διαχείριση Απορριμμάτων
2. Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης – βιολογικοί σταθμοί
3. Υγεία και κοινωνική αλληλεγγύη
4. Ενέργεια
5. Ανακύκλωση
6. Θαλάσσιες υποδομές
7. Αστικές αναπλάσεις
8. Πολιτισμός – ανάδειξη ιστορικής κληρονομιάς
9. Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών, παιδεία, μεταφορές, εμπορευματικά κέντρα,
Logistics, αξιοποίηση ακινήτων κ.α.

7.3 Αναπτυξιακό όραμα – Αποστολή - Αξίες
Η διατύπωση της αποστολής και του οράματος, είναι ένα στοιχείο κρίσιμης σημασία
για τον Δήμο, όπως και για κάθε οργανισμό. Σκοπός της διατύπωσης της αποστολή
και του οράματος είναι να εξασφαλίσει πως όλοι οι ενδιαφερόμενοι (stakeholders),
εσωτερικά και εξωτερικά του Δήμου, έχουν την ίδια αντίληψη για το που βρίσκεται
σήμερα ο Δήμος και πολύ περισσότερο για το ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει και
που σκοπεύει να φθάσει στο άμεσο μέλλον. Επιπρόσθετα, τόσο η αποστολή, όσο
και το όραμα, βοηθούν στον καθορισμό των προτεραιοτήτων του, στοιχείο κρίσιμης
σημασίας για την πορεία του Δήμου.

Αποστολή (mission): Η αποστολή αναφέρεται στον σκοπό της λειτουργίας του
Δήμου. Ουσιαστικά περιγράφει τον λόγω της ύπαρξης του, ως φορέα και ως
Οργανισμού. Η Αποστολή, περιγράφεται και αναλύεται σε σημαντικό βαθμό στον
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Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Από το περιεχόμενο του άρθρου 75 του Κώδικα,
προκύπτει ξεκάθαρα η Δήλωση της Αποστολής (mission statement):

«Αποστολή του Δήμου Ευρώτα είναι η Διεύθυνση και Ρύθμιση όλων των Τοπικών
Υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της Επικουρικότητας και της Εγγύτητας, με
στόχο την προστασία του Περιβάλλοντος, την Ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση
των συμφερόντων και της Ποιότητας Ζωής της Τοπικής Κοινωνίας»

Αναλύοντας εκτενέστερα την πιο πάνω διατύπωση της Αποστολής, μπορούμε να
πούμε πως ο Δήμος έχει ως αποστολή τα παρακάτω:

 Ενίσχυση της Τοπικής Ανάπτυξης
 Ενίσχυση της Προστασίας και Διαχείρισης του Φυσικού Περιβάλλοντος
 Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής και της Εύρυθμης Λειτουργίας του Δήμου
 Ενίσχυση της Απασχόλησης
 Ενίσχυση της Κοινωνικής Προστασίας και της Αλληλεγγύης
 Προώθηση της Παιδείας, του Αθλητισμού και του Πολιτισμού
 Ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας
 Τήρηση των αρμοδιοτήτων τους ως Φορείς Κρατικού Χαρακτήρα

Η εκπλήρωση της Αποστολής του Δήμου επιτυγχάνεται μέσα από την στελέχωσή
του, όπως αυτή περιγράφεται στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του και
μέσα από την αποτελεσματική κατανομή ευθυνών και αρμοδιοτήτων στα
διαφορετικά τμήματα.

Βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να επιτύχει ο Δήμος τους μελλοντικούς του
σκοπούς και τις επιδιώξεις του, είναι να έχει πλήρως αποσαφηνίσει ποιοι ακριβώς
είναι αυτοί οι σκοποί και αυτές οι επιδιώξεις. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσα
από την αποκρυστάλλωση και την διατύπωση του Οράματος.
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Το Όραμα είναι η ιδεατή κατάσταση για το μέλλον. Αναλυτικότερα, το Όραμα
αποτυπώνει την εικόνα του Δήμου όπως αυτή θα προκύψει στο μέλλον, εάν όλες οι
ενδιάμεσες επιδιώξεις επιτευχθούν με απόλυτη επιτυχία. Ένα κρίσιμο στοιχείο για
τη διατύπωση του οράματος του Δήμου είναι να είναι κατανοητό και να προσφέρει
σε όλους τους ενδιαφερόμενους την αίσθηση για το ποια ακριβώς κατεύθυνση
σκοπεύει να ακολουθήσει ο Δήμος. Με βάση τα παραπάνω η Δήλωση του
Οράματος (vision statement) του Δήμου Ευρώτα μπορεί να διατυπωθεί ως εξής:

«Όραμά μας είναι να γίνει ο Δήμος Ευρώτας, ένας από τους βασικούς
Αγροτουριστικούς Προορισμούς της Χώρας, μέσα από την ανάδειξη του φυσικού
πλούτου και των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου με σκοπό την ευημερία των
πολιτών, με σεβασμό στον άνθρωπο και το Περιβάλλον »

Τρίτο και τελευταίο στοιχείο, εκτός από τη διατύπωση του Οράματος και της
Αποστολής είναι η διατύπωση των Αξιών (values) ή διαφορετικά, των
κατευθυντήριων γραμμών (guiding principles). Οι Αξίες του Δήμου είναι αυτές οι
οποίες τον καθοδηγούν διαρκώς κατά την εκπλήρωση της αποστολής του καθώς
επίσης και στο ταξίδι της επίτευξης του Οράματος. Αναλυτικότερα, οι Αξίες είναι
συγκεκριμένες νοοτροπίες ή πολιτικές που πρόκειται να ακολουθήσει ο Δήμος, και
όλες οι στρατηγικές και οι δράσεις που θα διατυπωθούν και θα αναλυθούν στα
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα είναι σύμφωνες με τις
αδιαπραγμάτευτες Αξίες του Δήμου Ευρώτα οι οποίες και αναφέρονται παρακάτω:

Αξίες του Δήμου Ευρώτα:
 Σεβασμός και Προστασία του Περιβάλλοντος
 Σεβασμός στον Πολίτη / Δημότη
 Σεβασμός και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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7.4 Προσδιορισμός / Διατύπωση Στρατηγικής / Καθορισμός Γενικών
Στρατηγικών Στόχων

Εφόσον έχουν ξεκάθαρα διατυπωθεί το Όραμα, η Αποστολή και οι Αξίες του
Δήμου Ευρώτα και παράλληλα έχουν αποκρυσταλλωθεί τα Κρίσιμα Ζητήματα
Ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την Ανάλυση της Υφιστάμενης
Κατάστασης, την Ανάλυση S.W.O.T. και τη Μήτρα Συνεργειακών Αποτελεσμάτων,
το επόμενο βήμα είναι η διατύπωση της Γενικής Στρατηγικής και των Γενικών
Στρατηγικών Στόχων.

Η γενική στρατηγική παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος πρόκειται να
εκπληρώσει την αποστολή του και να επιτύχει το Όραμά του και σε κάθε
περίπτωση πρέπει να είναι σε συμφωνία με τις Αξίες του Δήμου.

Συνυπολογίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και γνωρίσματα που συνθέτουν
την εικόνα του Δήμου Ευρώτα και τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί στα πλαίσια της
ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης προκύπτει η γενική στρατηγική
κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος Ευρώτα η οποία αναφέρεται
παρακάτω:

Γενική Στρατηγική: Ανάδειξη Προώθηση του Φυσικού Πλούτου της περιοχής
του Δήμου και των Τοπικών Προϊόντων της, ως βασικό μοχλό για την επίτευξη
Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης και ενίσχυση των υποστηρικτικών υποδομών.

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι προκύπτουν από την ομαδοποίηση των κρίσιμων
ζητημάτων ανάπτυξης, όπως αυτά προέκυψαν από την ανάλυση και αξιολόγηση
της υφιστάμενης κατάστασης, τόσο της περιοχής του Δήμου όσο και του Δήμου
και των Νομικών τους Προσώπων ως Οργανισμούς.
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Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι και Πρόγραμμα Δράσεων του Δήμου:
•

Αναβάθμιση των υποδομών υποστήριξης τόσο του Τουριστικού Προϊόντος
της Περιοχής, όσο και της ποιότητας ζωής των πολιτών / δημοτών

•

Επίτευξη Συνεργασιών Αμοιβαίου Οφέλους με Όμορους Δήμους

•

Προστασία του Περιβάλλοντος και του Φυσικού Πλούτου της Περιοχής του
Δήμου

•

Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των τοπικών
προϊόντων και ενίσχυσης του Αγροτικού Εισοδήματος

•

Βελτίωση της Ικανοποίησης των Πολιτών / Δημοτών από τις παρεχόμενες
υπηρεσίες του Δήμου

•

Βελτίωση της Εσωτερικής Οργάνωσης και των Διαδικασιών Λειτουργίας
του Δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
∆ΡΑΣΕΩΝ
∆ΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ

ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ –
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΑΙ∆ΕΙΑ –
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ –
∆ΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -
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7.5 Ομαδοποίηση των Γενικών Στόχων σε Μέτρα και Άξονες
Στα προηγούμενα κεφάλαια καθορίστηκαν οι γενικοί στόχοι πάνω της οποίου
βασίζεται η στρατηγική του Δήμου Ευρώτα.
Οι συναφείς γενικοί στόχοι ομαδοποιούνται σε προτεραιότητες - Μέτρα και τα
συναφή Μέτρα ομαδοποιούνται σε ευρύτερες προτεραιότητες - Άξονες.
Το όραμα του Δήμου Ευρώτα αναλύεται σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας. Τα
μέτρα και οι γενικοί στόχοι αποτυπώνονται στη συνέχεια.

ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου Άξονα συμπεριλαμβάνονται μέτρα και δράσεις που
στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσα από την βελτίωση
των τοπικών υποδομών. Επίσης στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού δασικού περιβάλλοντος της περιοχής. Αναλυτικότερα, ο συγκεκριμένος άξονας
περιέχει δράσεις που αφορούν θέματα διαχείρισης υδάτινων πόρων (ύδρευσης /
άρδευσης / αποχέτευσης / όμβριων υδάτων), διαχείρισης στερεών και υγρών
αποβλήτων, εκπόνησης περιβαλλοντικών μελετών, εξοικονόμησης ενέργειας,
πολιτικής προστασίας καθώς επίσης και θέματα καθαριότητας των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων. Παράλληλα, περιλαμβάνεται το σύνολο των δράσεων που
αφορά την προστασία και ανάδειξη των ακτών του Δήμου Ευρώτα, την βελτίωση
και επέκταση του οδικού και αγροτικού δικτύου, την βελτίωση της σύνδεσης των
τοπικών

διαμερισμάτων

Επιπρόσθετα,

και

την

αξιοποίηση

των

κοινόχρηστων

χώρων.

εμπεριέχονται δράσεις αναφορικά με την ολοκλήρωση του

χωροταξικού σχεδιασμού και της ανάπλασης των υφιστάμενων τοπικών υποδομών.
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ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδεία-Πολιτισμός- Αθλητισμός
Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και δράσεων που
στοχεύουν στην εκπλήρωση του κοινωνικού ρόλου του Δήμου και της κοινωνικής
συνοχής προς τους δημότες του. Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται δράσεις για τη
στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και για την υποστήριξη ατόμων που
αντιμετωπίζουν προβλήματα επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο ή και στην αγορά
εργασίας. Παράλληλα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών υγείας σε δραστηριότητες που εμπλέκεται ο Δήμος, καθώς επίσης
και δράσεις για την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης μέσα από τη
βελτίωση των υποδομών εκπαίδευσης της περιοχής του Δήμου και βελτίωσης του
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Περιέχονται επίσης δράσεις σχετικά με την
διοργάνωση και συμμετοχή σε αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, την
προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάπτυξη του θεσμού
της αδελφοποίησης καθώς και την ανάπτυξη του δικτύου του εθελοντισμού.

ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία & Απασχόληση
Στα πλαίσια του συγκεκριμένου άξονα εμπεριέχονται δράσεις που στοχεύουν στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων, την ενδυνάμωση της
επιχειρηματικότητας των κατοίκων και κυρίως των νέων συμπολιτών μας καθώς
και την προώθηση του πρωτογενή (γεωργία- κτηνοτροφία – μελισσοκομία –
αλιεία) και δευτερογενή τομέα παραγωγής. Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις για
την αύξηση της απασχόλησης και τη διασύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
εργασίας, μέσα από την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων ομάδων σε θέματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Παράλληλα, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές για
την ανάδειξη και προώθηση των τοπικών προϊόντων της περιοχής του Δήμου,
καθώς επίσης και την διαρκή ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού της περιοχής
σε θέματα και εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα των τοπικών προϊόντων.
Εξετάζονται επίσης δράσεις για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, την
ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού προϊόντος και εναλλακτικών μορφών
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τουρισμού καθώς και δράσεις για την ενημέρωση των επιχειρηματιών /
επαγγελματιών στον τομέα του τουρισμού (π.χ. σε θέματα ποιότητας
εξυπηρέτησης, διασφάλισης ποιότητας, ISO 9001:2000, ISO 22000:2005) και την
προώθηση της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την βελτίωση της ποιότητας του
τουριστικού προϊόντος και από την πλευρά του επιχειρηματικού κόσμου της
περιοχής. Πρέπει να κατανοηθεί επιτέλους από την Πολιτεία ότι η Λακωνία και
ειδικότερα ο Δήμος Ευρώτα αποτελεί το «Νότο του Νότου» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής κατάστασης
του Δήμου
Ο συγκεκριμένος άξονας περιλαμβάνει το σύνολο των μέτρων και των δράσεων
που αφορούν τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας τόσο του Δήμου, όσο και
των Νομικών του Προσώπων ως οργανισμών. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου
άξονα περιλαμβάνονται δράσεις για την βελτίωση της Οργανωτικής Δομής
(Organization Structure) του Δήμου, δράσεις για την εξασφάλιση των απαραίτητων
υλικών και μη πόρων, την συνεχή παρακολούθηση των δυνατοτήτων
ενσωμάτωσης εφαρμογών της πληροφορικής και την εξασφάλιση ενός
ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου.
Επιπρόσθετα περιλαμβάνονται θέματα για την ενίσχυση της συμμετοχής των
Δημοτών στις διεργασίες του Δήμου (π.χ. συμμετοχικός προϋπολογισμός, μέτρηση
ικανοποίησης δημοτών, διαχείριση παραπόνων δημοτών, SERVQUAL) και
γενικότερα για τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των δημοτών και των
υπηρεσιών του Δήμου. Τέλος εξετάζονται δράσεις που απαιτούνται για την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας (efficiency)
αποτελεσματικότητας (effectiveness) των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
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•

Η

πρακτική

άσκηση

των

προπτυχιακών

αλληλοτροφοδοτούμενη επίδραση

φοιτητών

ΤΕΙ

θα

έχει

με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση των

πολιτών.
•

Αξιοποίηση όλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για ένταξη και συμμετοχή
ανέργων. Όσο και αν διαφωνούμε στον τρόπο ελαστικών σχέσεων εργασίας
οφείλουμε στηρίζοντας

τα δικαιώματα εργαζομένων και ανέργων να

συμμετάσχουμε σε όλες τις δράσεις.

ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον & Ποιότητα Ζωής
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
•

Μέτρο 1.1: Προστασία & διαχείριση φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος

•

Μέτρο 1.2: Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων

•

Μέτρο 1.3: Ολοκληρωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων

•

Μέτρο 1.4: Υποδομές προσβασιμότητας και κινητικότητας

ΑΞΟΝΑΣ

2:

Κοινωνική

Πολιτική,

Υγεία,

Αθλητισμός
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
•

Μέτρο 2.1: Υγεία και κοινωνική προστασία

•

Μέτρο 2.2: Παιδεία - Δια βίου μάθηση

•

Μέτρο 2.3: Πολιτισμός

•

Μέτρο 2.4: Αθλητισμός
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ΑΞΟΝΑΣ 3: Τοπική Οικονομία και απασχόληση
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
• Μέτρο 3.1.: Γεωργία και Κτηνοτροφία
• Μέτρο 3.2.: Δευτερογενής τομέας
• Μέτρο 3.3 : Τουρισμός
• Μέτρο 3.4 : Ενέργεια & Τηλεπικοινωνίες
• Μέτρο 3.5 : Απασχόληση

ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής
κατάστασης του Δήμου
Περιλαμβάνει τα εξής μέτρα:
•

Μέτρο 4.1: Εσωτερική οργάνωση, διοίκηση και ποιότητα των υπηρεσιών
του Δήμου

•

Μέτρο 4.2: Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

•

Μέτρο

4.3:

Εκσυγχρονισμός

και

τεχνολογίες

πληροφορικής

και

επικοινωνιών
•

Μέτρο 4.4: Οικονομική λειτουργία και διαχείριση

Η ιεράρχηση διάρθρωση των Αξόνων, Μέτρων και των γενικών στόχων του ΕΠ
Δήμου Ευρώτα , παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:
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ΑΞΟΝΕΣ

ΜΕΤΡΑ

Περιβάλλον και ποιότητα ζωής

1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
1.1 ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ
1.1.1

Βελτίωση - αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν το περιβάλλον Δημοτικό ερευνητικό εργαστήριο - Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

1.1.2

Αξιοποίηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας & εφαρμογή μεθόδων
εξοικονόμησης ενέργειας

1.1.3

Ευαισθητοποίηση - πληροφόρηση κατοίκων σε θέματα προστασίας και
αναβάθμισης φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος

1.1.4

Διαχείριση, προστασία, αναβάθμιση και ανάδειξη των ακτών του Δήμου

1.1.5

Ανάπτυξη υποδομών πολιτικής προστασίας - βελτίωση της ικανότητας
διαχείρισης φυσικών καταστροφών και άλλων κινδύνων

1.1.6

Προώθηση ενεργειών προστασίας και
περιβάλλοντος και ανάδειξη φυσικών πόρων
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1.2

1.3

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

1.2.1

Σύγχρονη, ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση στερεών & υγρών
αποβλήτων

1.2.2

Σύγχρονη αξιοποίηση και αποκατάσταση ΧΑΔΑ

1.2.3

Βιολογικός καθαρισμός & εκσυγχρονισμός, κατασκευή και επέκταση
δικτύων αποχέτευσης και όμβριων υδάτων

1.3.1

Εκσυγχρονισμός της διάθεσης του πόσιμου νερού στους καταναλωτές

1.3.2

Εξασφάλιση νερού για άρδευση

1.4.1

Βελτίωση - Επέκταση οδικού και αγροτικού δικτύου

1.4.2

Βελτίωση συνθηκών οδικής ασφάλειας

1.4.3

Αντιμετώπιση προβλημάτων κυκλοφορίας και στάθμευσης - δημοτική
συγκοινωνία

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
1.4 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
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2

Κοινωνική πολιτική, υγεία, παιδεία, πολιτισμός και
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2.1

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.4.4

Αστικές αναπλάσεις και αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων

1.4.5

Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου - θεσμοθέτηση χρήσης γης

1.4.6

Επέκταση πολεοδομικού σχεδίου και οριοθέτηση οικιστικών περιοχών

2.1.1

Δημιουργία νέων, βελτίωση, εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών
υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών
στους πολίτες

2.1.2

Εξασφάλιση και αναβάθμιση
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων

2.1.3

Βελτίωση υφιστάμενων - δημιουργία νέων υποδομών προσχολικής και
σχολικής αγωγής καθώς και ενίσχυση οικονομικά ασθενών πληθυσμιακών
ομάδων

2.1.4

Κοινωνική ένταξη μεταναστών - ρομά και άλλων κοινωνικών ομάδων

2.1.5

Ανάπτυξη δικτύων εθελοντισμού

2.1.6

Προστασία (πρόληψη & αντιμετώπιση) Δημόσιας Υγείας
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2.2.1

Συντήρηση και βελτίωση σχολικών μονάδων

2.2.2

Εκπαίδευση & Δια βίου Μάθηση

2.2.3

Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών, υπηρεσιών και προγραμμάτων
εκπαίδευσης καθώς και δημιουργικής απασχόλησης

2.2.4

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Μεταφοράς Μαθητών

2.3.1

Προστασία & Ανάδειξη της ιστορικής - πολιτιστικής κληρονομιάς της
περιοχής, αρχαιολογικών χώρων - μουσείων - μνημείων - σπηλαίων - κλπ.

2.3.2

Ανάπτυξη συνεργειών με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς & ανάπτυξη
πολιτιστικών δραστηριοτήτων

2.3.3

Ενίσχυση υφιστάμενων πολιτιστικών δομών και υποδομών και δημιουργία
νέων

2.3.4

Ανάπτυξη του θεσμού των αδελφοποιήσεων, των πολιτιστικών
ανταλλαγών και ειδικότερα την προώθηση των τοπικών προϊόντων και την
προβολή τους.

2.3.5

Ενίσχυση πολιτιστικών διαδημοτικών συνεργασιών και της εξωστρέφειας
του Δήμου

2.2 ΠΑΙΔΕΙΑ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

2.3 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

243

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

2.4.1

Βελτίωση, επέκταση και δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και
υποδομών

2.4.2

Προώθηση, ανάπτυξη και προβολή αθλητικών
εκδηλώσεων και θεσμών τοπικής εμβέλειας

2.4.3

Λειτουργία και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς, σωματεία
συλλόγους

3.1.1

Προώθηση - προβολή των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων

3.1.2

Υποστήριξη των αγροκτηνοτροφικών μονάδων

3.2 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

3.2.1

Προώθηση και υποστήριξη δευτερογενή τομέα

3.3 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3.3.1

Ανάπτυξη και προώθηση του τουρισμού μέσα από τον πολιτισμό και την
ανάπτυξη νέων εναλλακτικών, ήπιων μορφών τουρισμού

3

Τοπική οικονομία και απασχόληση

2.4 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

δραστηριοτήτων,

και

3.1 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
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3.4

ΕΝΕΡΓΕΙΑ &
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3.4.1

Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπηρεσιών

3.4.2

Προώθηση της χρήσης ΑΠΕ για τις δραστηριότητες των κατοίκων της
περιοχής

3.4.3

Έλεγχος περιβαλλοντικών επιπτώσεων χρήσης των ΑΠΕ στο Δήμο

3.5.1

Προγράμματα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού ( Κ.Ε.Κ.)

3.5.2

Ανάπτυξη τοπικού ολοκληρωμένου προγράμματος στήριξης απασχόλησης

4.1.1

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου, βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του και των
Νομικών του προσώπων

4.2.1

Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων του στελεχιακού δυναμικού του
Δήμου και των νομικών προσώπων

4.3.1

Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και
διακυβέρνησης στη λειτουργία του Δήμου

4.3.2

Βελτίωση δεξιοτήτων των υπαλλήλων σε όλες τις νέες τεχνολογίες

4.4.1

Αξιοποίηση δημοτικής περιουσίας, βελτίωση των οικονομικών του Δήμου
και των νομικών προσώπων του

4.4.2

Βελτιστοποίηση των ιδίων εσόδων του Δήμου

4

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και της
οικονομικής κατάστασης του Δήμου

3.5 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ,
4.1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
4.3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
4.2

4.4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
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ΑΞΙΕΣ

Σεβασμός και Προστασία

Σεβασμός στον Πολίτη /

Σεβασμός & Προστασία της

του Περιβάλλοντος

Δημότη

Πολιτιστικής Κληρονομιάς

«Όραμά μας είναι να γίνει ο Δήμος Ευρώτα, ένας από τους βασικούς Αγροτουριστικούς Προορισμούς της Χώρας,

μέσα από την ανάδειξη του φυσικού πλούτου και των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου με σκοπό την ευημερία των
πολιτών, με σεβασμό στον άνθρωπο και το Περιβάλλον»

ΑΞΟΝΕΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κοινωνική ΠολιτικήΠεριβάλλον &
Ποιότητα Ζωής

Υγεία -

Παιδεία

–

ΑθλητισµόςΠολιτισµός

Τοπική Οικονοµία
και απασχόληση

Βελτίωση της
διοικητικής
ικανότητας και
της οικονοµικής
κατάστασης του
∆ήµου

Διάγραμμα 18: Πορεία Διαμόρφωσης των Αξόνων Ανάπτυξης στα Πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

247

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II :
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

