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ΦΑΣΗ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η παρούσα εργασία κατάρτισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Τυρού 2007-

2010» υλοποιήθηκε από Διεπιστημονική Ομάδα Έργου1, τα μέλη της οποίας προέρχονται 

από τον Δήμο Τυρού και την «Αναπτυξιακή Πάρνωνα». Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

ΟΤΑ.

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού της 

Προγράμματος του Δήμου Τυρού ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα με το από την

16/01/2008 Συμφωνητικό Ανάθεσης Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με τίτλο: «Υπηρεσίες 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης της Διεπιστημονικής Ομάδας Έργου του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος 2007-2010 του Δήμου Τυρού».

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα επιδιώκει να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

βιώσιμης ανάπτυξης, εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου και προώθησης των συνεργασιών, 

δηλαδή ένα πρόγραμμα με τρεις άξονες:

 Την προώθηση των αναπτυξιακών υποδομών και των τοπικών επενδύσεων. 

 Τη βελτίωση της υφιστάμενης λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, των 

Νομικών Προσώπων και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

 Την ανάπτυξη των συνεργασιών με ΟΤΑ και άλλους φορείς.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα εκπονείται σε δυο φάσεις που περιλαμβάνουν η μεν πρώτη 

το στρατηγικό σχεδιασμό και η δε δεύτερη τον επιχειρησιακό προγραμματισμό για το Δήμο 

και καθορίζουν τους στρατηγικούς στόχους, τις προτεραιότητες της τοπικής ανάπτυξης, 

καθώς και την οργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων και 

των Επιχειρήσεων του, ενώ παράλληλα θα εξειδικεύουν τις δράσεις της τετραετίας για την 

επίτευξη των στόχων αυτών.

Με απλά λόγια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί το κατ’ εξοχήν "εργαλείο" που 

απαντά στις ερωτήσεις:

 Πού βρίσκεται σήμερα ο Δήμος σε σύγκριση με τα εθνικά standards.

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, ποια τα ισχυρά και τα 

αδύνατα σημεία του, ποιες οι ευκαιρίες και ποιοι οι περιορισμοί στην αναπτυξιακή 

του διαδικασία.

 Πού θέλουμε να πάμε; Ποιες είναι οι αξίες μας, ποιο είναι το όραμά μας. 

                                        
1 Η ΔΟΕ συστήθηκε με την αρ. 65/9.1.2008 Απόφαση Δημάρχου.
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 Με ποιόν τρόπο θα επιτευχθεί; Ποιες είναι οι προτεραιότητές μας, σε ποιους τομείς 

θα δώσουμε βαρύτητα, ποια θα είναι τα μέσα μας, οργανωτικά, επιχειρησιακά, 

λειτουργικά, οικονομικά. 

 Τι αποτελέσματα θα έχουμε; Ποιους δείκτες θα εφαρμόσουμε για να 

αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα, για να παρακολουθήσουμε και αποτιμήσουμε την 

υλοποίηση των στόχων μας.

Στην Α’ Φάση του Στρατηγικού Σχεδιασμού, αποτυπώνονται συστηματικά και 

ολοκληρωμένα:

 η παρούσα επιχειρησιακή κατάσταση του Δήμου.

 η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

 οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι.

 οι Αναπτυξιακές  Προτεραιότητες και η γενική στρατηγική του Δήμου.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ), εκπονείται σύμφωνα με τη νομοθεσία για την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με το Ν.3463/2006 (ΚΔΚ, ΦΕΚ-114/τΑ’/2006) 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και την εξειδίκευση που περιγράφεται στην  απόφαση υπ’ 

αριθμό 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ-534/τΒ/13.4.2007). Βασίζεται δε στις διαμορφωμένες 

προδιαγραφές και διαδικασίες κατάρτισης των ΕΠ, που απορρέουν από τη γενική 

περιγραφή των εγκυκλίων 46/2006 και 66/2007 του ΥΠΕΣΔΔΑ και από το ΠΔ 185/2007.

2. Μεθοδολογική προσέγγιση

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εκπόνηση του ΕΠ, βασίζεται στην επιδίωξη

σύνταξης και αποδοχής ενός προγραμματισμού, που θα ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη 

κατάσταση και που μπορεί να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της θεσμικής κατοχύρωσης.

Το ΕΠ του Δήμου Τυρού παραδίδεται σε δύο φάσεις. Η Α’ φάση αφορά στο Στρατηγικό 

Σχεδιασμό και η Β’ φάση στον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό, όπου θα καταρτιστεί και το 

τετραετές Σχέδιο Δράσης του Δήμου.  

Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την κατάρτιση και ολοκλήρωση της Α’ φάσης του ΕΠ 

είναι τα ακόλουθα:

1. Πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις, για να προσδιοριστούν οι 

προτεραιότητες και η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Δήμος, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις και τον ανταγωνισμό του 

γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, στην προσπάθεια του να επιτύχει το 

αναπτυξιακό όραμα του.

2. Συλλέχθηκαν στοιχεία από διάφορες πηγές (Δήμο Τυρού, Δημοτικά Νομικά 

Πρόσωπα, ΕΣΥΕ, βιβλιογραφία, βιβλιοθήκη «Αναπτυξιακής Πάρνωνα», διαδίκτυο 

κ.λπ.) για την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Τυρού.
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3. Διερευνήθηκαν οι δραστηριότητες εθνικού σχεδιασμού στα πλαίσια της τέταρτης 

Προγραμματικής Περιόδου.

4. Καθορίστηκε η στρατηγική και οι Πολιτικές Δράσεις για τον καθορισμό του 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού του Δήμου Τυρού.

Η παρούσα Α’ Φάση υποβάλλεται στα πλαίσια της αξιολόγησης και της έγκρισης των 

δεδομένων από το Δήμο Τυρού. Με την οριστικοποίηση της θα ακολουθήσει η σύνταξη και 

υποβολή της Β΄ Φάσης, που περιλαμβάνει τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό των 

δράσεων, την εξειδίκευση των προγραμματισμένων έργων σε άξονες, τη δυνατότητα 

λειτουργίας του Δήμου στο γενικό πλαίσιο της χωρικής οργάνωσης στην περιοχή της 

Κυνουρίας, το χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των προτάσεων και τη σύνταξη Δελτίων 

Προγραμματισμού, προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα στα πλαίσια του επιχειρησιακού 

σχεδιασμού του Δήμου Τυρού.

Τα περιεχόμενα της Α’ φάσης και του παρόντος αποτελούνται από:

1. Τεύχος Α’: Στρατηγικός Σχεδιασμός

2. Τεύχος Β’: Παραρτήματα

- Εσωτερική οργάνωση του Δήμου Τυρού

- Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου ΟΤΑ, Νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

- Εξισωτικές Αποζημιώσεις των ετών 2006-2007.

- Χάρτες της περιοχής.

3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο δομεί το ΕΠ με ενότητες και κεφάλαια που συνολικά 

ανταποκρίνονται στην αναγκαιότητα ύπαρξης ενός Στρατηγικού Σχεδιασμού και ενός 

Επιχειρησιακού Προγραμματισμού για τον Δήμο. Έτσι, το παρόν ΕΠ εκπονείται αντίστοιχα 

σε δύο φάσεις που περιλαμβάνουν, η μεν πρώτη το “Στρατηγικό Σχεδιασμό” και η δε 

δεύτερη τον “Επιχειρησιακό Προγραμματισμό” του Δήμου Τυρού.

Η κάθε φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

ΦΑΣΗ Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος
2. Μεθοδολογική προσέγγιση
3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Τυρού
1.1.1. Ιστορική Φυσιογνωμία
1.1.2. Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις
1.1.3. Οικονομικές δραστηριότητες
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1.1.4. Φυσικοί πόροι
1.1.5. Περιβάλλον
1.1.6. Ενέργεια – χρήση ΑΠΕ
1.1.7. Πολεοδομία – χωροταξία – θεσμικό περιβάλλον Δήμου Τυρού
1.1.8. Υποδομές
1.2. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου Τυρού ως ΟΤΑ
1.2.1. Εισαγωγή
1.2.2. Έδρα – οργανόγραμμα – ανθρώπινο δυναμικό
1.2.3. Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου
1.2.4. Στόλος οχημάτων του Δήμου Τυρού
1.2.5. Υλικοτεχνική υποδομή
1.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Τυρού
1.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Τυρού
1.2.8. Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ
1.2.9. Συμπεράσματα ανάλυσης Νομικών Προσώπων
1.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης
1.3.1. Ανάλυση SWOT
1.3.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Τυρού
1.3.3. Δυνατότητες - Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δ. Τυρού
1.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες
1.3.5. Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών
1.3.6. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
2.1. Στρατηγική του ΟΤΑ
2.1.1. Αποστολή - Αξίες - Αναπτυξιακό Όραμα
2.1.2. Διατύπωση Στρατηγικής
2.1.3. Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων
2.2. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες
2.2.1. Εθνικές και περιφερειακές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες
2.2.2. Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
2.3. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης

ΦΑΣΗ Β: Προγραμματισμός 

Β.1 Επιχειρησιακός Προγραμματισμός
Στόχοι και δράσεις
1. Εξειδίκευση γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους και άξονες.
2. Εξειδίκευση αξόνων σε μέτρα.
3. Προσδιορισμός βαθμού ωρίμανσης των προτεινομένων δράσεων - αναγκαιότητα εκπόνησης των 

απαιτούμενων μελετών και ερευνών.
4. Συνεργασίες / συμπράξεις με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων 

στην περιοχή του Δήμου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.
5. Ενέργειες δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης.
Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων
1. Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης.
2. Εξειδίκευση Μέτρων σε Δράσεις.
3. Ιεράρχηση δράσεων σε πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας.
4. Τεχνικά δελτία προγραμματισμού των δράσεων.

- Άξονας – Μέτρο.
- Στόχοι που επιτυγχάνονται.
- Εκροές που θα παραχθούν / δείκτες.
- Σύντομη περιγραφή έργου / δράσης.
- Χωροθέτηση της Δράσης.
- Αναπτυξιακές επιπτώσεις.
- Φάσεις Υλοποίησης.
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- Πίνακας ωρίμανσης έργων / δράσεων.
- Προσδιορισμός πηγών χρηματοδότησης.
- Κατάστρωση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ανά έτος.
- Διοικητική Μονάδα Υπεύθυνη για την Υλοποίηση.
- Εκτίμηση προϋπολογισμού με βάση τιμές μονάδος.
- Προϋπολογισμός δαπανών σε ετήσια βάση.

Β.2     Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης
2.1 Οικονομικός Προγραμματισμός
2.1.1. Τετραετές πρόγραμμα εσόδων ανά πηγή.
2.1.2. Επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες του προγράμματος.
2.1.3. Χρηματοδοτικοί πίνακες προγράμματος ανά έτος / άξονα/ μέτρο.
2.1.4. Τετραετές πρόγραμμα στελέχωσης και δαπανών.
2.1.5. Ιεράρχηση των δράσεων. 
2.1.6. Τετραετής προϋπολογισμός του προγράμματος.
2.2 Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

- Δείκτες αποτελεσμάτων.
- Δείκτες υλοποίησης.
- Δείκτες ικανοποίησης αναγκών.

Η παρούσα Α’ Φάση αποτελεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό για την περίοδο 2007 – 2010. 

Στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της συμμετείχαν τα μέλη της Διεπιστημονικής Ομάδας 

Έργου που συστήθηκε με την απόφαση Δημάρχου αρ. 65/2008:

1. Λυρής Κωνσταντίνος / Αντιδήμαρχος, αναπληρούμενος από την Κατσίγκρη 

Αγγελική / Αντιδήμαρχο.

2. Μπερέτσος Μαρίνης / Γενικός Διευθυντής-εκπρόσωπος του εξωτερικού συμβούλου 

(“Αναπτυξιακής Πάρνωνα”), με αναπληρωτή του τον Σπυρόπουλο Φίλιππο / 

Οικονομολόγο, συνεργάτη της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα».

3. Τσουκάτος Σπυρίδωνας / Δημοτικός Σύμβουλος Τυρού, αναπληρούμενος από τον 

Τριανταφύλλου Ιωάννη / Δημοτικό Σύμβουλο Τυρού. 

4. Μαντζανά Γεωργία - ΠΕ (Χημικών Μηχανικών) / τακτική υπάλληλος του Δήµου 

Τυρού, αναπληρούμενη από τον Μαστοράκη Παναγιώτη του Ιωάννη - ΠΕ 

(Γεωπόνων) / τακτικό υπάλληλο Δήµου Τυρού. 

5. Μπούτσικος Γεώργιος - ΠΕ (Πολιτικών Μηχανικών) / τακτικός υπάλληλος Δήµου 

Τυρού, αναπληρούμενος από τον Μαρνέρη Ιωάννη - ΔΕ (Διοικητικών Γραμματέων) 

/ τακτικό υπάλληλο Δήµου Τυρού.

6. Λαλουδάκη Μαρία - ΠΕ (Οικονομολόγος) / τακτική υπάλληλος Δήµου Τυρού, 

αναπληρούμενη από την Ανεζύρη Αγγελική του Φίλιππου - ΤΕ (Διοικητικού, 

Λογιστικού) / τακτική υπάλληλο Δήµου Τυρού. 

Η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» οφείλει θερμές 

ευχαριστίες στον Δήμαρχο Τυρού κ. Καρδαρά Αντώνιο και στα στελέχη του Δήμου για τη 

συνεργασία τους κατά την εκπόνηση του παρόντος Έργου.
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1. Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάμενης Κατάστασης.

1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής του Δήμου Τυρού

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που ανέδειξε η συλλογή 

και αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων που αφορούν: τα βασικά ιστορικά, 

δημογραφικά, πληθυσμιακά, γεωγραφικά, οικονομικά, πολεοδομικά, περιβαλλοντικά και 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της περιοχής του Ο.Τ.Α., καθώς και των σχέσεων και των 

αλληλεξαρτήσεων του με τους γειτονικούς Ο.Τ.Α. και την ευρύτερη περιοχή.

1.1.1. Ιστορική Φυσιογνωμία2

1.1.1.1. Προϊστορικοί Χρόνοι – Προελληνικά Φύλα.

Ο Δήμος Τυρού, με τη σημερινή του γεωγραφική έκταση, ακολουθούσε πάντα την 

ιστορική πορεία της Κυνουρίας ενώ αποτελεί το πιο κεντρικό κομμάτι της φημισμένης 

περιοχής της Τσακωνιάς, μιας περιοχής που χαρακτηρίζεται από έντονη και συνεχή 

ιστορική πορεία μέσα στους αιώνες. Τσακωνιά είναι η περιοχή που εκτείνεται N.A. της 

Kυνουρίας και περιλαμβάνει το Λεωνίδιο, τον Άγιο Ανδρέα, τον Τυρό, τον Πραστό, την 

Kαστάνιτσα, τη Σίταινα, τα Mέλανα, τα Σαπουνακέικα, την Πραγματευτή και τους 

συνοικισμούς Σαμπατική, Bασκίνα, Λιβάδι, Φούσκα κ.ά. μικρούς. Παλαιότερα, η Τσακωνιά, 

είχε πολύ μεγαλύτερη έκταση και έφτανε ως τη Μονεμβάσια, τα Bάτικα και τα Eλοχώρια.

Αν και δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς φάνηκαν οι πρώτοι κάτοικοι στην περιοχή και ποιοι 

ήταν, η ανθρώπινη παρουσία είναι βέβαιη από τους νεολιθικούς τουλάχιστον χρόνους και 

στη συνέχεια στην Πρωτοελλαδική εποχή, με την εγκατάσταση προελληνικών φύλων, που 

στην συνέχεια δέχονται επιδράσεις από τους Δωριείς, γεγονός για το οποίο συνηγορούν 

τοπωνύμια όπως Πρέγασος-Μισώνασος-Μάσες-Γάσες και άλλα. Μαρτυρίες υπάρχουν, από 

λείψανα εγκαταστάσεων, από την εποχή του χαλκού στην Παλιόχωρα, από τον αρχαίο 

οχυρωμένο οικισμό στο λόφο Κάστρο και από τα λείψανα μικρού ναού του 6ου αιώνα π.Χ, 

αφιερωμένου στη λατρεία του Απόλλωνα Τυρίτα, στο λόφο Προφήτη Ηλία των Μελάνων.