Μήνυμα Δημάρχου Δήμου Ευρώτα Ιωάννη Γρυπιώτη

Η καθαριότητα αποτελεί τα ύψιστο αγαθό και πρωταρχικό καθήκον όλων των
πολιτών. Ο Δήμος οφείλει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διατηρείται η
πόλη καθαρή. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Χρειάζεται η κοινή προσπάθεια όλων
των κατοίκων. Όπως ο καθένας φροντίζει ατομικά για την καθαριότητα του
προσωπικού του χώρου το ίδιο πρέπει να καταβάλλει φροντίδα για να διατηρείται
καθαρή η πόλη, στην οποία ζει και είναι ο χώρος, που τον περιβάλλει.
Με τον καινούριο Κανονισμό Καθαριότητας, δημιουργούμε τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για να κερδίσουμε τη μάχη για έναν καθαρό Δήμο, με βασική
προϋπόθεση τη βοήθεια και συμμετοχή όλων μας. Μπορούμε να επενδύσουμε στην
ποιότητα της ζωής μας και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε δραστικά
προς το καλύτερο την εικόνα του Δήμου μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι μαζί
για την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου μας, για να
είναι η πόλη μας καθαρή και όμορφη.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσπάθειά σας.
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Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Ευρώτα
Ο Κανονισμός Καθαριότητας έχει ως αντικείμενο και στόχο:
Την τήρηση της καθαριότητας στο Δήμο Ευρώτα και τη διασφάλιση της δημόσιας
υγείας.
Τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων – στερεών αποβλήτων (συσκευασία,
συλλογή, αποκομιδή, ανακύκλωση, διάθεση).
Τη γνωστοποίηση των σχετικών δημοτικών διατάξεων για τη συμμόρφωση προς
αυτές.
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού αυτού ανήκει στη
Δημοτική Αρχή (Υπηρεσία Καθαριότητας) την οποία οι φορείς και οι κάτοικοι του
Δήμου οφείλουν να συνδράμουν για την όσο το δυνατόν καλύτερη και
αποτελεσματικότερη επιτέλεση της αποστολής της.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
1. Η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των μη ογκωδών
εσωτερικών απορριμμάτων με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου. Η αποκομιδή
γίνεται τουλάχιστον τρεις (3) φορές την εβδομάδα και ως πέντε (5) φορές την
εβδομάδα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Σκάλας και Βλαχιώτη και εφόσον
υπάρχουν άμεσες ανάγκες η αποκομιδή θα γίνεται περισσότερες φορές και
πάντοτε βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος σε
συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο του Δήμου τη συμμετοχή εκπροσώπων των
εργαζομένων και των Τοπικών Συμβουλίων. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με
ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου ή αντίστοιχα ιδιωτικά στο σταθμό μεταφόρτωσης
ή τη χωματερή ή όπου αλλού έχει καθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
2. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των εσωτερικών ογκωδών απορριμμάτων
με ειδικά αυτοκίνητα του Δήμου. Για να είναι δυνατή η αποκομιδή θα πρέπει τα
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απορρίμματα
αυτά να τοποθετούνται σε μέρη όπου δεν υπάρχουν
σταθμευμένα οχήματα ή άλλα εμπόδια και οπωσδήποτε μία ημέρα πριν από την
ημέρα που έχει καθοριστεί με την απόφαση του Αντιδημάρχου, ώστε να
παραμείνουν το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα στο πεζοδρόμιο όχι μόνο
για να μη σχηματίζονται εστίες μολύνσεων και να αποφεύγονται κίνδυνοι
πυρκαγιάς αλλά και για αισθητικούς λόγους.
3. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση άλλων κηπουρικών απορριμμάτων(φύλλα
– κουρέματα γκαζόν) και η τοποθέτηση τους μέσα σε πλαστικούς σάκους.
4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων πλην των ιδιωτικών πεζοδρομίων. Όλες
οι εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων
που βρίσκονται στους δρόμους, τα ρείθρα αυτών, πλατείες, κοινόχρηστους
γενικά χώρους και εκτάσεις. Η συχνότητα και η μέθοδος σκουπίσματος
ορίζονται από το Δήμο, δεδομένων των αναγκών, του υπάρχοντος προσωπικού,
των λοιπών δυνατοτήτων και διαθεσίμων μέσων. Παρακαλούνται οι κάτοικοι να
σταθμεύουν τα αυτοκίνητα τους εκ περιτροπής ανά μήνα στη μία πλευρά του
δρόμου εάν δεν υπάρχει ανάλογη σήμανση της τροχαίας. Για τη διατήρηση της
καθαριότητας σε ειδικούς εξωτερικούς χώρους (πλατείες κλπ.) ο Δήμος είναι
υποχρεωμένος να τοποθετεί δοχεία απορριμμάτων ή άλλους κάδους υποδοχής
υπολοίπων κατανάλωσης, μικροαντικειμένων κλπ.
5. Η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση ανακυκλώσιμων υλικών(σίδηρος – γυαλί –
αλουμίνιο – χαρτί – πλαστικές και χάρτινες συσκευασίες). Τα υλικά αυτά
τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους χρώματος που καθορίζεται από την
Υπηρεσία Καθαριότητας. Απαγορεύεται ρητά να ρίχνονται άλλα απορρίμματα
σ΄αυτούς τους κάδους.
6. Η ενημέρωση των κατοίκων για τα δρομολόγια αυτοκινήτων αποκομιδής
απορριμμάτων.
7. Η έκδοση κανονιστικών αποφάσεων για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και η
επιβολή προστίμων σε περίπτωση μη τήρησης τους.
8. Η γνωστοποίηση στους κατοίκους του παρόντος Κανονισμού.
9. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα του Δήμου.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΗ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
1. Οι υπεύθυνοι για τα απορρίμματα αυτά υποχρεούνται να γνωρίζουν το
κανονισμό και το πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων, να συσκευάζουν τα
απορρίμματα αυτά σε πλαστικούς ανθεκτικούς σάκους τους οποίους έγκαιρα
και πριν από τη διέλευση του απορριμματοφόρου οχήματος να τοποθετούν
μέσα στον κάδο υποδοχής σάκων απορριμμάτων. Δεν επιτρέπεται η
εγκατάλειψη των σάκων απορριμμάτων στα πεζοδρόμια, σε ξένες ιδιοκτησίες ή
αλλού.
2. Δεν πρέπει να μετακινούν τους κάδους υποδοχής από τις θέσεις που έχουν
τοποθετηθεί από το Δήμο.
3. Να μεριμνούν για την καθαριότητα των πεζοδρομίων που αντιστοιχούν στην
κατοικία τους.
4. Όσοι διατηρούν καταστήματα με αντικείμενο την προσφορά τροφής ήτοι: ουζερί,
εστιατόρια, καφέ-ζαχαροπλαστεία κλπ και τα οποία δημιουργούν συνήθως μεγάλο
όγκο απορριμμάτων απαγορεύεται να τοποθετούν στο πεζοδρόμιο σακούλες
απορριμμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου και οφείλουν να τις μεταφέρουν
στους κάδους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΣΤΙΚΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
1. Τα κλαδέματα μεταφέρονται με μέριμνα των ιδιωτών. Δεν επιτρέπεται η
απόρριψη κλαδεμάτων σε ξένες ιδιοκτησίες, κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της
πόλης. Κάθε πολίτης κύριος παρόδιου ακινήτου υποχρεούται στην κοπή κλαδιών
που είναι επικίνδυνα για την κυκλοφορία, μέσα σε εύλογη προθεσμία 20 ημερών
ύστερα από κοινοποίηση απόφασης Δημάρχου ή καθ’ ύλην αρμόδιου
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Αντιδημάρχου ή Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας, η οποία θα επικαλείται ρητά τη
διάταξη του άρθρου 290 ΠΚ περί αμελούς διατάραξης της ασφάλειας των
συγκοινωνιών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Το προαναφερθέν κοινοποιείται και
στην Ελληνική Αστυνομία. Ύστερα από την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας, ο
Δήμος επιτρέπεται να προβεί στην κοπή των κλαδιών επιβάλλοντας πρόστιμο.
2. Για την αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει οι υπεύθυνοι να
συνεννοούνται με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου για την ημέρα και ώρα της
αποκομιδής και να τα τοποθετούν δίπλα στους κάδους την προηγούμενη ημέρα.
Δεν επιτρέπεται η απόρριψη ογκωδών αντικειμένων σε ξένες ιδιοκτησίες,
κοινόχρηστους και λοιπούς χώρους της πόλης.
3. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων κλπ. υποχρεούνται τα πάσης φύσης απορρίμματα
συσκευασίας να τα τοποθετούν στους κάδους ανακύκλωσης αφού έχουν
προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους με πίεση, περίδεση κλπ.
4. Ειδικά για τα κατάλοιπα κηπευτικών εργασιών:
α)Φύλλα, ξηρά άνθη, χόρτα υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν κλπ.
συσκευάζονται σε ανθεκτικούς σάκους όπως τα οικιακά απορρίμματα.
β)Υπόλοιπα χώματος, κοπροχώματος κλπ. Απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους
υπεύθυνους με δική τους φροντίδα.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
1. Για τα απορρίμματα αυτά, υπεύθυνοι για την μεταφορά τους στους ειδικούς
χώρους υποδοχής μπαζών ή τις χωματερές, που κάθε φορά καθορίζονται μετά
από συνεννόηση με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, είναι ο ιδιοκτήτης ή ο υπεύθυνος
των εκτελούμενων εργασιών. Οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να τοποθετούν τα
υλικά αυτά(προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις και
γενικά οικοδομικές εργασίες) σε ειδικούς κάδους (κοντέινερς) ή σάκους
οικοδομικού υλικού. Σε περίπτωση που τα υλικά αυτά παραμείνουν επί του
πεζοδρομίου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών εκτός του
ειδικού κάδου, θεωρούνται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και οι
υπεύθυνοι υποχρεούνται στην καταβολή του ειδικού τέλους που προβλέπεται
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από τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πλέον επιβάλλεται
προς αυτούς πρόστιμο.
2. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω αναφερόμενα υλικά απορρίπτονται σε
ακάλυπτους χώρους, όπως ξένα οικόπεδα, χείμαρρους, πάρκα, άλση, πλατείες,
κοινόχρηστους γενικά χώρους, δάση κλπ. γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και
προκαλούν ιδιαίτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον, γι’ αυτό και απαγορεύονται.
3. Για την οποιαδήποτε ρύπανση με αφισοκόλληση και ρίψη φεϊγ-βολάν και
λοιπού έντυπου υλικού επιβάλλεται πρόστιμο.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Τα τοξικά απορρίμματα συλλέγονται, αποκομίζονται και μεταφέρονται
αποκλειστικά από τους υπευθύνους ,οι οποίοι υποχρεούνται ως την ημέρα της
αποκομιδής να τα κρατούν συσκευασμένα στα προαύλια των επιχειρήσεων ή των
κατοικιών τους και να μη τα εναποθέτουν στο πεζοδρόμιο ή αλλού. Δεν επιτρέπεται
η εναπόθεση τους πουθενά εντός του προαστίου.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
1. Η απόρριψη από πεζούς ή εποχούμενους καθ΄ οδών άχρηστων χαρτιών,
πακέτων ή άλλων ειδών μικροσυσκευασίας, μικροαντικειμένων και ειδών
ατομικής χρήσης, δεν επιτρέπεται. Το ίδιο ισχύει και για τους κοινόχρηστους και
ελεύθερους γενικά χώρους του Δήμου (πλατείες, πάρκα, αθλητικές
εγκαταστάσεις κ.λπ.) από περιπατητές, θαμώνες κ.λπ. Τα προαναφερόμενα
αντικείμενα επιβάλλεται ρίχνονται στα υπάρχοντα καλάθια μικροαπορριμμάτων
ή στους κάδους απορριμμάτων.
2. Δεν επιτρέπεται η ρίψη νερών πλυντηρίων ή αποβλήτων κάθε μορφής στα
πεζοδρόμια, στους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους καθώς και στους
αγωγούς των όμβριων υδάτων. Επίσης δεν επιτρέπεται η ρίψη λιόνερων, στα
πεζοδρόμια, στους δρόμους ή σε κοινόχρηστους χώρους, στους αγωγούς των
όμβριων υδάτων και στο αποχετευτικό δίκτυο.
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
1. Οι υπεύθυνοι καταστημάτων και περιπτέρων οφείλουν να τοποθετούν σε
κατάλληλα σημεία του καταστήματός τους δοχεία απορριμμάτων και να
διατηρούν καθαρό τον περιβάλλοντα χώρο.
2. Τα υλικά συσκευασίας που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους οφείλουν
να τα συμπιέζουν και να τα τοποθετούν στους ειδικούς μπλε κάδους
ανακύκλωσης.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο Δήμος δεν υποχρεούται γενικά:
1. Στην αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων που
προέρχονται από βιομηχανίες και οικοδομικές εργασίες, παρά μόνον κατόπιν
συνεννοήσεως με την αρμόδια υπηρεσία καθαριότητας και εφόσον ο Δήμος έχει
την απαιτούμενη δυνατότητα και υποδομή.
2. Στην αποκομιδή των ειδικών απορριμμάτων, αλλά δύναται να συμβάλλει αν
υπάρχει η αντικειμενική δυνατότητα.
3. Στη συλλογή και αποκομιδή των απορριμμάτων – αποβλήτων που
χαρακτηρίζονται τοξικά βλαβερά ή διέπονται από ειδικές υγειονομικές
διατάξεις, όπως είναι τα ραδιενεργά απόβλητα, εκρηκτικές, εύφλεκτες και
διαβρωτικές ουσίες, κλπ.
4. Να παρέχει τις υπηρεσίες του σε μη νόμιμες χρήσεις γης.
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ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, ΚΛΠ..