Μετά τα προελληνικά αυτόχθονα φύλλα, εγκαθίστανται στην περιοχή Ίωνες, γεγονός για 

το οποίο πληροφορεί ο Παυσανίας ο οποίος αναφέρει ότι γενάρχης - οικιστής των 

Κυνουρίων ήταν ο Κύνουρος γιος του Περσέα, αν και το προελληνικό φύλο παρέμεινε 

ισχυρό και μετά την εμφάνιση των Ιώνων γι αυτό και ο Ηρόδοτος χαρακτηρίζει τους 

κατοίκους και αυτόχθονες και Ίωνες. Μετά τον 8ο αιώνα π.Χ η περιοχή κατακτήθηκε από 

τους Δωριείς και άρχισε ο εκδωρισμός των κατοίκων, με τη Νότια Κυνουρία να ανήκει 

στην εξουσία των Λακώνων περισσότερο καιρό από τη Βόρεια Κυνουρία, που βρισκόταν 

και κάτω από την επιρροή του Άργους. Μέχρι τα τέλη του 7ου αιώνα η Κυνουρία 

                                        
2 Πηγή: Δήμος Τυρού.
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διατηρούσε μια σχετική αυτονομία, ενώ στη συνέχεια έγινε θέατρο διαφόρων 

συγκρούσεων ανάμεσα στη Σπάρτη και το Άργος για την κυριαρχία της, αφού η περιοχή 

βρισκόταν ανάμεσα τους, διέθετε λιμάνια, έλεγχε περάσματα προς τη θάλασσα, παρήγε 

μεγάλες ποσότητες λαδιού και κρασιού, ξύλου για τη ναυπηγική, κτηνοτροφικά προϊόντα 

και αλιεύματα, ασβέστη και άλλα.

1.1.1.2. Ρωμαϊκοί Χρόνοι – Βυζάντιο – Νεότερη Ιστορία.

To 195 π.X. ύστερα από επέμβαση του Ύπατου Ρωμαίου Τίτου Φλαμίνιου, η περιοχή 

δίδεται στους Αργείους. Οι Σπαρτιάτες επιμένουν και επιτυγχάνουν να κρατήσουν τις 

Πρασιές, που εντάσσονται μαζί με άλλες 23 λακωνικές πόλεις των περιοίκων στο "Κοινόν 

των Λακεδαιμονίων" το αργότερα γνωστό "Kοινόν των Eλευθερολακώνων".

Kατά τη Ρωμαιοκρατία οι Τσάκωνες παρέμειναν απομονωμένοι στα δύσβατα και 

δυσπρόσιτα μέρη τους. Έτσι, διατηρούν ανόθευτα τη δωρική τους καταγωγή, τη διάλεκτό 

τους και τα ήθη - έθιμά τους.

Oι φοβερές επιδρομές των Σλάβων στην Ελλάδα και την Πελοπόννησο επηρέασαν πολύ 

τους Τσάκωνες και τους ανάγκασαν να μεταναστεύσουν άλλοι ανατολικότερα, στις 

πλαγιές του Πάρνωνα και άλλοι στον Πόντο, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κάτω Ιταλία. 

Oι Σλάβοι καθυπόταξαν ολόκληρη την Πελοπόννησο και μόνο την Tσακωνιά δεν 

κατάφεραν να υποδουλώσουν.

Από την εποχή του Ιουστινιανού (527 μ.X.) οι Τσάκωνες αποτελούν τα επίλεκτα σώματα 

των καστροφυλάκων και της σωματοφυλακής των βυζαντινών αυτοκρατόρων, ώστε στο 

βυζαντινό στρατό να υπάρχει αξίωμα: "Στρατοπεδάρχης των Τσακώνων". 

Κατά τη Φραγκοκρατία η Τσακωνιά παραμένει πιστή στο Βυζάντιο και δίνει σκληρούς 

αγώνες εναντίον του κατακτητή. Την περίοδο αυτή, όταν η Κωνσταντινούπολη έπεσε στα 

χέρια των Φράγκων, η Kυνουρία και πολλά άλλα παραθαλάσσια μέρη της Πελοποννήσου 

κυριαρχήθηκαν από τους Ενετούς. Πολύ λίγες περιοχές στην Πελοπόννησο πρόβαλαν 

αντίσταση στους κατακτητές. Οι Kυνουριείς όμως, μαζί με Λάκωνες, Αρκάδες και τους 

εξελληνισμένους Mηλιγγούς, έχοντας επικεφαλής τον Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ A' 

Άγγελο Κομνηνό, πολέμησαν τους Φράγκους στη Μεσσηνία και ηττήθηκαν. Ανυπότακτοι 

στους Φράγκους ήταν πάντοτε και οι Τσάκωνες που, για να τους εμποδίσει ο 

Bιλλεαρδουΐνος, ίδρυσε το φρούριο στο Γεράκι. Αργότερα, ο Γουλιέλμος Bιλλεαρδουΐνος, 

για να πετύχει την απόλυτη κυριαρχία στην Πελοπόννησο και να υποτάξει τους 

"δυσήνιους" Τσάκωνες, έκτισε στο Ξεροκάμπι κάστρο που αργότερα ονομάστηκε "Κάστρο 

της Ωριάς" και ίχνη του σώζονται και σήμερα.

Κατά την πρώτη Τουρκοκρατία (1453-1715 μ.X.) οι Τσάκωνες βοηθούν τους Ενετούς 

στον κατά των Τούρκων αγώνα τους. Μετά το 1715 μ.X. η Τσακωνιά αναπτύσσεται 

οικονομικά και κοινωνικά και το 1819 χωρίζεται η Κυνουρία σε βιλαέτι του Πραστού και 
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Αγίου Πέτρου. Στα νεώτερα χρόνια η Κυνουρία γνωρίζει τη σκληρότητα του Ιμπραήμ 

οπότε και παρακμάζει. 

Ο Τυρός ακολουθεί την συνολική ιστορία του τόπου, συνδεδεμένος µε την πρωτεύουσα 

της Κυνουρίας Πραστό του οποίου αποτελούσε επίνειο και χειμερινή κατοικία, μαζί µε το 

Λεωνίδιο και τον Α. Ανδρέα. Για πολλά χρόνια από το λιμάνι του Τυρού γινόταν σημαντική 

διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων προς και από την Τσακωνιά. Ο αρχαίος Τυρός 

επικοινωνούσε με λιμάνι (στους πρόποδες του λόφου Κάστρο έχουν κατά καιρούς βρεθεί 

λείψανα αγκυροβολίου) και παραλίμι (υπολείμματα βραχίονα μέσα στη θάλασσα στον 

όρμο Λυγαριάς) με τα παράλια του Αργολικού και τις Κυκλάδες και τα παράλιά του ήταν 

προσιτά στους ναυτικούς της μινωικής Κρήτης και της Φοινίκης. Οδικά συνδεόταν με τα 

τρία μεγάλα γειτονικά κέντρα μέσω δρόμων, οι οποίοι ήταν σε χρήση μέχρι και τη 

δεκαετία του 1950.

1.1.1.3. Αρχαιολογικά Χώροι και Ευρήματα – Εξωκκλήσια και Μονές.

Στους περισσότερους οικισμούς του Δήμου σώζονται αρκετά αρχαιολογικά-θρησκευτικά 

μνημεία των νεότερων χρόνων, ενώ αρκετές είναι και οι θέσεις αρχιτεκτονικού και 

αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως:

 Στο ημιορεινό τμήμα του Δήμου υπάρχει το υψίπεδο της Παλιόχωρας. Εκεί, 

θεωρείται πιθανό πως υπήρχαν εγκαταστάσεις από την εποχή του χαλκού, παρόλο 

που δεν υπάρχουν σήμερα επαρκή αρχαιολογικά δεδομένα, εκτός από αναφορές 

του Αρκάδα (από τα Βούρβουρα) αρχαιολόγου Κ. Ρωμαίου για "...ίχνη αρχαίου 

συνοικισμού και λείψανα μεσαιωνικού φρουρίου" και του περιηγητή Leake για 

μερικά αρχαία θεμέλια κοντά στην καταβόθρα της Παλιόχωρας και µία κύλικα του 

5ου π.Χ αιώνα που βρέθηκε στην Παλιόχωρα. Ο αρχαίος αυτός οικισμός βρίσκεται 

υψηλότερα από τον σημερινό, προς την κορυφή Οριώντας.

 Πάνω και νότια από τη σημερινή παραλία Σαπουνακαίικων, υψώνεται ο λόφος 

Κάστρο με αρχαίο οχυρωμένο οικισμό στην κορυφή του. Τα ερείπια, αναφέρει ο 

Leake, που πρώτος επεσήμανε ότι το αρχαίο όνομα του οικισμού διασώθηκε στο

σημερινό όνομα Τυρός του οικισμού. Πολλοί περιηγητές και αρχαιολόγοι 

αναφέρουν τον οικισμό, τοποθετώντας εδώ τις Πρασιές και αναφέρουν ευρήματα, 

όπως νομίσματα και επιγραφές των αυτοκρατορικών χρόνων.

 Πάνω και νότια από τη σημερινή παραλία Τυρού, στην κορυφή του λόφου του 

Προφήτη Ηλία Μελάνων (υψ. 564µ), όπου σήμερα βρίσκεται ομώνυμο εκκλησάκι, 

η ανασκαφική σκαπάνη έφερε στο φως (Κ.Ρωμαίος, 1911) λείψανα οικισμού των 

αρχαίων χρόνων. Εκεί επίσης βρέθηκαν λείψανα αρχιτεκτονικών µελών μικρού 

ναού του 6ου π.Χ αιώνα καθώς και θεμέλια τετράγωνου βωμού του 4ου π.Χ. αιώνα 

μαζί µε αναθήματα των αρχαϊκών χρόνων. Προκύπτει έτσι πως εδώ λατρευόταν η 

αρχαϊκή τοπική θεότητα Τυρίτα, ήδη από τον 8ο αιώνα π.Χ., η οποία ταυτίστηκε 
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αργότερα µε τον Απόλλωνα. Η λατρεία του θεού γνώρισε ακμή κατά τον 7ο-8ο  

αιώνα π.Χ µε µια τελευταία αναλαμπή κατά τον 40 αιώνα π.Χ, οπότε και έσβησε.

 Στη βόρεια πλευρά του ίδιου λόφου, σώζεται σήμερα τείχος σε μήκος 300μ. 

περίπου, με τέσσερις τετράγωνους πύργους και έναν ημικυκλικό. Το τείχος έχει 

πολυγωνική τοιχοδομία και σε μερικά σημεία σώζεται έως ύψους 4 μ. Ένας από 

τους πύργους εξέχει από το τείχος 3,3 μ. και διασώζει έξι στρώσεις λίθων. Η 

τειχοδομία τοποθετεί τον οικισμό στις αρχές του 3ου αι. π.Χ. Μέσα στον 

οχυρωματικό περίβολο βρέθηκαν διάφορα λείψανα εργαλείων και σκευών που 

συνολικά τοποθετούν την ακμή του οικισμού στα ελληνιστικά χρόνια και 

αναμφισβήτητα αποδίδουν στον οικισμό στο Κάστρο, σε συνδυασμό και με τον 

τόπο λατρείας του Απόλλωνα Τυρίτα στο γειτονικό λόφο, το όνομα Τύρος που 

διασώθηκε στο σημερινό χωριό Σαπουνακαίικα.

 Στο Τσέρφο, μικρό εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Χριστόφορο. 

 Στην παραλία των Σαπουνακαίικων, ο ναός του Σωτήρος. 

 Στην παραλία του Τυρού, ο ναός της Αγίας Μαρίνας. 

 Στα Μέλανα, ο ναός του Προφήτη Ηλία. 

 Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που ανήκει στη Μονή Καρυάς, ανακαινισμένο 

αλλά χωρίς μοναχούς. 

1.1.1.4. Λαογραφικά – Πολιτιστικά Στοιχεία.

Σημαντική ιδιαιτερότητα των κατοίκων της περιοχής είναι η Τσακώνικη καταγωγή τους 

που, σύμφωνα µε τις ιστορικές πληροφορίες που είδαμε και παραπάνω, τους θέλει 

απογόνους των Δωριέων και τελευταίους εκχριστιανισθέντες πληθυσμούς της 

Πελοποννήσου (800 έως 1000 µ.Χ). 

Απόδειξη αυτής της καταγωγής από τους Δωριείς, η ιδιότυπη Τσακώνικη διάλεκτος, 

μοναδικό δείγμα παγκοσμίως, μιας αρχαίας γλώσσας, η οποία διασώζεται μέχρι σήμερα. 

Παλιότερα έγιναν και προσπάθειες για τη διάδοσή της µε τη διδασκαλία της στο Γυμνάσιο 

του Δήµου Τυρού, αλλά και αλλού στην Κυνουρία. 

Στα πλαίσια της Τσακώνικης πολιτιστικής κληρονομιάς αξίζει να αναφερθεί ο Τσακώνικος 

χορός, που σαν ενιαίο σύνολο, αλλά και μελωδικά και ρυθμικά είναι ίσως το μοναδικό 

δείγμα αρχαίας Ελληνικής μουσικής που διασώθηκε ως τις μέρες µας, ένα είδος 

λατρευτικού χορού, που ξεκινά από τη Μινωική Κρήτη. Αφιερωμένος στον θεό Απόλλωνα, 

που λατρευόταν σ’ όλη την Κυνουρία, αναπαριστά την πάλη του θεού με τον Πύθωνα, με 

τους χορευτές πιασμένους σφικτά, με περήφανα και αυστηρά βήματα, κληρονομιά των 

αρχαίων Λακώνων και μοναδικό ζωντανό δείγμα αρχαίου ρυθμού που δεν μπορεί να 

παιχτεί σύμφωνα με την δυτική μουσική και που αναδεικνύει όλο το μεγαλείο του 

ρυθμού, μόνο όταν τραγουδιέται.
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Η πλούσια παράδοση της περιοχής προβάλλεται στις τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις που 

οργανώνονται σε όλους τους οικισμούς. Γιορτές θρησκευτικές και πανηγύρια γίνονται 

κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι:

 Άγ. Γεωργίου, στο Μετόχι της Ι. Μονής Καρυάς, με ζωντανή μουσική, φαγητό, 

κρασί, ενώ ανυψώνονται μικρά πολύχρωμα αερόστατα.

 Άγ. Χριστόφορου, που γίνεται στο ομώνυμο παραθαλάσσιο εκκλησάκι στο Ζαρίτσι. 

Λαϊκό πανηγύρι δύο ημερών, με μουσική και φαγητό.

 Άγ. Κων/νου στην ομώνυμη εκκλησία στα Σαπουνακαίικα.

 Αγ. Μαρίνας, στην Παραλία Τυρού, με πανηγυρικό Εσπερινό και περιφορά της 

Εικόνας, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

 Αγ. Αποστόλων στο οροπέδιο της Παλιόχωρας,

 Προφήτη Ηλία, στο ομώνυμο εξωκλήσι στο λόφο των Μελάνων.

 Ξανιδάς, στην γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα στην εξοχική τοποθεσία Στένωμα 

των Μελάνων. Την ονομασία έχει πάρει το πανηγύρι επειδή την εποχή εκείνη 

συνέλεγαν από εδώ κλαδιά, για το κάψιμο του φούρνου, που σύμφωνα με την 

παράδοση, έδινε ιδιαίτερα επιτυχημένο ψήσιμο στο ψωμί και μάλιστα έφτιαχνε 

αφράτα παξιμάδια.

 του Σωτήρος, στην ομώνυμη εκκλησία, στην Παραλία Σαπουνακαίικων, με 

πανηγυρικό Εσπερινό, περιφορά της Εικόνας συνοδεία της Φιλαρμονικής, 

πολιτιστικές εκδηλώσεις και ανήμερα Θεία Λειτουργία.

 της Παναγίας, δύο πανηγύρια σε αντίστοιχες εκκλησίες στον Τυρό και τα Μέλανα.

 Απολλώνεια, εκδηλώσεις πολιτισμού που κάθε καλοκαίρι οργανώνει ο Δήμος κάθε 

χρόνο και περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων και εκδηλώσεις στην Τσακώνικη 

(μουσική, τραγούδι, θεατρικά) καθώς και οργανωμένες εκδρομές στην Επίδαυρο σε 

επιλεγμένες παραστάσεις.

1.1.2. Δημογραφικές και Κοινωνικές Εξελίξεις  

1.1.2.1. Γενικά

Με συνολική επιφάνεια 88.600 στρέμματα, ο Δήμος Τυρού βρίσκεται στο νοτιοανατολικό 

τμήμα του νομού Αρκαδίας και απέχει 71 χλμ από την Τρίπολη, πρωτεύουσα του Νομού 

Αρκαδίας και 200 χλμ από την Αθήνα. Ο Δήμος Τυρού γειτνιάζει βόρεια και βορειοδυτικά 

με το Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, νότια και νοτιοδυτικά με το Δήμο Λεωνιδίου και ανατολικά 

βρέχεται από τον αργολικό κόλπο. O Δήμος έχει χαρακτηριστεί ως ημιορεινός – ορεινός 

και έχει πολλές παράλιες περιοχές.
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Ο Δήμος Τυρού3 προέκυψε από την συνένωση του Δήμου Τυροσαπουνακαιΐκων με την 

κοινότητα Πέρα Μελάνων και αποτελείται από τον νέο οικισμό της Παραλίας Τυρού και 

τους παλιούς οικισμούς του Άνω και Κάτω Τυρού, των Σαπουνακαίϊκων και των Μελάνων. 