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κατόπιν αδείας δημοτικούς και
κοινόχρηστους γενικά χώρους (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, καφετέριες, εστιατόρια,
είδη τροφίμων και συναφή) οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους αυτούς
καθαρούς με ίδια μέσα και με την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων, ανεξάρτητα
από τον χρόνο καθαρισμού τους από συνεργεία του Δήμου. Επίσης, πολιτικά
κόμματα, συνδικαλιστικοί φορείς, κοινωνικά κινήματα κλπ οφείλουν, μετά τη χρήση
των δημοτικών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, να τους αφήνουν καθαρούς.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΟΡΩΝ
Οι πωλητές και έμποροι των αγορών που λειτουργούν στην περιφέρεια του Δήμου
καθώς επίσης οι πλανόδιοι πωλητές κλπ. οφείλουν να διατηρούν καθαρό πάντοτε
το γύρω τους χώρο και να συλλέγουν τα κάθε είδους απορρίμματα σε ανθεκτικούς
σάκους τους οποίους μεταφέρουν σε ειδική θέση που τους έχει υποδειχθεί από το
Δήμο ή σε ειδικούς υποδοχείς που ο Δήμος έχει εγκαταστήσει.
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, καταστημάτων και επιχειρήσεων,
στεγασμένοι και μη, πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των
υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμα και αν τα απορρίμματα
προέρχονται από τρίτους. Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τη συλλογή
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και αποκομιδή πευκοβελόνων και ξερών κλαδιών κλπ. που είναι δυνατόν να
αποτελέσουν εστίες πυρκαγιών.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Οι ιδιοκτήτες ή οι νομείς οικοπέδων – λαμβανομένων υπ΄ όψιν και των κινδύνων
πυρκαγιάς ιδίως τους θερινούς μήνες – οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε
ελεύθερα από απορρίμματα καθώς και τα πεζοδρόμιά τους, ακόμα και αν τα
απορρίμματα αυτά προέρχονται από τρίτους. Προς τούτο οφείλουν να προβαίνουν
σε περιοδική καθαριότητά τους και αποψίλωση των εντός αυτών φυόμενων χόρτων
και συναφών φυτών άνευ ειδοποιήσεως. Αν διαπιστωθεί από τον Δήμο ότι την 15
Μαΐου κάθε έτους το οικόπεδό τους αποτελεί πιθανή εστία πυρκαγιάς ή
μολύνσεων, ο Δήμος δικαιούται να παρέμβει καθαρίζοντας και περιφράσσοντας το
οικόπεδο, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπευθύνους.

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
Η πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συσσώρευση υλικών, εμπορευμάτων,
οικοδομικών υλικών κλπ. μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση στο περιβάλλον
από το διασκορπισμό τους. Σε χορηγούμενη από το Δήμο άδεια κατάληψης
πεζοδρομίου ή κοινόχρηστου χώρου για την εναπόθεση, αποθήκευση ή
συσσώρευση των προαναφερομένων υλικών, θα πρέπει υποχρεωτικά να
αναγράφονται τα αναγκαία προστατευτικά μέτρα (κάλυψη με λαμαρίνες, πλαστικά
φύλλα κλπ.) που πρέπει να πάρει ο ενδιαφερόμενος ώστε να αποτρέπεται ο
κίνδυνος διασκορπισμού τους και ανάφλεξης.
Αν από την πλημμελή εφαρμογή των προαναφερόμενων προστατευτικών μέτρων
προκληθεί ρύπανση ή καταστροφή των κοινόχρηστων χώρων και του περιβάλλοντος
γενικότερα, ο Δήμος, πέρα από τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία, επιβάλλει
στους υπεύθυνους και πρόστιμο.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
Όλα τα φορτηγά αυτοκίνητα και μεταφορικά μέσα ξηρού φορτίου, πρέπει να έχουν
το φορτίο τους καλυμμένο απόλυτα με μουσαμά. Τα απορρίμματα οποιασδήποτε
μορφής που παράγονται κατά τη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων πρέπει να
περισυλλέγονται αμέσως μετά το πέρας κάθε εργασίας. Σε περίπτωση αμέλειας η
καθαριότητα διεξάγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου και τα έξοδα καταλογίζονται
στους υπευθύνους.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΛΠ.
Όλα τα αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και μηχανήματα γενικά καθώς και μέρη
αυτών, άχρηστα ή εγκαταλειμμένα μεταφέρονται από τους ιδιοκτήτες ή χρήστες
τους στους ειδικούς χώρους για διάλυση. Σε αντίθετη περίπτωση η στάθμευσή τους,
μακροχρόνια ή μη, θεωρείται κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, εφαρμόζονται οι
διατάξεις του άρθρου ε του Ν.1080/80 ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι υπεύθυνοι γενικά οικοδομικών εργασιών οφείλουν να διατηρούν το εργοτάξιο,
τους χώρους εργασιών και γενικά τους γύρω χώρους καθαρούς και να
αποκαθιστούν κάθε φορά την καθαριότητα. Για λόγους καθαριότητας, δημόσιας
υγιεινής και ασφάλειας, οι υπεύθυνοι εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην
περιφέρεια του Δήμου οφείλουν να συμμορφώνονται με τον ισχύοντα κανονισμό
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών και εργασιών κοινωφελών έργων, καθώς και με
τον παρόντα Κανονισμό Καθαριότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III :
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ
A΄: ΔΙΑΛΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Η βασική πρότασή μας είναι σε επίπεδο παραγωγής απορριμμάτων να γίνεται
διαλογή στο σπίτι. Διαλογή στο σπίτι σημαίνει ότι διαχωρίζουμε τα ανακυκλώσιμα
υλικά, στο σπίτι, σε σακούλες (το κάθε είδος σε διαφορετική σακούλα) και τα
μεταφέρουμε στα σημεία που ορίζονται κάθε φορά από το Δήμο.

Ο Δήμος Ευρώτα, μαζί με 20 άλλους Δήμους της Ιταλίας, υπογράφει συμβόλαιο
φιλίας με την Κοινότητα του Capannori, ενός Δήμου με τα ίδια γεωγραφικά
χαρακτηριστικά του Δήμου μας, Δήμοι που διαχειρίζονται εδώ και 9 χρόνια τα
απορρίμματά τους και έχουν αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαλογή και στη
διαχείριση των στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι θα μας καθοδηγήσουν στην
τελική αντιμετώπιση τηρώντας τους όρους και τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής
οδηγίας εναρμονιζόμενοι με τις αρχές σεβασμού του περιβάλλοντος.

Προτείνεται το σύστημα συλλογής «πόρτα- πόρτα» που στοχεύει στη μείωση του
όγκου των απορριμμάτων καθώς και η δημιουργία ειδικών χώρων συλλογής
ανακυκλώσιμων προϊόντων που τις ονομάζουμε οικολογικές νησίδες.

Με το

πρόγραμμα αυτό αυξάνεται η διαφοροποίηση των προϊόντων με εκλεκτικό
διαχωρισμό από το σπίτι.
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Τρόπος :
Τον Οκτώβριο του 2011 επιλέγουμε τη τοπική κοινότητα της Απιδιάς. Εξαφανίζουμε
τους κάδους, μοιράζουμε τους ειδικούς κάδους και με επισκέψεις ανά διήμερο
καθοδηγούμε τη διαδικασία του διαχωρισμού (Capannori).

Στόχος :
Στόχος είναι, το 2013, η μείωση του μη εκλεκτικού όγκου των απορριμμάτων και η
αύξηση του πραγματικού οργανικού όγκου που θα έχει αποτέλεσμα την μείωση του
υπολειμματικού όγκου απορριμμάτων, τη μείωση του κόστους διαχείρισης, ειδικά
οφέλη των δημοτών (μείωση Δημοτικών Τελών, θέσεις εργασίας) αλλά και της
τελικής εκλεκτικής διαδικασίας που σημαίνει ότι είτε γίνει πραγματικότητα ο
τελευταίος περιφερειακός σχεδιασμός, είτε υλοποιηθεί η πρότασή μας για τον
τελικό εκλεκτικό τρόπο τελικής διαχείρισης του υπολειμματικού όγκου, εμείς θα
έχουμε ήδη δημιουργήσει το εδάφιο αποφυγής των προστίμων, της ορθολογικής
διαχείρισης, σεβόμενοι και τηρώντας τους περιβαλλοντικούς όρους που θα
εγκριθούν από τη περιφέρεια αλλά και τις βάσεις για την εφαρμογή ενός πιλοτικού
προγράμματος πρότυπου στην ΕΛΛΑΔΑ που θα οδηγήσει όλους τους άλλους
Δήμους να ακολουθήσουν τις καλές πρακτικές μας.
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Οδηγός για τη συλλογή «πόρτα - πόρτα»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Η εξοικονόμηση κόστους από την μη υγειονομική ταφή των απορριμμάτων δίνει τη
δυνατότητα στο Δήμο να αγοράσει τους κάδους και τις σακούλες για τις
οικογένειες, να οργανώσει ημερίδες για την πληροφόρηση των σχολείων και των
πολιτών και πάνω απ’ όλα να προσλάβει καινούριο προσωπικό νέων εργατών.
Επομένως , τα οικονομικά οφέλη από τη μέθοδο αυτή είναι:
•

Θέσεις εργασίας

•

Μείωση του κόστους

•

Αποφυγή του σημαντικού προστίμου
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ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
•

10% έκπτωση στα δημοτικά τέλη για όσους πραγματοποιούν οικιακή
κομποστοποίηση.

•

Οικονομικά μπόνους για τους χρήστες που παρέχουν άμεσα ανακτήσιμα υλικά
σε σημεία συναντήσεων (οικολογικές νησίδες).

•

Μπόνους 20 ευρώ σε κάθε χρήστη ανά 500 κιλά απορριμμάτων που
μεταφέρει στις οικολογικές νησίδες. Η μέτρηση του όγκου των απορριμμάτων
θα γίνεται κάθε φορά με ηλεκτρονική κάρτα που θα παρέχεται στους πολίτες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
•

Μείωση της κοπής δέντρων.

•

Μείωση στη κατανάλωση νερού.

•

Μειωμένη εκπομπή CO2 στη ατμόσφαιρα.

1. ΟΡΓΑΝΙΚΑ

Για τη συλλογή των οργανικών (υπολείμματα κουζίνας και φαγητού) θα χορηγηθούν
στα νοικοκυριά :

Πλαστικός κάδος διάτρητων τοιχωμάτων
Φτιαγμένος με ένα ειδικό σύστημα αερισμού στα τοιχώματα του, στον πάτο και στο
καπάκι, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί κάτω από το νεροχύτη
της κουζίνας. Είναι χωρητικότητας 7 λίτρων.

Ο κάδος αυτός επιτρέπει :
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•

Την απόδραση του ατμού και του αέρα με το πλεονέκτημα της
εξάλειψης των οσμών.

•

Την εξάλειψη των υγρών που σχηματίζονται συνήθως στο κάτω
μέρος των κάδων.

•

Τη μείωση του βάρους των απορριμμάτων.

Βιοδιασπώμενες σακούλες

Χρησιμοποιούνται μέσα στον κάδο με τα διάτρητα τοιχώματα.

Κάδος πράσινου χρώματος
Έχει χωρητικότητα 120 λίτρων. Μέσα στον κάδο τοποθετούνται οι βιοδιασπώμενες
σακούλες. Ο κάδος πρέπει να τοποθετείται έξω από το σπίτι, όχι αργότερα από τις
07 π.μ. τις παρακάτω ημέρες :
● Δευτέρα και Παρασκευή

* Να θυμάστε ότι μέσα στις βιοδιασπώμενες σακούλες τοποθετούνται:
•

Ψημένα και άψητα απορρίμματα τροφών

•

Φλούδες από φρούτα και λαχανικά

•

Υπολείμματα καφέ και τσάι, ψωμί

•

Ψάρια, κρέατα και κόκαλα

•

Λουλούδια και φύλλα
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2. ΧΑΡΤΙ

Για τη συλλογή χαρτιού θα δοθούν :

Γκρι πλαστικός κάδος
Ο κάδος είναι χωρητικότητας 120 λίτρων και πρέπει να τοποθετείται έξω από τα
σπίτια στο σημείο που γίνεται η συλλογή, όχι αργότερα από τις

07 π.μ. τις

παρακάτω ημέρες :
● Τετάρτη

Χαρτί και χαρτόνι μπορεί, επίσης, να τοποθετηθεί στο σημείο συλλογής την
προγραμματισμένη ημέρα, δεμένο σε δέσμες ή σε κιβώτια που ζυγίζουν 15 κιλά.