Η έδρα του Δήμου βρίσκεται σήμερα στην Παραλία Τυρού, ενώ διακρίνεται διοικητικά σε 

τρία (3) Τοπικά Διαμερίσματα, το Τ.Δ. Τυρού, το Τ.Δ. Πέρα Μελάνων και το Τ.Δ. 

Σαπουνακαίικων. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Τυρού, ανέρχεται σ ε  2.116 

κατοίκους, οι οποίοι καταγράφονται στα Τοπικά Διαμερίσματα ως εξής: Τ.Δ. Τυρού 1.211 

κάτοικοι, Τ.Δ. Πέρα Μελάνων 337 κάτοικοι και Τ.Δ. Σαπουνακαίικα 568 κάτοικοι.

Πίνακας 1: Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Τυρού
(Πληθυσμός 2001-1991, έκταση, χαρακτηρισμός ανά οικισμό και Τοπ. Διαμέρισμα)

Τοπικά 
Διαμερίσματα

Οικισμοί
Έκταση

(χιλ. στρ.)
Πληθυσμός Χαρακτηρισμός

(οδ. 75/268)
2001 1991

Τυρός

Τυρός

57,0

211 230

Ορεινός

Άγ. Χριστόφορος 35 0
Ελληνικό 44 0
Κρυονέρι 11 0

Μονή Παναγίας Καρυάς 79 126
Παλαιοχώρα 0 0

Παραλία Τυρού 831 680
1.211 1.036

Πέρα Μέλανα
Πέρα Μέλανα

3,0
295 340

ΗμιορεινόςΛιβάδι 34 29
Πέτρα 8 0

337 369

Σαπουνακαίικα
Σαπουνακαίικα

7,0
209 302

Ημιορεινός
Παραλία 359 329

568 631
Συνολικός πληθυσμός 2.116 2.036 Ορεινός

Πηγή : ΕΣΥΕ Μόνιμος και Πραγματικός Πληθυσμός της Ελλάδος, 2001 & Ν. 2539/1997 (Φ.Ε.Κ. 244/Α’/4-12-
1997) Συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Σχεδιάγραμμα 1 : Κατανομή του πληθυσμού ανά Τ.Δ. κατά τις απογραφές 1991 - 2001

    

                                        
3 Η αρχική ονομασία του Δήμου είναι: «Δήμος Απόλλωνος». 
Το 2002 μετονομάστηκε σε Δήμος Τυρού (ΦΕΚ Β’ 106/2002)
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Το μεγαλύτερο σε πληθυσμό Τοπικό Διαμέρισμα είναι του Τυρού (1.211 κάτοικοι), στο 

οποίο κατοικεί το 57,2% του πληθυσμού του Δήμου, ενώ ακολουθούν το Τ.Δ. 

Σαπουνακαίκων στο οποίο κατοικεί το 26,8% του πληθυσμού και των Πέρα Μελάνων,

όπου κατοικεί το 15,9% του πληθυσμού.

Σχεδιάγραμμα 2: Πληθυσμός του Δήμου, σύμφωνα με το μέγεθος του οικισμού

56,2%

33,8%

10,0%

κάτω των 100
από 100-200
άνω των 300

1.1.2.2. Εξέλιξη του πληθυσμού του Δήμου Τυρού

Ο Δήμος Τυρού, κατά την απογραφή του έτους 2001, συγκεντρώνει το 2,07% του 

πληθυσμού του Νομού Αρκαδίας, καθώς και το 0,33% του πληθυσμού της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου.

Πίνακας 2: Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Τυρού – Ν. Αρκαδίας – Περ. Πελοποννήσου 1971-2001

ΧΩΡΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ

Έτος απογραφής Μεταβολές (%)

Απογραφή 
1971

Απογραφή
1981

Απογραφή 
1991

Απογραφή 
2001

Μεταβολή 
1971-'81

Μεταβολή 
1981-'91

Μεταβολή
1991-'01

Μεταβολή
1971-'01

Δ. ΤΥΡΟΥ 1.932 2.047 2.036 2.116 5,95% -0,53% 3,93% 9,52%

Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 111.263 107.932 105.309 102.035 -2,99% -2,43% -3,11% -8,29%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

581.997 577.030 607.428 638.942 -0,85% 5,27% 5,19% 9,78%

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 1971, 1981, 1991, 2001

Εξετάζοντας τις δημογραφικές εξελίξεις που συντελέστηκαν κατά τα τελευταία τριάντα 

έτη, ο Δήμος Τυρού παρουσιάζει μια διαφορετική δημογραφική εξέλιξη απ’ αυτή που 

παρουσιάζει ο Νομός Αρκαδίας. Παρουσιάζει μία συνεχή πληθυσμιακή αύξηση (1971-

2001) της τάξης του 9,52% (εξαιρουμένης της μείωσης της τάξης του 0,53% κατά τη 

δεκαετία 1981-1991). Ο πληθυσμός του Δήμου σήμερα, είναι μεγαλύτερος κατά 184 

κατοίκους, ποσοστό 9,52%.

Η αντίστοιχη εξέλιξη που σημειώθηκε σε επίπεδο πληθυσμού του Νομού Αρκαδίας ήταν 

μία συνεχής αυξανόμενη πληθυσμιακή μείωση της τάξης του 8,29%, ενώ στο σύνολό της 

η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσιάζει πληθυσμιακή αύξηση από το 1981 και έπειτα της 
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τάξης του 9,78%, μετά από μια οριακή μείωση της τάξης του 0,85% κατά τη δεκαετία 

1971-1981.

Ο Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής (Μ.Ε.Ρ.Μ.) του πληθυσμού του Δήμου Τυρού κατά 

την τελευταία τεσσαρακονταετία ήταν της τάξης του 3,2%, όταν ο αντίστοιχος Μ.Ε.Ρ.Μ. 

του πληθυσμού του Νομού Αρκαδίας ανήλθε σε -2,8% και ο αντίστοιχος Μ.Ε.Ρ.Μ. του 

πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήλθε σε 3,2%. 

1.1.2.3. Ηλιακή διάρθρωση και διάκριση του πληθυσμού με κριτήριο το φύλο  

Κάνοντας διάκριση του πληθυσμού του Δήμου  με κριτήριο το φύλο, διαπιστώνεται ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό αυτού αποτελούν οι άνδρες, ήτοι το 50,14% (1.061 άτομα), ενώ το 

υπόλοιπο ποσοστό 49,86% (1.055 άτομα) αποτελούν οι γυναίκες κάτοικοι του Δήμου. 

Πίνακας 3: Πληθυσμός Δήμου Τυρού κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο 1991-2001

Ομάδες ηλικιών
1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις

Σύνολο 2.036 1.013 1.023 2.116 1.061 1055

0-14 ετών 352 182 170 310 157 153

15-24 ετών 247 108 139 215 104 111

25-39 ετών 389 194 195 432 226 206

40-54 ετών 325 167 158 379 188 191

55-64 ετών 335 164 171 268 126 142

65-79 ετών 285 147 138 406 207 199

80 ετών και άνω 103 51 52 106 53 53

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού, 1991, 2001

Σχεδιάγραμμα 3: Κατανομή του πληθυσμού του Δ. Τυρού κατά ηλικία και φύλο 
κατά τις απογραφές των ετών 1991, 2001
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1991 Θήλεις
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Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφές πληθυσμού, 1991, 2001

Όσον αφορά στις δημογραφικές εξελίξεις σε σχέση με το φύλο των κατοίκων του Δήμου 

Τυρού διαπιστώνεται ότι ο ανδρικός πληθυσμός παρουσιάζει μεγαλύτερη αύξηση (4,7%), 

σε σχέση με τον γυναικείο πληθυσμό του Δήμου (3,1%).
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Πίνακας 4: Μεταβολή του πληθυσμού του Δήμου Τυρού κατά 
ηλικιακή κατηγορία και φύλο στο σύνολο του πληθυσμού

Κατηγορίες 

ηλικιών

Άνδρες Γυναίκες

1991 2001 Μεταβολή % 1991 2001 Μεταβολή %

0-14 182 157 -13,7 170 153 -10,0

15-24 108 104 -3,7 139 111 -20,1

25-39 194 226 16,5 195 206 5,6

40-54 167 188 12,6 158 191 20,9

55-64 164 126 -23,2 171 142 -17,0

65-79 147 207 40,8 138 199 44,2

80+ 51 53 3,9 52 53 1,9

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 1991, 2001

Για τους άνδρες κατοίκους του Τυρού διαπιστώνεται μείωση στις ηλικιακές ομάδες των 55-

64 ετών (-18,4%), των 0-14 ετών (-8,7%) και των 15-24 ετών (-3,6%). Ενώ, στις 

υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες παρατηρείται αύξηση. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται 

στην ηλικιακή ομάδα των 65-79 ετών (40,8%).

Αντίστοιχα για τις γυναίκες κατοίκους του Δήμου Τυρού διαπιστώνεται μείωση στις ομάδες 

ηλικιών 15-24 ετών (-20,1%), 55-64 (-17%) και των 0-14 ετών (10%). Η μεγαλύτερη 

αύξηση σημειώνεται στην ηλικιακή ομάδα των 65-79 ετών (44,2%).

Σχεδιάγραμμα 4: Μεταβολή του πληθυσμού κατά ηλικιακή κατηγορία και φύλο, 
στο σύνολο του πληθυσμού στις απογραφές πληθυσμού 1991 και 2001
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφές πληθυσμού 1991, 2001

Μελετώντας τη σημερινή ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού σύμφωνα με την τελευταία 

απογραφή πληθυσμού της Ε.Σ.Υ.Ε. (2001), διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του 

συνολικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία των 25-39 ετών (20,4%). Ενώ 

κατά την απογραφή του έτους 1991 σ' αυτήν την ηλικιακή κατηγορία ανήκε το 19,1%, 

παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξης του 1,3%. Το 51,0% του πληθυσμού ανήκει στις 
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ηλικίες από 25 ετών έως και 64 ετών. Σ' αυτές τις ηλικίες ο πληθυσμός παρουσίασε μικρή 

μείωση κατά 0,5%. Στις ηλικίες 65 ετών και άνω ανήκει το 24,2% κατά την απογραφή 

του έτους 2001, παρουσιάζοντας αύξηση κατά  5,1%. Στις ηλικίες από 0-24 ανήκει το 

24,8% του συνολικού πληθυσμού παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,6%. 

Αξίζει η αναφορά στους δημογραφικούς δείκτες του Δήμου Τυρού, όπου το 2001 ο 

Δείκτης Γήρανσης ανήλθε σε 24,19%, όταν το 1991 ο αντίστοιχος δείκτης ήταν σαφώς 

χαμηλότερος και ανερχόταν σε 19,06%. Η επιδείνωση του φαινομένου γήρανσης του 

πληθυσμού του Δήμου Τυρού διαπιστώνεται και από τον Δείκτη Νεανικότητας, ο οποίος το 

2001 ανήλθε σε 14,7% όταν το 1991 ανερχόταν σε 17,3%. Εξετάζοντας πλέον και τον 

Δείκτη Εξάρτησης, προκύπτει ότι ενώ το 1991 αυτός ανήλθε σε 57,1% , το 2001 αυτός 

αυξήθηκε σημαντικά σε 63,5% (αύξηση κατά 6,4%), υποδεικνύοντας και τις οικονομικές 

συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου Τυρού. Η εξέλιξη των δύο τελευταίων 

δεικτών δείχνει τον χαμηλό βαθμό ανανέωσης του τοπικού πληθυσμού και κατ’ επέκταση 

τη δυναμική ανάπτυξής του στο μέλλον.

1.1.2.4. Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου Τυρού, η κατάσταση 

καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 5: Μορφωτικό Επίπεδο του πληθυσμού του Δήμου Τυρού

Α/Α Μορφωτικό επίπεδο Αριθμός
Αναλογία στο 

σύνολο (%)

1 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος 2 0,1

2 Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 47 2,6

3 Πτυχιούχοι Τεχνολογικών Σχολών 37 2,0

4 Πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 39 2,2

5 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 178 9,8

6 Απόφοιτοι ΤΕΛ 61 3,4

7 Απόφοιτοι ΤΕΣ 55 3,0

8 Απόφοιτοι 3τάξιου Γυμνασίου 183 10,1

9 Απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου 778 43,0

10 Φοιτούν στο Δημοτικό Σχολείο 116 6,4

11
Εγκατέλειψαν το Δημοτικό Σχολείο, αλλά 

γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση
200 11,0

12 Δεν γνωρίζουν γραφή κα ανάγνωση 114 6,3

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή πληθυσμού 2001
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1.1.2.5. Συμπεράσματα

Όσον αφορά στην πληθυσμιακή διάρθρωση, στο Δήμο Τυρού διαπιστώνονται τα εξής:

 Σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στο Νομό Αρκαδίας, ο Δήμος Τυρού 

παρουσιάζει μία συνεχή πληθυσμιακή αύξηση. Οι λόγοι είναι κυρίως οικονομικοί. 

Με την ανάπτυξη του τουρισμού στο Δήμο δημιουργήθηκαν οι οικονομικές εκείνες 

δυνατότητες, ώστε να συγκρατηθεί, καθώς και να αυξηθεί ο πληθυσμός, κυρίως 

κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, προσφέροντάς τους εργασία. Επίσης, πολλοί 

επισκέπτες, κυρίως αλλοδαποί, εγκαθίστανται μόνιμα.

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζεται στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων, το οποίο δεν είναι 

ενταγμένο στον τουριστικό προσανατολισμό της οικονομίας του Δήμου, με 

αποτέλεσμα τη μείωση του πληθυσμού του.

 Γήρανση του πληθυσμού και χαμηλό ποσοστό ενεργού και νέου πληθυσμού. Το 

φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο στους ορεινούς οικισμούς του Δήμου.

 Ο δείκτης εκπαίδευσης ενώ δεν παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από το γενικό 

δείκτη, τόσο του Ν. Αρκαδίας, όσο και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι 

χαμηλότερο από τον επίσης χαμηλό μέσο όρο της χώρας. Επίσης, παρατηρείται 

έλλειψη συνεχούς κατάρτισης και σύγχρονης εκπαίδευσης.
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1.1.3. Οικονομικές δραστηριότητες 

1.1.3.1. Γενικά

Η παραγωγική διάρθρωση του Δήμου Τυρού είναι σχετικά τυπική και απλοποιημένη, με 

τον πρωτογενή τομέα και τον τομέα των υπηρεσιών να συμμετέχουν σχεδόν με το ίδιο 

ποσοστό και τον δευτερογενή τομέα σχεδόν να απουσιάζει. 

Τα παραπάνω γενικά χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα της περιορισμένης σχετικά 

πληθυσμιακής και γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, του μικρού αριθμού των οικισμών 

του και του έντονου ανάγλυφου της περιοχής γενικότερα.

1.1.3.2. Χρήσεις γης

Η συνολική έκταση του Δήμου Τυρού ανέρχεται στα 88.600 στρέμματα, εκ των οποίων το 

64,3% καταλαμβάνει το Τ.Δ. Τυρού, το 25,2% το Τ.Δ. Πέρα Μελάνων και το 10,5% το 

Τ.Δ. Σαπουνακαίικων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ του έτους 1991 τα 16.800 στρ. (19,2%) αποτελούν οι 

καλλιεργούμενες εκτάσεις, τα 48.100 στρ. (55%) τα δάση και δασικές εκτάσεις και 20.500 

στρ. (23,5%) οι βοσκότοποι. Εκτάσεις που καλύπτονται από νερά καταλαμβάνουν 500 

στρ. (0,6%) και 2.400 στρ. (1,7%) καταλαμβάνουν οι λοιπές εκτάσεις (οικισμοί, δρόμοι 

κλπ).

Πίνακας 6: Εκτάσεις της περιοχής του Δ. Τυρού κατά βασικές κατηγορίες χρήσεως γης (στρέμ)

Τοπικά 
Διαμερίσματα

Σύνολο 
εκτάσεων

Καλ/νες 
εκτάσεις

Βοσκότοποι 
(ιδιωτικοί)

Δάση
Εκτάσεις που 
καλύπτονται 

από νερά

Λοιπές 
εκτάσεις

Πέρα Μέλανα 22.300 3.000 18.200 0 100 900

Σαπουνακαίικα 9.300 7.000 0 1.500 300 500

Τυρός 57.000 6.800 2.300 46.600 100 100

Σύνολο 88.600 16.800 20.500 48.100 500 1.500

Πηγή: ΕΣΥΕ, 1991

Σχεδιάγραμμα 5: Κατανομή των εκτάσεων της περιοχής του Δήμου Τυρού
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1.1.3.3. Πρωτογενής Τομέας – Αγροτική Οικονομία

Η κύρια δραστηριότητα του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα στο Δήμο Τυρού είναι η 

γεωργία και δευτερευόντως η κτηνοτροφία και η αλιεία.