Τι να βάλετε μέσα στο γκρι κάδο:
Χαρτιά, εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, τετράδια, χαρτοκιβώτια

Μην βάλετε δοχεία όπου περιέχουν γάλα, χυμό φρούτων, κρασί, πλαστικοποιημένο
χαρτί και αντικολλητικό χαρτί.

Μην τοποθετείτε το χαρτί σε πλαστικές σακούλες!
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3. ΠΟΙΚΙΛΑ ΥΛΙΚΑ

Για τη συλλογή των ποικίλων υλικών δόθηκαν :

Κάδος μπλε χρώματος
Έχει χωρητικότητα 120 λίτρα.

Τα υλικά που ρίχνονται μέσα στον μπλε κάδο πρέπει να είναι κατάλληλα επιλεγμένα
και να τοποθετούνται έξω από το σπίτι στο σημείο συλλογής που έχει συμφωνηθεί,
όχι αργότερα από τις 07 π.μ. τις παρακάτω ημέρες :
● Τρίτη και Σάββατο

Τι να βάλετε μέσα στο μπλε κάδο:

•

Φιάλες

•

Δοχεία για υγρά σε γυαλί και πλαστικό

•

Φιάλες για απορρυπαντικά και σαμπουάν

•

Κουτιά αλουμινίου, μεταλλικά κουτιά (κονσέρβες από τρόφιμα,
κρέας, τόνο, ντομάτες, φασόλια,…)

•

Δοχεία Tetrapak για ποτά (γάλα, χυμό, κρασί, κρέμα…)

•

Πλαστικές σακούλες, τελάρα τροφίμων, πλαστικά δοχεία…
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 Πιέστε τα πλαστικά μπουκάλια για να μειωθεί ο όγκος τους.
 Σας συνιστούμε να τα πλένετε πριν τη τοποθέτησή τους μέσα στο
κάδο.

Μην βάλετε δοχεία για κόλλες, χρώματα και στεγανωτικά, πιατέλες, πιάτα,
πλαστικά ποτήρια, σκληρό πλαστικό (κρεμάστρες, κουτιά ή παιχνίδια)

4. ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ

Για τη συλλογή των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων παρέχεται :

Κόκκινος πλαστικός κάδος
Είναι χωρητικότητας 120 λίτρων.
Πρέπει να τοποθετείται έξω από το σπίτι, στα σημεία συλλογής που έχουν
συμφωνηθεί, όχι αργότερα από τις 07 π.μ. τις παρακάτω ημέρες :
● Πέμπτη

Τι να βάλετε μέσα στον κόκκινο κάδο:
Ότι απομένει μετά το διαχωρισμό από τα άλλα είδη απορριμμάτων. Για παράδειγμα
:
Πάνες, σύριγγες, βαμβάκι, βρώμικα κουρέλια, σφουγγάρια, καουτσούκ, κεραμικά,
πιάτα, πλαστικά ποτήρια και μαχαιροπίρουνα, λάμπες φωτισμού, βίντεο κασέτες
και κασέτες ήχου, CDs και DVDs, παιχνίδια, κύπελλα και κουβάδες, δοχεία
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χρωμάτων, κρεμάστρες, στυλό, σακούλες ηλεκτρικών σκουπών, κόλλες, τσάντες,
παλιά παπούτσια, νάιλον, κολλητική ταινία, καλλυντικά, οδοντόβουρτσες και
ξυριστικές μηχανές, βούρτσες μαλλιών, ακαθαρσίες κατοικίδιων, φωτογραφικά
φιλμ και φωτογραφίες, σωλήνες οδοντόπαστας…

5. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Α. Πρασινάδα (γρασίδι και φύλλα) και κλαδιά
Όποιος, λόγω έλλειψης χώρου, δεν εφαρμόζει οικιακή κομποστοποίηση , μπορεί να
παραδώσει το γρασίδι και τα φύλλα σε σάκους 15 κιλών στους φορείς
εκμετάλλευσης τις ημέρες της συλλογής. Θα συλλέγονται έως 3 σάκοι ή δέματα
κάθε φορά.

Μην τοποθετείτε το υλικό σε πλαστικές σακούλες. Σας προτείνουμε να
χρησιμοποιείτε επαναχρησιμοποιήσιμα εμπορευματοκιβώτια ή χάρτινα κουτιά.

Biocomposter
Η οικιακή μέθοδος ανακύκλωσης.

Μετατρέψτε τις φλούδες από φρούτα και λαχανικά, το χαρτί κουζίνας, τις
χαρτοπετσέτες, τα κατακάθια καφέ και τσαγιού, τη στάχτη από τζάκι, τα πεσμένα

266

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

φύλλα, το κομμένο γρασίδι σε πρώτης τάξεως φυτικό λίπασμα για το έδαφος και τα
φυτά έτοιμο για χρήση στον κήπο, στις
γλάστρες και τα πάρκα.

Οικιακή Κομποστοποίηση

Πως τα αποφάγια μας γίνονται...λίπασμα!
Τα τσόφλια των αυγών, η υπόλοιπη σαλάτα, τα χόρτα που περίσσεψαν από το
τραπέζι σας, και το κατακάθι του καφέ μπορούν εύκολα να γίνουν κομπόστ για τα
φυτά σας.
Ποια υλικά μπορούμε να κομποστοποιήσουμε;
• Λαχανικά, χορταρικά, φρούτα (ωμά ή βρασμένα).
• Υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν τα υγρά.
• Φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί, κομμένο γκαζόν κ.λπ.
• Στάχτη, π.χ. από τζάκι.
• Τσόφλια αυγών.
• Χαρτιά κουζίνας (ρολό κουζίνας, χαρτοπετσέτες, μαλακές σακούλες).
• Πριονίδι (ιδιαίτερα εάν είναι πολύ υγρό το κομπόστ και θέλουμε ένα μείγμα πιο
ισορροπημένο και με μεγαλύτερο αερισμό).
• Υπολείμματα βοτάνων από ροφήματα και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα γαλλικού
καφέ.
• Οργανικά λιπάσματα, όπως καστανόχωμα, φυλλόχωμα κ.λπ.).
Τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε;
Χρειαζόμαστε τον ειδικό κάδο κομποστοποίησης, λίγο χώμα κήπου, λίγους
γαιοσκώληκες (μόνο για την πρώτη φορά), ένα μακρύ ξύλο για ανακάτεμα και ένα
μικρό κάδο για τη συλλογή των σκουπιδιών στην κουζίνα.
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Πώς φτιάχνουμε κομπόστ στο σπίτι;
Ρίχνουμε στον κάδο - κομποστοποιητή τα οργανικά υλικά της κουζίνας μας και
προσθέτουμε φύλλα και κλαδιά με λίγο χώμα. Φροντίζουμε το μείγμα να περιέχει
διάφορα υλικά, ώστε να αποτελεί την κατάλληλη τροφή για τους γαιοσκώληκες μπορεί να μας τους προμηθεύσει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - που
αναλαμβάνουν την αποσύνθεση των οργανικών υλικών. Τροφοδοτούμε τον κάδο
μας με ποικιλία υλικών και ανακατεύουμε κατά διαστήματα ώστε να εμπλουτίζεται
το μείγμα με οξυγόνο. Το πρώτο κομπόστ ωριμάζει σε 3 περίπου μήνες και
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον κήπο, στις γλάστρες μας ή και στα
παρτέρια της γειτονιάς μας.

Μέχρι να γίνει το κομπόστ δεν γεμίζει ο κάδος;
Ο κάδος κομποστοποίησης δεν γεμίζει καθόλου εύκολα, θα μπορούσε μάλιστα να
καλύψει τις ανάγκες δύο και τριών νοικοκυριών. Πρέπει να σκεφτούμε πως όλα τα
φρούτα και τα λαχανικά που βάζουμε στον κάδο χάνουν το νερό τους και μικραίνει
σημαντικά ο όγκος τους. Όταν βγει και το κομπόστ για πρώτη φορά επέρχεται και
ισορροπία.

Μπορεί ο κάδος κομποστοποίησης να μοιράζεται από τους ενοίκους μιας
πολυκατοικίας;
Στα

πιλοτικά

προγράμματα

που

έχουν

γίνει,

όταν

τοποθετείται

κάδος

κομποστοποίησης για χρήση σε όλη την πολυκατοικία, δίνεται παράλληλα με τον
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μεγάλο κάδο και ένας μικρός για κάθε νοικοκυριό. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζει
πιο εύκολα τα σκουπίδια του και τα πετάει ξεχωριστά.
Πόσοι είδη κάδων υπάρχουν;
Κατ' αρχάς υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη. Eνα για όσους διαθέτουν κήπο κι ένα
δεύτερο γι' αυτούς που έχουν μπαλκόνι. Όσον αφορά το μέγεθος, στην αγορά
διατίθενται δύο μεγέθη. Ο μεσαίος κάδος με τετράγωνη βάση 80 cm. και 1 μ. ύψος,
χωρητικότητας 340 λίτρων και ο μεγάλος χωρητικότητας 640 λίτρων, με διπλάσιο
δηλαδή όγκο αλλά όχι μέγεθος.
Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία;
Oχι. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την κομποστοποίηση φθάνουν τους
650 με 700 C όπου δεν επιβιώνει το σύνολο των παθογόνων οργανισμών που
ενδέχεται να εισέλθει στο υπό κομποστοποίηση μείγμα. Κατά δεύτερον, ο κάτοχος
του κάδου είναι αυτός που καθορίζει και τι θα ρίξει μέσα, με αποτέλεσμα να
καθορίζει την καθαρότητα του «λιπάσματος».

Β. Μπαταρίες
Χρησιμοποιείστε τα δοχεία που θα βρείτε σε διάφορες επιχειρήσεις .
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Γ. Ληγμένα φάρμακα
Χρησιμοποιείστε τις κατάλληλες συσκευασίες που θα βρείτε στα φαρμακεία, σε
οποιαδήποτε υγειονομική υπηρεσία και ιατρικά κέντρα.

Δ. Μεταχειρισμένα ενδύματα
Τοποθετείστε

τα

ενδύματα

σε

ειδικά

κίτρινα

εμπορευματοκιβώτια

που

προβλέπονται.

Ε. Φυτικά έλαια από υπολείμματα
Για την συλλογή τους χρησιμοποιούνται πλαστικές φιάλες λευκού χρώματος. Όταν
γεμίσουν, θα πρέπει να τοποθετούνται έξω, στο σημείο που έχει συμφωνηθεί.
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6. ΟΓΚΩΔΗ ΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ογκώδη υλικά
Αστικά στερεά απόβλητα που λόγω του μεγέθους τους δεν μπορούν να
συγκεντρωθούν με τα υπόλοιπα, όπως στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες, έπιπλα
γενικά, λαμαρίνα, ξύλινα τραπέζια, παγκάκια, παιδικά παιχνίδια, πλαστικές ή
μεταλλικές απλώστρες, μπανιέρες, λέβητες νερού, θερμάστρες….

Ηλεκτρικές συσκευές
Ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, υπολογιστές, πλυντήρια ρούχων
και πιάτων, ηλεκτρικές εστίες, λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, σωλήνες νέον
και μικρές συσκευές.

Τα ογκώδη υλικά και οι ηλεκτρικές συσκευές μπορούν να δίνονται σε οικολογικούς
σταθμούς άμεσα από τους χρήστες κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας.

Οικιακή συγκομιδή
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Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία αυτή δωρεάν, για την
απόσυρση μέχρι 3 ογκωδών υλικών ,μία φορά την εβδομάδα για κάθε Δ. Ενότητα ,
με ένα τηλεφώνημα στο τηλ. …………………... Επιπλέον, οι ίδιοι οι πολίτες μπορούν
να τα πηγαίνουν στις οικολογικές νησίδες που δημιουργούμε.

Προτεινόμενο πρόγραμμα συλλογής απορριμμάτων με τη μέθοδο «πόρτα πόρτα»

Δευτέρα
Οργανικά

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

●

Παρασκευή

Σάββατο

●
●

Μη
ανακυκλώσιμα

●
Χαρτί

●

●

Ποικίλα υλικά
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Κατηγορίες στερεών

Κάδοι

Σακούλες

αποβλήτων
ΟΡΓΑΝΙΚΑ

●Πλαστικός

κάδος

διάτρητων Βιοδιασπώμενες
σακούλες

τοιχωμάτων

● Πράσινος κάδος

ΧΑΡΤΙ

Γκρι πλαστικός κάδος

ΠΟΙΚΙΛΑ ΥΛΙΚΑ

Μπλε κάδος

ΜΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ

Κόκκινος πλαστικός κάδος
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Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία του συστήματος «πόρτα - πόρτα» απαιτείται η
συνεργασία όλων και η τήρηση ορισμένων κανόνων:
•

Να χρησιμοποιούνται μόνο σακούλες του συγκεκριμένου τύπου που
απαιτείται σε κάθε περίπτωση

•

Να ακολουθείτε τις οδηγίες για το διαχωρισμό των διάφορων τύπων
απορριμμάτων

•

Να γνωρίζετε την ακριβή ημέρα της συλλογής (οι σακούλες θα συλλέγονται
μόνο τις ημέρες που έχουν προβλεφθεί)

•

Να τοποθετείτε τα δοχεία και τις σακούλες ή πριν από τις 07.00 π.μ. ή το
προηγούμενο βράδυ μετά τις 22.00 μ.μ.

B’ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Τι είναι η κομποστοποίηση

Πρόκειται για μέθοδο αποσύνθεσης απορριμμάτων και μετατροπής τους σε
κομπόστ (είδος φυτικού λιπάσματος). Μέσα στους ειδικά διαμορφωμένους κάδους
Biocomposter τοποθετούνται διάφορα οργανικά απόβλητα (φρούτα, λαχανικά,
φλούδες, τσόφλια αυγών, χαρτοπετσέτες, φύλλα κ.λ.π).
Με τη βοήθεια του οξυγόνου, της σωστής αναλογίας άνθρακα και αζώτου, της
θερμοκρασίας

που

αναπτύσσεται

στον

κάδο

αλλά

και

της

ύπαρξης

μικροοργανισμών (στους μεγαλύτερους κάδους τοποθετούνται γαιοσκώληκες),
γίνεται η αποσύνθεση των σκουπιδιών που μετατρέπονται έτσι σε φυσικό λίπασμα.
Ουσιαστικά πρόκειται για μια μέθοδο που μιμείται και επιταχύνει τις διεργασίες
αποδόμησης που συμβαίνουν στη φύση.
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Α)Οικιακή

Κομποστοποίηση

Στην Ευρώπη υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα κατευθυνόμενο προς την οικιακή
κομποστοποίηση, η οποία μάλιστα δεν έρχεται σε αντίθεση με καμία άλλη μέθοδο
που μπορεί ενδεχομένως να εφαρμόζει ο εκάστοτε δήμος. Ο κύριος Φίλιππος
Κυρκίτσος, πρόεδρος της οικολογικής εταιρείας ανακύκλωσης και διδάκτωρ
περιβαλλοντολόγος μάς επισημαίνει πως τα οργανικά αποτελούν το 40% με 60%
των σκουπιδιών μας κατά βάρος και από το 40% κατ' ελάχιστο, το 80% μπορούμε να
το βάλουμε στον δικό μας κάδο. Με τον τρόπο αυτό, το κάθε νοικοκυριό μπορεί να
διαχειριστεί μόνο του το 1/3 των σκουπιδιών του. Παράλληλα παράγουμε κομπόστ
καλής ποιότητας βελτιώνοντας την ποιότητα του κήπου και των φυτών μας,
προστατεύουμε το περιβάλλον και κυρίως αποδεικνύουμε έμπρακτα πως μπορούμε
να αποτελέσουμε εκτός από κύριοι υπαίτιοι του προβλήματος και μέρος της λύσης
του.

Μέθοδοι & Τεχνικές

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιλεγεί μία από τις τρεις μεθόδους τεχνικές κομποστοποίησης. Η μία τεχνική αφορά στη δημιουργία εργοστασίων
μεγάλου μηχανικού διαχωρισμού με συνεπαγόμενο τεράστιο κόστος.

Η δεύτερη τεχνική κομποστοποίησης είναι η διαλογή στην πηγή. Κατά τη μέθοδο
αυτή τοποθετείται ένας ξεχωριστός κάδος δίπλα στους συμβατικούς, το κάθε
νοικοκυριό ξεδιαλέγει τα οργανικά στην κουζίνα του και τα τοποθετεί στον
ξεχωριστό αυτό κάδο όπου στη συνέχεια ειδικό όχημα περισυλλέγει τα σκουπίδια
και τα πηγαίνει στην ειδική μονάδα.
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Η τρίτη μέθοδος είναι η οικιακή, όπου ο πολίτης αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά
του δήμου μηδενίζοντας το κόστος περισυλλογής και μετατροπής των οργανικών σε
κομπόστ, μειώνοντας σημαντικά την ποσότητα των σκουπιδιών και εξισορροπώντας
με εύκολο τρόπο τον όγκο των σκουπιδιών που παράγει.

Biocomposter
Η οικιακή μέθοδος ανακύκλωσης.

Μετατρέψτε τις φλούδες από φρούτα και λαχανικά, το χαρτί κουζίνας, τις
χαρτοπετσέτες, τα κατακάθια καφέ και τσαγιού, τη στάχτη από τζάκι, τα πεσμένα
φύλλα, το κομμένο γρασίδι σε πρώτης τάξεως φυτικό λίπασμα για το έδαφος και τα
φυτά έτοιμο για χρήση στον κήπο, στις
γλάστρες και τα πάρκα.

Οικιακή Κομποστοποίηση

Πως τα αποφάγια μας γίνονται...λίπασμα!
Τα τσόφλια των αυγών, η υπόλοιπη σαλάτα, τα χόρτα που περίσσεψαν από το
τραπέζι σας, και το κατακάθι του καφέ μπορούν εύκολα να γίνουν κομπόστ για τα
φυτά σας.
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Η ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 7 ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ποια υλικά μπορούμε να κομποστοποιήσουμε;
• Λαχανικά, χορταρικά, φρούτα (ωμά ή βρασμένα).
• Υπολείμματα από σαλάτες, αφού στραγγιστούν τα υγρά.
• Φυτικά υπολείμματα όπως ξερά φύλλα, βλαστοί, κομμένο γκαζόν κ.λπ.
• Στάχτη, π.χ. από τζάκι.
• Τσόφλια αυγών.
• Χαρτιά κουζίνας (ρολό κουζίνας, χαρτοπετσέτες, μαλακές σακούλες).
• Πριονίδι (ιδιαίτερα εάν είναι πολύ υγρό το κομπόστ και θέλουμε ένα μείγμα πιο
ισορροπημένο και με μεγαλύτερο αερισμό).
• Υπολείμματα βοτάνων από ροφήματα και κατακάθια καφέ ή και φίλτρα γαλλικού
καφέ.
• Οργανικά λιπάσματα, όπως καστανόχωμα, φυλλόχωμα κ.λπ.).
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Τι εξοπλισμό χρειαζόμαστε;
Χρειαζόμαστε τον ειδικό κάδο κομποστοποίησης, λίγο χώμα κήπου, λίγους
γαιοσκώληκες (μόνο για την πρώτη φορά), ένα μακρύ ξύλο για ανακάτεμα και ένα
μικρό κάδο για τη συλλογή των σκουπιδιών στην κουζίνα.

Πώς φτιάχνουμε κομπόστ στο σπίτι;
Ρίχνουμε στον κάδο - κομποστοποιητή τα οργανικά υλικά της κουζίνας μας και
προσθέτουμε φύλλα και κλαδιά με λίγο χώμα. Φροντίζουμε το μείγμα να περιέχει
διάφορα υλικά, ώστε να αποτελεί την κατάλληλη τροφή για τους γαιοσκώληκες μπορεί να μας τους προμηθεύσει η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης - που
αναλαμβάνουν την αποσύνθεση των οργανικών υλικών. Τροφοδοτούμε τον κάδο
μας με ποικιλία υλικών και ανακατεύουμε κατά διαστήματα ώστε να εμπλουτίζεται
το μείγμα με οξυγόνο. Το πρώτο κομπόστ ωριμάζει σε 3 περίπου μήνες και
μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον κήπο, στις γλάστρες μας ή και στα
παρτέρια της γειτονιάς μας.
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ΤΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΟΜΠΟΣΤ
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Φλούδια και κοτσάνια από

Μεταλλικά αντικείμενα,

λαχανικά

κομμάτια από καρφιά

Υπολείμματα βοτάνων από

Κονσέρβες, αλουμινένια

ροφήματα, κατακάθια καφέ

δοχεία

Φυτικά υπολείμματα όπως
Αλουμινόχαρτο, πλαστικά
ξερά φύλλα βλαστοί από
αντικείμενα ή σακούλες
γλάστρες κ.λ.π
Οργανικά λιπάσματα κοπριές,
καστανόχωμα, φυλλοχώματα

Γυαλιά

γενικά
Στάχτη

Χαρτιά, ιδίως χρωματιστά

Τσόφλια αυγών (κοπανισμένα
κατά προτίμηση)Υπολείμματα

Ξύλα(δεν αποικοδομούνται

βοτάνων από ροφήματα,

γρήγορα)

κατακάθια καφέ
Πριονίδι, ιδιαίτερα αν έχουμε Κρέατα, τυριά, λάδια, σάλτσες
πολύ υγρό κομποστ

και γενικά όχι μαγειρεμένα

Μέχρι να γίνει το κομπόστ δεν γεμίζει ο κάδος;
Ο κάδος κομποστοποίησης δεν γεμίζει καθόλου εύκολα, θα μπορούσε μάλιστα να
καλύψει τις ανάγκες δύο και τριών νοικοκυριών. Πρέπει να σκεφτούμε πως όλα τα
φρούτα και τα λαχανικά που βάζουμε στον κάδο χάνουν το νερό τους και μικραίνει
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σημαντικά ο όγκος τους. Όταν βγει και το κομπόστ για πρώτη φορά επέρχεται και
ισορροπία.
Μπορεί ο κάδος κομποστοποίησης να μοιράζεται από τους ενοίκους μιας
πολυκατοικίας;
Στα

πιλοτικά

προγράμματα

που

έχουν

γίνει,

όταν

τοποθετείται

κάδος

κομποστοποίησης για χρήση σε όλη την πολυκατοικία, δίνεται παράλληλα με τον
μεγάλο κάδο και ένας μικρός για κάθε νοικοκυριό. Με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζει
πιο εύκολα τα σκουπίδια του και τα πετάει ξεχωριστά.
Πόσοι είδη κάδων υπάρχουν;
Κατ' αρχάς υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη. Eνα για όσους διαθέτουν κήπο κι ένα
δεύτερο γι' αυτούς που έχουν μπαλκόνι. Όσον αφορά το μέγεθος, στην αγορά
διατίθενται δύο μεγέθη. Ο μεσαίος κάδος με τετράγωνη βάση 80 cm. και 1 μ. ύψος,
χωρητικότητας 340 λίτρων και ο μεγάλος χωρητικότητας 640 λίτρων, με διπλάσιο
δηλαδή όγκο αλλά όχι μέγεθος.
Υπάρχει κίνδυνος για την υγεία;
Όχι. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την κομποστοποίηση φθάνουν τους
650 με 700 C όπου δεν επιβιώνει το σύνολο των παθογόνων οργανισμών που
ενδέχεται να εισέλθει στο υπό κομποστοποίηση μείγμα. Κατά δεύτερον, ο κάτοχος
του κάδου είναι αυτός που καθορίζει και τι θα ρίξει μέσα, με αποτέλεσμα να
καθορίζει την καθαρότητα του «λιπάσματος».
Β) Γενική Κομποστοποίηση
Πιλοτικό πρόγραμμα Κομποστοποίησης στο Δήμο Ευρώτα

1. Περίληψη –Πλεονεκτήματα της μεθόδου
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Με τη μέθοδο επεξεργασίας απορριμμάτων που προτείνουμε αρχικά, θα γίνεται
προεπεξεργασία των

απορριμμάτων με σκοπό την ανάκτηση ανακυκλώσιμων

υλικών και έπειτα επεξεργασία του οργανικού κλάσματος σε κλειστό σύστημα
κομποστοποίησης.
Για την πρότασή μας υπάρχει πλήρης κάλυψη των νομοθετικών απαιτήσεων και
περιορισμών είναι φιλική περιβαλλοντολογικά , η όχληση των περιοίκων είναι
μηδενική με μηδενικές οσμές. Η κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος θα
γίνεται σε κλειστό σύστημα με πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες επεξεργασίας και
ποιότητας του τελικού προϊόντος προς διάθεση Η διάθεση του–τύπου Κόμποστπροϊόντος για ανάπλαση εδαφών, αναδάσωση καμένων εκτάσεων, αποκατάσταση
λατομείων, αποκατάσταση ΧΑΔΑ (χωματερών). Το ποσοστό υλικών προς απόθεση
είναι μόνο 5 – 7% του συνόλου, το οποίο θα είναι αδρανές. Τέλος η μέθοδος αυτή
απαιτεί

μικρή

σχετικά

έκταση

και

έχει

τη

σύμφωνη

γνώμη

των

περιβαλλοντολογικών οργανώσεων.
2. Περιγραφή Έργου
ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στόχος η ανάκτηση καθαρών κλασμάτων
Χαρτιού
Σιδήρου
Γυαλιού
ΡΕΤ
Μη σιδηρούχων μετάλλων (κυρίως Αλουμινίου και Χαλκού)
Το υπόλειμμα οδηγείται σε Granulator για τη παραγωγή RDF(Στερεού εναλλακτικού
καυσίμου)
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Το οργανικό κλάσμα οδηγείται ακολούθως σε κλειστό σύστημα κομποστοποίησης
με διαδοχικά και σε παράλληλη διάταξη κανάλια ή σε fermenter για παραγωγή
βιοαερίου).
Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει μηχάνημα ανοίγματος σακούλας ,Βαλλιστικό
Διαχωριστή

,Μαγνήτες,

Διαχωριστής

μη

σιδηρούχων

μετάλλων,

Καμπίνα

χειροδιαλογής και Κόσκινα .