Κύρια παραγόμενα προϊόντα είναι το ελαιόλαδο και τα εσπεριδοειδή. Μια καλλιέργεια που 

απαντάται πια σε πολύ λίγα μέρη της Ελλάδας είναι τα χαρούπια, που χρησιμοποιούνται 

σήμερα κυρίως στη ζαχαροπλαστική. Σημαντικές είναι και οι ποσότητες μελιού που 

παράγονται στην περιοχή. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών4, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

κατά το έτος 1991 ανέρχονται στις 572, με καλλιεργούμενες εκτάσεις 14.655 στρ., ενώ το 

έτος 2001 στις 526, με καλλιεργούμενες εκτάσεις 14.469 στρ.. Παρατηρείται λοιπόν

μείωση κατά 36 εκμεταλλεύσεις (-8,04%) και μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 

κατά 186 στρ. (-1,27%).

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις διακρίνονται στις μικτές (γεωργικές και κτηνοτροφικές), στις 

αμιγώς γεωργικές και στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων και χρησιμοποιούμενων γεωργικών εκτάσεων 

καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 7: Αγροτικές εκμεταλλεύσεις κατά είδος.

Είδος Εκμετάλλευσης
Απογραφή 1991 Απογραφή 2001

Εκμετ. Εκτάσεις Εκμετ. Εκτάσεις

Μικτές 213 7.701 134 7.030

Αμιγώς γεωργικές 357 6.954 392 7.439

Αμιγώς κτηνοτροφικές 2 16.080 0 0

Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 1991, 2001

Στην πλειοψηφία τους οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τυρού, είναι αμιγώς 

γεωργικές, που σύμφωνα με στοιχεία, κατά το έτος 1991 ανέρχονταν σε ποσοστό 62,4% 

και κατά το έτος 2001 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 12,1%. Δευτερευόντως καταγράφηκαν 

και μικτές εκμεταλλεύσεις της τάξης του 25,5% το έτος 1991, με μείωση τους κατά το 

έτος 2001 κατά 11,8%. Στις αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κατά την απογραφή 

του έτους 1991 καταγράφηκαν δύο εκμεταλλεύσεις, ενώ κατά την απογραφή του έτους 

2001 καμία.

Όσον αφορά στις γεωργικές εκτάσεις, κατά 47,5% χρησιμοποιούνται από τις αμιγώς 

γεωργικές εκμεταλλεύσεις (αύξηση της τάξης του 3,9%), και κατά 48,6% από τις μικτές 

εκμεταλλεύσεις (μείωση της τάξης του 4,0%).

                                        
4 στοιχεία ΕΣΥΕ (απογραφές 1991, 2001)
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Σχεδιάγραμμα 6: Κατανομή των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που χρησιμοποιούν γεωργική γη
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Πηγή: ΕΣΥΕ, απογραφή 1991, 2001

Σχεδιάγραμμα 7: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων 
που χρησιμοποιούνται από αγροτικές εκμεταλλεύσεις
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Στο Δήμο Τυρού παρατηρείται μεγάλη κατάτμηση των αγροτικών εκτάσεων. Η μέση 

έκταση ανά αγροτεμάχιο ανέρχεται στα 3,79 στρ., ενώ είναι σχεδόν η διπλή στο Νομό 

Αρκαδίας και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (6,24% και 6,45% αντίστοιχα). Η μέση 

έκταση σύμφωνα με τις δύο απογραφές παραμένει σταθερή (3,70 στρ. - 1991, 3,79 στρ. -

2001).

Η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση ανέρχεται στα 27,96 στρ., με αύξηση κατά 1,55 στρ. 

Ενώ η μέση έκταση ανά εκμετάλλευση στο Νομό Αρκαδίας ανέρχεται 50,76 στρ. και στην 

Περιφέρεια Πελοποννήσου στα 37,20 στρ.
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α) Γεωργία: 

Στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις κυριαρχούν δενδρώδεις και ακολουθούν οι ετήσιες 

καλλιέργειες και η αμπελοκαλλιέργεια.

Οι εκμεταλλεύσεις των δενδρωδών καλλιεργειών καταλαμβάνουν το 63,3%, 

παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 3,3%. Οι εκμεταλλεύσεις των ετήσιων 

καλλιεργειών καταλαμβάνουν το 19,2%, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξης του 

1,1% και των αμπελοκαλλιεργειών το 17,4% παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 

2,3%.

Πίνακας 8: Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Τυρού ανά είδος καλλιέργειας,
στις δύο απογραφές των ετών 1991 και 2001

Είδος γεωργικών εκμεταλλεύσεων Απογραφή 1991 Απογραφή 2001
Ετήσιες καλλιέργειες 155 158
Δενδρώδεις καλλιέργειες 568 520
Αμπέλια 129 143

Πηγή: ΕΣΥΕ

Σχεδιάγραμμα 8: Κατανομή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος καλλιέργειας
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Πηγή: ΕΣΥΕ

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παρουσιάζουν μία αυξητική τάση της τάξης του 8,9%., όπως 

φαίνεται και στον επόμενο πίνακα.

Πίνακας 9: Εκτάσεις που καλλιεργούνται ανά είδος καλλιέργειας 

Είδος
Απογραφή 

1991
Απογραφή 

2001
Απογραφή 

2005
Ετήσιες καλλιέργειες 1.664 1.370 2.038
Δενδρώδεις καλλιέργειες 11.721 9.568 10.511
Αμπέλια 177 183 240
Λοιπές (Λαχανόκηποι, 
αγραναπαύσεις)

1.093 3.348 3.171

Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή 1991 και 2001, Δήμος Τυρού (2005)
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Σχεδιάγραμμα 9: Κατανομή των γεωργικών εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας
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Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή 1991 και 2001, Δήμος Τυρού (2005)

Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων που είναι αρδευόμενες ή / και αρδευθείσες ανέρχονται 

στις 238 (απογραφή 2001) με 764 στρ. αρδευόμενες και 732 στρ. αρδευθείσες.

Οι αρδευόμενες και αρδευθείσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις έχουν παρουσιάσει αύξηση 

κατά 71 εκμεταλλεύσεις (ποσοστό 42,5%). Οι αρδευόμενες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 258 

στρ. και οι αρδευθείσες κατά 226 στρ.).

Σχεδιάγραμμα 10: Κατανομή αρδευόμενων και αρδευθεισών εκτάσεων
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Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή 1991 και 2001

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2005 (Πηγή: Δήμος Τυρού), οι καλλιεργούμενες 

εκτάσεις με δενδρώδεις καλλιέργειες ανέρχονται στα 10.511 στρ., ακολουθούν οι 

αροτραίες καλλιέργειες με 20.038 στρ., οι άμπελοι με 240 στρ. και τέλος τα 

οπωροκηπευτικά με 187 στρ..
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Συνολικά ποτίστηκαν 468 στρ. καλλιεργούμενων εκτάσεων. Οι δενδρώδεις καλλιέργειες 

κατέχουν το 45,8% του συνόλου των αρδευόμενων καλλιεργειών.

Πίνακας 10: Οι καλλιέργειες στα Τ.Δ. του Δήμου Τυρού

Είδος

Τ.Δ. Σαπουνακαίικων Τ.Δ. Πέρα Μελάνων Τ.Δ. Τυρού ΣΥΝΟΛΟ

Καλ/μενες 

εκτάσεις
Ποτίστηκαν

Καλ/μενες 

εκτάσεις
Ποτίστηκαν

Καλ/μενες 

εκτάσεις
Ποτίστηκαν

Καλ/μενες 

εκτάσεις
Ποτίστηκαν

Αροτραίες 837 50 553 8 648 8 2.038 66

Οπωροκηπευτικά 109 109 23 23 55 55 187 187

Δενδρώδεις 3.181 161 1.757 - 5.573 53 10.511 214

Άμπελοι 100 - 135 - 5 - 240 -

Αγρανάπαυση 1.923 - 542 - 519 - 2.984 -

Πηγή: Δήμος Τυρού

Όσον αφορά στις γεωργικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται για αροτραίες καλλιέργειες, 

ανέρχονται στα 1.858 στρέμματα. Στο Τ.Δ. Σαπουνακαίικων οι γεωργικές εκτάσεις που 

χρησιμοποιούνται για αροτραίες καλλιέργειες ανέρχονται στο 45,0% του συνόλου των 

γεωργικών εκτάσεων των αροτραίων καλλιεργειών στο Δήμο, ακολουθεί το Τ.Δ. των Πέρα 

Μελάνων με 29,8% και το Τ.Δ. Τυρού με 25,2%.