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
Μετά το διαχωρισμό τα οργανικά οδηγούνται με φορτωτή ή μεταφορική ταινία στα
κανάλια.

Τα κανάλια είναι κλειστά και με απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες

αερισμού και υγρασίας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η απαγωγή του
μολυσμένου αέρα πραγματοποιείται επίσης ελεγχόμενα και ο μολυσμένος αέρας
οδηγείται σε βιόφιλτρα. Έτσι δεν προκύπτει όχληση λόγω οσμών. Η προσαγωγή
φρέσκου αέρα πραγματοποιείται επίσης ελεγχόμενα. Ιδιαίτερο και σημαντικό
πλεονέκτημα είναι η αυτονομία εκάστου καναλιού.
Έτσι έχουμε την δυνατότητα τροφοδοσίας κάθε καναλιού με διαφορετικό υλικό π.χ.
Κανάλι 1:Mε οργανικά των ΑΣΑ
Κανάλι 2 :Mε ιλύς βιολογικού καθαρισμού
Κανάλι 3 :Mε απόβλητα σφαγείων
Κανάλι 4 :Mε κοπριές
Κανάλι 5 :Mε κλαδέματα
Κανάλι 6:Mε απόβλητα ελαιοτριβείων κ.ο.κ
Ο βασικός μηχανολογικός εξοπλισμός που αναστρέφει τα υλικά και εξασφαλίζει
ιδανικές συνθήκες για την κομποστοποίηση είναι εκτός του καναλιού και
προστατεύεται από φθορές και διάβρωση. Έπειτα από διάστημα 3-5 εβδομάδων
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(Αναλόγως του υλικού εκάστου καναλιού) το προϊόν

εξέρχεται και παραμένει

υγιεινοποιημένο και άοσμο σε υπαίθριο χώρο και μεγάλων διαστάσεων σωρούς .
Τα τελικά προϊόντα οδηγούνται για καθημερινή επικάλυψη του ΧΥΤΑ για
αποκατάσταση χωματερών ,λατομείων και άλλες χρήσεις ως εδαφοβελτιωτικό.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ
Τα κλειστά συστήματα προτιμούνται για τη διαχείριση (Κομποστοποίηση ή Βιοξήρανση) των πλέον «δύσκολων» και με εντονότερη όχληση υλικών (Οργανικό
κλάσμα Αστικών αποβλήτων, ληγμένα τρόφιμα, ζωικά υπολείμματα, λάσπες
βιολογικών καθαρισμών κ.α.) . Συνοδεύονται από συστήματα προσαγωγής και
απαγωγής αέρα, βιόφιλτρο, εξοπλισμό on line ελέγχου των παραμέτρων.
Χρονική περίοδος επεξεργασίας: 3 - 6 εβδομάδες.
Επεξεργαζόμενη ποσότητα ανά στρέμμα:6.000 m3 έως 12.000m3 ανά έτος και ανά
στρέμμα κομποστοπλατείας.
Κλειστό σύστημα τούνελ:
Επιτρέπει τη διαχείριση του συνόλου των οργανικών αποβλήτων και των πλέον
δύσκολων. Η

Βιολογική Επεξεργασία

επιτρέπει τιμή

βίο – αποδόμησης

μεγαλύτερη του 70% με χρονική διάρκεια 5-6 εβδομάδων. Το

κλειστό σύστημα

συνοδεύεται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα ελέγχου αερισμού και υγρασίας
και παρέχει τις μέγιστες τιμές Βίο – αποδόμησης και Βιολογικής ξήρανσης.
Η μοναδική σχεδίαση (κλειστό τούνελ) επιτρέπει το χαμηλότερο κόστος
κατασκευών και επίσης το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.Τα κλειστά τούνελ
επιτρέπουν την ευέλικτη ταυτόχρονη διαχείριση – επεξεργασία διαφορετικών
υλικών ανά τούνελ. Μετά την επεξεργασία 2-5 εβδομάδων το εξερχόμενο υλικό το
οποίο είναι βίο-σταθεροποιημένο μεταφέρεται για αποκατάσταση λατομείων,
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ορυχείων,

αποκατάσταση

ΧΑΔΑ,

εδαφοβελτίωση

χέρσων

εκτάσεων,

εδαφοβελτίωση καμένων εκτάσεων, καθημερινή επικάλυψη ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ κ.α.
3. Φωτογραφίες
ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΕΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΕΣ
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Γ΄: ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ
Λόγω του ότι απομένει ένα υπόλειμμα 7% από τη μέθοδο της κομποστοποίησης,
προτείνουμε τη μέθοδο του δεματοποιητή για τη επεξεργασία του υπολείμματος
αυτού, η οποία είναι προσωρινή και για 2 έτη έως ότου η προτεινόμενη λύση από
την περιφέρεια υλοποιηθεί ή όπως θα δείτε στην Δ΄φάση θα προχωρήσουμε και
περαιτέρω στην επίλυση του προβληματικού υπολειμματικού όγκου με μέθοδο που
θα πληροί τους περιβαλλοντικούς όρους.

Παρουσίαση συστήµατος
•
•
•
•
•
•
•
•

Ταινία τροφοδοσίας
Βιοµηχανικός δεµατο̟οιητής
Βιολογικός καθαρισµός
Μηχάνηµα ̟εριτύλιξης
Πλυστικό µηχάνηµα
Περονοφόρο µηχάνηµα
∆εξαµενές νερού
Στεγασµένο κτίριο

1
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Περιγραφή της Μεθόδου

• Βήµα 1:
Τα α̟ορρίµµατα µέσω ιµάντα ή φορτωτή
τροφοδοτούνται στον δεµατο̟οιητή
• Βήµα 2:
Οι µ̟άλες α̟ορριµµάτων ̟ροωθούνται και
ανυψώνονται µέσω ράµ̟ας στο µηχάνηµα
̟εριτύλιξης

2

• Βήµα 3:
Βιολογικός καθαρισµός
Τα στραγγίσµατα των α̟ορριµµάτων καθώς και τα νερά
α̟ό την έκ̟λυση του εξο̟λισµού θα συλλέγονται µέσω
κατάλληλων καναλιών και αγωγών της εγκατάστασης σε
βιολογικό καθαρισµό ικανότητας µέγιστης ε̟εξεργασίας
24.000 lt / ηµ.
• Βήµα 4:
Οι µ̟άλες των α̟ορριµµάτων τυλιγµένες µε το
stretch-film α̟οθηκεύονται ̟ροσωρινά σε εξωτερικό
ανοιχτό χώρο Το φιλµ που απαιτείται για την περιέλιξη είναι
ειδικό και έχει υποστεί σταθεροποίηση µε UV που επιτρέπει
την ασφαλή χρήση του για 1,5-2 χρόνια. Το πάχος του stretch
film κυµαίνεται από 700-750 mm.
3
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Πλεονεκτήµατα της µεθόδου

1. Η ̟αρουσία του stretch film εµ̟οδίζει την υγρασία
και το οξυγόνο να έλθει σε ε̟αφή µε τα
συµ̟ιεσµένα α̟ορρίµµατα. Με τον τρό̟ο αυτό
µειώνονται στο ελάχιστο οι ζυµώσεις του οργανικού
κλάσµατος των α̟ορριµµάτων για αρκετό χρόνο
µετά την ̟αραγωγή τους και τα δεµατο̟οιηµένα
α̟ορρίµµατα
µ̟ορούν
να
διατηρηθούν
α̟οθηκευµένα σε ο̟οιοδή̟οτε χώρο για µεγάλο
χρονικό διάστηµα σε κυβικές ή κυλινδρικές µ̟άλες
οι ο̟οίες δεν µυρίζουν και δεν ̟αράγουν σκόνη ή
στραγγίσµατα.
2. Εξαιρετικά µεγάλη σµίκρυνση του όγκου των
α̟ορριµµάτων
4
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Πλεονεκτήµατα της µεθόδου
3. Παράγοντες ό̟ως η αυτανάφλεξη, η δυσοσµία, η
διάβρωση των ε̟ιφανειών ενα̟όθεσης, η
̟ροσέλκυση ̟τηνών και τρωκτικών και η διασ̟ορά
ελαφρών αντικειµένων εξουδετερώνονται
4. Η αυτόµατη λειτουργία του δεµατο̟οιητή και του
µηχανήµατος ̟εριέλιξης µειώνει τα εργατικά έξοδα
και συντοµεύει το χρόνο ε̟εξεργασίας
5. Το stretch film είναι υλικό φιλικό προς το περιβάλλον
καθώς µπορεί είτε να ανακυκλωθεί, είτε να
χρησιµοποιηθεί ως πηγή ενέργειας
6. Οι µπάλες µπορούν να τοποθετηθούν ως έχουν στην
χωµατερή ή να ανοιχτούν µε αυτόµατο µηχάνηµα
5

7.

Η εγκατάσταση είναι τελείως κλειστή ώστε να
α̟οφεύγεται η ορατότητα, οι οσµές (δυνατότητα
αντίστροφης ̟ίεσης) καθώς και η διασ̟ορά
α̟ορριµµάτων.
8. Μετά το τέλος του έργου η κτιριακή εγκατάσταση
µ̟ορεί να χρησιµο̟οιηθεί είτε ως σταθµός
µεταφόρτωσης α̟ορριµµάτων ή ανακυκλώσιµων
υλικών είτε ως κέντρο διαλογής ανακυκλώσιµων
υλικών (Κ∆ΑΥ)
9. Κατά τη διαδικασία της ̟εριτύλιξης (µε
τουλάχιστον 4 στρώσεις stretch film), υ̟άρχουν
σηµεία στη µ̟άλα µε ̟ερισσότερες στρώσεις για την
ασφαλή µεταφορά της (χρήση ̟ερονοφόρου) στο
χώρο ενα̟όθεσης
6
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∆εµατο̟οιητής

8
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Μηχάνηµα Περιτύλιξης µε film (PE) Πολυαιθυλενίου

9

Μ̟άλα µε α̟ορρίµµατα κατά τη διαδικασία
̟εριέλιξης

10
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Μ̟άλα µε α̟ορρίµµατα κατά τη διαδικασία ̟εριέλιξης

11

Μ̟άλα µε α̟ορρίµµατα έτοιµη για την ̟ροσωρινή
α̟οθήκευση

13
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Μ̟άλες Α̟ορριµµάτων Α̟οθηκευµένες

15

Δέματα αποθηκευμένα μετά από το pressing

& την περιτύλιξη τους που

υφίστανται τοποθετούνται σε κατάλληλα τσιμεντένια υποστρώματα με τριχοειδή
έτσι ώστε και τα τελευταία υπολείμματα να επιστρέφουν στον βιολογικό μέσα
από κατάλληλους αγωγούς.

Δ΄: ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Με δεδομένη την ευαισθησία και την προθυμία του Δήμου Ευρώτα αναφορικά με
την διαχείριση των απορριμμάτων με στόχο την οριστική λύση του προβλήματος με
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απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον, χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ή
νανοσωματιδίων που προκαλούν τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας, εισηγούμαστε
την πρόσκληση Διεθνούς Διαγωνισμού για την αξιοποίηση των αστικών
απορριμμάτων, με στόχο την διερεύνηση, αξιολόγηση και επιλογή του τρόπου αλλά
και της διαδικασίας για την τελική επεξεργασία του υπολειμματικού όγκου που
προκύπτει από την υλοποίηση των προτεινόμενων πρακτικών συλλογής, διαλογής,
επεξεργασίας και διαχείρισης των απορριμμάτων του Δήμου Ευρώτα. Τα
περιβαλλοντολογικά, κοινωνικά, χωροταξικά κλπ κριτήρια προϋποθέσεων με βάση
τα οποία η Δημοτική αρχή θα κρίνει τις ενδεχόμενες προτάσεις ως αποδεκτές προς
αξιολόγηση, θα αποτυπωθούν σε αναλυτικά τεύχη που θα εκπονηθούν από κοινού
από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, της περιφέρειας, του ΥΠΕΚΑ και του σύνταξα
της πρότασης.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί σε σχετικό site διεθνών διαγωνισμών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και ο ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου θα κατατεθεί μαζί με τον
σχετικό φάκελο στο Γραφείο της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Αθήνα, ενέργειες
που θα είναι σε άμεση συνεργασία με υπογραφή σύμβασης με το Μετσόβιο
Πολυτεχνείο για την προτεινόμενη εκλεκτική καταληκτική επεξεργασία των
απορριμμάτων αλλά και την από κοινού επιλογή μετά από σχετική απόφαση του
Δ.Σ. του Δήμου Ευρώτα.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι με την ψήφιση του χωροταξικού και του
διαχωριστικού σχεδιασμού, ο Δήμος αποφεύγει το πρόστιμο υλοποιώντας
τεχνολογίες φιλικές στο περιβάλλον και τηρώντας αυστηρά τους όρους και τις
προϋποθέσεις τόσο της περιβαλλοντικής Κοινοτικής οδηγίας όσο και του ΥΠΕΚΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV :
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το παρόν ερωτηματολόγιο στοχεύει στην περιγραφή και αξιολόγηση της
κατάστασης της ……………………….του Δήμου Ευρώτα από τον προϊστάμενό του στις
ακόλουθες ενότητες:

1. Αποδέκτες της υπηρεσίας
2. Δραστηριότητες & Διαδικασίες λειτουργίας της υπηρεσίας
3. Οργάνωση, Ανθρώπινο Δυναμικό, Υλικοτεχνική Υποδομή & Συνεργασίες
της υπηρεσίας
4. Οικονομικά της υπηρεσίας

1. Συνοπτική περιγραφή της υπηρεσίας
Περιγράψτε συνοπτικά τα βασικά λειτουργικά, οργανωτικά και οικονομικά
χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, ομαδοποιημένα στις επόμενες ενότητες:
Αποδέκτες

Δραστηριότητες &
Διαδικασίες

Καταγραφή όλων των αποδεκτών της υπηρεσίας
(αριθμός και κατηγορίες αποδεκτών)

•
•

Καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων και των
εκροών τους (είδη και ποσότητες)
Χρήστες των εκροών (αριθμός, κατηγορίες,
συχνότητα χρήσης)
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•
•

Οργάνωση και
Συνεργασίες

Ανθρώπινο δυναμικό &
Υλικοτεχνική υποδομή

Συνοπτική
περιγραφή
προηγούμενης τετραετίας
Τρέχοντα έργα / δράσεις

των

δράσεων

•
•

Φορέας και διοικητική ενότητα ένταξης
υπηρεσίας
Συστήματα διαχείρισης και λειτουργίας
Συνεργασίες με άλλους φορείς

•
•
•

Προσωπικό της υπηρεσίας
Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις
Μηχανοργάνωση

•
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Οικονομικά

Έσοδα και δαπάνες της υπηρεσίας

2. Αξιολόγηση της κατάστασης των Αποδεκτών της υπηρεσίας
Καταγράψτε όλες τις κατηγορίες των άμεσων και έμμεσων αποδεκτών της
υπηρεσίας.
Στη συνέχεια αξιολογείστε την κατάσταση των αποδεκτών και εντοπίστε
α) Ανάγκες των αποδεκτών που πρέπει να ικανοποιηθούν κατά την επόμενη
περίοδο και
β) Δυνατότητες των αποδεκτών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Ενδεικτικά αξιολογείστε τα ακόλουθα:
•

Σε ποιες ομάδες πολιτών ή τοπικών φορέων ή σε ποια γεωγραφικά
τμήματα της περιοχής του Δήμου απευθύνονται σήμερα οι
δραστηριότητες της υπηρεσίας;
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•
•
•
•

•
•

•

Μήπως υπάρχουν κάποιες ομάδες αποδεκτών που δεν εξυπηρετούνται ή
υπό-εξυπηρετούνται; Ποιες είναι και γιατί;
Σε ποιο βαθμό οι ασθενέστερες ομάδες πολιτών κάνουν χρήση των
παρεχόμενων υπηρεσιών;
Μήπως στα πλαίσια του αναπροσανατολισμού του σκοπού και του ρόλου
της η υπηρεσία θα πρέπει να στραφεί σε νέες ομάδες αποδεκτών;
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
αποδεκτών; Δημιουργεί η υπηρεσία τις ωφέλειες και τα προσδοκώμενα
θετικά αποτελέσματα στους χρήστες των υπηρεσιών της; Σε τι
ωφελούνται οι αποδέκτες από τις υπηρεσίες της δομής; Ποιος είναι ο
βαθμός ικανοποίησης των αναγκών τους;
Ποιες είναι οι τάσεις εξέλιξης της ζήτησης για τις παρεχόμενες υπηρεσίες;
Δεδομένου ότι οι υφιστάμενες δραστηριότητες της υπηρεσίας είναι
αποτέλεσμα αποφάσεων που λήφθηκαν στο παρελθόν, είναι πιθανό να
μην αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις σημερινές ανάγκες των
αποδεκτών ή τις ανάγκες που εκτιμάτε ότι θα προκύψουν στο άμεσο
μέλλον. Ποιες είναι οι ανάγκες που κατά προτεραιότητα πρέπει να
ικανοποιηθούν κατά την επόμενη περίοδο;
Ποιες είναι οι δυνατότητες των αποδεκτών που μπορούν να
αξιοποιηθούν για την καλύτερη εκπλήρωση του σκοπού της υπηρεσίας;

Συμπληρώστε τον επόμενο πίνακα με τα κυριότερα συμπεράσματα της αξιολόγησης
των αποδεκτών της υπηρεσίας.
Αποδέκτες

Ανάγκες

Πόλη της .................

Οικισμοί και Δημοτικά
Διαμερίσματα
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Κάτοικοι, τοπικές
επιχειρήσεις και
διάφοροι φορείς

3. Αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λειτουργίας
της υπηρεσίας
Αξιολογείστε την κατάσταση των δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λειτουργίας
της υπηρεσίας και εντοπίστε
α) Αδύνατα σημεία της υπηρεσίας, που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
β) Δυνατά σημεία της υπηρεσίας, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Ενδεικτικά αξιολογείστε τα ακόλουθα:
•

•

•
•

Εντοπίστε πιθανές νέες δραστηριότητες που θα πρέπει να εκτελούνται από
την υπηρεσία, προκειμένου να αναβαθμίσει τον ρόλο της, ικανοποιώντας
αποτελεσματικότερα τις διαπιστωμένες ανάγκες των αποδεκτών.
Αξιολογείστε το ποσοτικό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών αφού
λάβετε υπόψη την ζήτηση από τους αποδεκτές. Επαρκούν (ποσοτικά) οι
παρεχόμενες υπηρεσίες σε σχέση με την τρέχουσα ή προβλεπόμενη ζήτηση;
Πως αξιολογούν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών οι χρήστες; Είναι
ικανοποιημένοι από την εξυπηρέτησή τους; Υπάρχουν πολλά παράπονα;
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών για τα οποία οι
χρήστες προσδοκούν βελτιώσεις (πχ ωράριο λειτουργίας, πρόσβαση, χρόνος
απόκρισης, χρόνος αναμονής, αξιοπιστία, καλύτερη εξυπηρέτηση κλπ) ; Τι
θεωρούν ότι πρέπει να αλλάξει; Ποια είναι τα συνήθη παράπονα και οι
προτάσεις τους;

298

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ∆ήµου Ευρώτα

•

•
•

•
•

Λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς και άλλους πόρους που
καταναλώνονται σε σχέση με τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι
δραστηριότητες, θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της
αποδοτικότητας της υπηρεσίας; Με ποιους τρόπους θα επιτευχθεί η
βελτίωση της αποδοτικότητας;
Ποιες είναι οι ελλείψεις στις διαδικασίες προγραμματισμού,
παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης της υπηρεσίας;
Πως πληροφορούνται οι αποδέκτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και με
ποιες διαδικασίες πληροφορείται η υπηρεσία για τη ζήτηση, τα αιτήματα
και τις ανάγκες των αποδεκτών;
Υπάρχει διαδικασία υποβολής προτάσεων / παραπόνων και πως
ανταποκρίνεται η υπηρεσία;
Παρέχονται δυνατότητες συμμετοχής των αποδεκτών στη λήψη των
αποφάσεων;
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4. Αξιολόγηση της Οργάνωσης, του ανθρώπινου δυναμικού, της
υλικοτεχνικής υποδομής και των συνεργασιών της υπηρεσίας
Αξιολογείστε την κατάσταση της οργάνωσης, του ανθρώπινου δυναμικού, της
υλικοτεχνικής υποδομής και των συνεργασιών της υπηρεσίας και εντοπίστε
α) Αδύνατα σημεία της υπηρεσίας, που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
β) Δυνατά σημεία της υπηρεσίας, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Ενδεικτικά αξιολογείστε τα ακόλουθα:
• Ποιες είναι οι ανάγκες βελτίωσης της οργάνωσης και διοίκησης της
υπηρεσίας;
• Υπάρχουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να εκτελεστούν με ποιο
αποτελεσματικό και ποιο αποδοτικό τρόπο, μέθοδο / σύστημα;
• Ποιες είναι οι ανάγκες στελέχωσης ;
• Ποιες είναι οι ανάγκες επιμόρφωσης του προσωπικού;
• Ποιες είναι οι ανάγκες μηχανοργάνωσης;
• Ποιες είναι οι ανάγκες εξοπλισμού και εγκαταστάσεων;
• Υπάρχουν προβλήματα έλλειψης συντονισμού με άλλες συναρμόδιες ή
συμπληρωματικές δομές;
• Έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες με άλλους φορείς; Ποια είναι τα
προβλήματα;
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5. Αξιολόγηση των Οικονομικών της υπηρεσίας
Αξιολογείστε την οικονομική κατάσταση της υπηρεσίας και εντοπίστε
α) Αδύνατα σημεία της υπηρεσίας, που πρέπει να αντιμετωπιστούν και
β) Δυνατά σημεία της υπηρεσίας, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
Ενδεικτικά αξιολογείστε τα ακόλουθα:
• Αξιοποιούνται όλες οι δυνατές πηγές εσόδων;
• Πως αξιολογείτε το επίπεδο οικονομικής επιβάρυνσης των χρηστών της
υπηρεσίας;
• Υπάρχουν προβλήματα έλλειψης ρευστότητας ή υπερχρέωσης; Πως
αξιολογείτε την οικονομική κατάσταση της υπηρεσίας;
• Ποιο είναι το κόστος υλοποίησης των δραστηριοτήτων της υπηρεσίας; Πως
αξιολογείτε το επίπεδο των δαπανών της υπηρεσίας σε σχέση με τα
αποτελέσματα που επιτυγχάνει;
• Η κατανομή των οικονομικών πόρων στις επί μέρους δραστηριότητες της
υπηρεσίας αντανακλά τις προγραμματικές της προτεραιότητες;
Τέλος συμπληρώστε τους επόμενους δύο πίνακες με τα κυριότερα συμπεράσματα
της αξιολόγησης του εσωτερικού περιβάλλοντος της υπηρεσίας.

Αδύνατα σημεία
Δραστηριότητες
& Διαδικασίες

Οργάνωση και
Συνεργασίες

Ανθρώπινο
δυναμικό &
Υλικοτεχνική
υποδομή
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Οικονομικά

Ισχυρά σημεία
Δραστηριότητες
& Διαδικασίες

Οργάνωση και
Συνεργασίες

Ανθρώπινο
δυναμικό &
Υλικοτεχνική
υποδομή

Οικονομικά
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