Οι αροτραίες καλλιέργειες στο Δήμο Τυρού αφορούν σιτηρά, κτηνοτροφικά φυτά και 

πατάτες. Το σύνολο των σιτηρών ανέρχεται στα 82.700 κιλά, των κτηνοτροφικών φυτών 

στα 156.800 κιλά και 45.000 κιλά οι πατάτες (για το έτος 2005).

Πίνακας 11: Αροτραίες καλλιέργειες στα Τοπικά Διαμερίσματα του Δήμου Τυρού

Είδος

Τ.Δ. Σαπουνακαίικων Τ.Δ. Πέρα Μελάνων Τ.Δ. Τυρού

εκτάσεις
Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 

(kgr)
εκτάσεις

Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 

(kgr)
εκτάσεις

Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 

(kgr)

Σιτηρά για καρπό 240 39500 60 9200 200 34000

Σιτάρι μαλακό 25 6.000 10 2.200 40 8.000

Σιτάρι σκληρό 5 1.500 - - - -

Κριθάρι 50 8.000 - - 50 10.000

Βρώμη 160 24.000 50 7.000 110 16.000

Κτηνοτροφικά φυτά 547 73500 485 70800 260 12500

Βίκος 40 3.500 20 2.800 25 2.500

Κριθάρι για σανό 85 28.000 40 10.000 80 10.000

Βρώμη για σανό 85 30.000 100 35.000 - -

Βίκος για σανό 57 12.000 70 23.000 - -

Κριθάρι για γρασίδι 100 - 100 - 50 -

Βρώμη για γρασίδι 100 - 125 - 55 -

Βίκος για γρασίδι 80 - 30 - 50 -

Πατάτες 50 15.000 8 5.000 8 25.000

ΣΥΝΟΛΟ 837 128.000 553 85.000 468 71.500

Πηγή: Δήμος Τυρού
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Όσον αφορά στους κανονικούς δενδρώνες στο Δήμο Τυρού υπάρχουν ελιές 

ελαιοποιήσεως, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιές και καρυδιές. Η καλλιέργεια των χαρουπιών 

αποτελεί παράδοση και είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη. Οι χαρουπιές δεν αποτελούν 

κανονικούς δενδρώνες αλλά έχουν τη μορφή διάσπαρτων δένδρων. Άλλες δενδρώδεις 

καλλιέργειες με διάσπαρτα δένδρα είναι οι καλλιέργειες αχλαδιών, βερίκοκων.

Οι εκτάσεις καλλιέργειας δενδρωδών ανέρχονται στα 10.511 στρέμματα. Το Τ.Δ. Τυρού 

κατέχει το 53% του συνόλου των εκτάσεων των δενδρωδών καλλιεργειών, το 30,3% το 

Τ.Δ. Σαπουνακαίικων και το 16,7% το Τ.Δ. Πέρα Μελάνων.

Στο Τ.Δ. Σαπουνακαίικων οι συνολικές εκτάσεις καλλιέργειας δενδρωδών ανέρχονται στα 

3.181 στρέμματα, με 161 στρ. αρδευόμενα. Η κυρίαρχη καλλιέργεια είναι η 

ελαιοκαλλιέργεια και ακολουθεί η καλλιέργεια των εσπεριδοειδών και των χαρουπιών.

Πίνακας 12: Δενδρώδεις καλλιέργειες στο Τ.Δ. Σαπουνακαίικων

Είδος
Εκτάσεις 

(στρ.)

Αριθμός δένδρων

κανονικοί 
δενδρώνες

διάσπαρτα
σε παραγωγική 

ηλικία

Λεμονιές 20 870 420 1.290
Πορτοκαλιές 120 6.000 - 6.000
Μανταρινιές 21 1.110 120 1.220
Αχλαδιές - - 100 100
Βερικοκιές - - 60 60
Αμυγδαλιές 2 30 100 130
Καρυδιές 18 50 60 120
Χαρουπιές - - 15.000 15.000
Ελιές ελαιοποιήσεως 3.000 30.000 300 30.300

Πηγή: Δήμος Τυρού

Στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων οι συνολικές εκτάσεις καλλιέργειας δενδρωδών ανέρχονται στα 

1.757 στρέμματα, με 36 στρ. αρδευόμενα. Η κυρίαρχη καλλιέργεια είναι η 

ελαιοκαλλιέργεια και ακολουθεί η καλλιέργεια των χαρουπιών.

Πίνακας 13: Δενδρώδεις καλλιέργειες στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων

Είδος εκτάσεις

Αριθμός δένδρων

κανονικοί 
δενδρώνες

διάσπαρτα
σε παραγωγική 

ηλικία

Λεμονιές 8 870 160 340
Πορτοκαλιές 24 6.000 100 640
Μανταρινιές 4 1.110 250 300
Αχλαδιές - - 100 100
Αμυγδαλιές 5 100 200 300
Καρυδιές 1 10 90 100
Χαρουπιές 200 6.800 2.000 8.800
Ελιές ελαιοποιήσεως 1.515 34.000 2.000 36.000

Πηγή: Δήμος Τυρού
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Στο Τ.Δ. Τυρού οι συνολικές εκτάσεις καλλιέργειας δενδρωδών ανέρχονται στα 5.573 

στρέμματα, με 53 στρ. αρδευόμενα. Η κυρίαρχη καλλιέργεια είναι η ελαιοκαλλιέργεια.

Πίνακας 14: Δενδρώδεις καλλιέργειες στο Τ.Δ. Τυρού

Είδος εκτάσεις

Αριθμός δένδρων

κανονικοί 
δενδρώνες

διάσπαρτα
σε παραγωγική 

ηλικία

Λεμονιές 24 1.000 350 1.350
Πορτοκαλιές 20 1.000 - 1.000
Μανταρινιές 9 400 - 400
Αχλαδιές - - 100 100
Μηλιές - - 4 4
Αμυγδαλιές 20 500 500 1.000
Καρυδιές - - 150 150
Ελιές ελαιοποιήσεως 5.500 65.000 6.500 71.500

Πηγή: Δήμος Τυρού

Η μεγαλύτερη παραγωγή (σε  κιλά) στο Δήμο Τυρού όσον αφορά τις δενδρώδεις 

καλλιέργειες προέρχεται από την καλλιέργεια των ελιών ελαιοποιήσεως (1.900.000 κιλά), 

ακολουθεί η παραγωγή των εσπεριδοειδών (543.000 κιλά) η παραγωγή των χαρουπιών 

(80.000 κιλά). 

Πίνακας 15: Παραγωγή των δενδρωδών καλλιεργειών

Είδος

Παραγωγή (kgr)

Τ.Δ. 

Σαπουνακαίικων

Τ.Δ. Πέρα 

Μελάνων
Τ.Δ. Τυρού ΣΥΝΟΛΟ

Λεμονιές 40.000 8.000 50.000 98.000

Πορτοκαλιές 300.000 30.000 60.000 390.000

Μανταρινιές 40.000 5.000 10.000 55.000

Αχλαδιές 4.000 2.000 300 6.300

Μηλιές - - 2500 2.500

Βερικοκιές 2.000 - - 2.000

Αμυγδαλιές 500 500 5.000 6.000

Καρυδιές 500 200 2000 2.700

Χαρουπιές 30.000 50.000 - 80.000

Ελιές ελαιοποιήσεως 600.000 300.000 1.000.000 1.900.000

Πηγή: Δήμος Τυρού

Όσον αφορά στις εκτάσεις των οπωροκηπευτικών ανέρχονται στα 187 στρέμματα. Η κύρια 

καλλιέργεια είναι η καλλιέργεια της ντομάτας και ακολουθεί η καλλιέργεια της τσακώνικης 

μελιτζάνας, η οποία είναι πιστοποιημένο Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης(ΠΟΠ).
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Πίνακας 16: Παραγωγή οπωροκηπευτικών

Είδος

Τ.Δ. Σαπουνακαίικων Τ.Δ. Πέρα Μελάνων Τ.Δ. Τυρού

Εκτάσεις 
στρ.

Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 

(kgr)

Εκτάσεις 
στρ.

Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 

(kgr)

Εκτάσεις 
στρ.

Παραγωγή που 
συγκομίσθηκε 

(kgr)

Λάχανα 20 20.000 - - 5 4.000

Σπανάκι - - 2 2.000 - -

Κουνουπίδια 4 2.000 - - - -

Πράσα 2 2.000 - - - -

Κρεμμυδάκια χλωρά 2 2.000 - - 2 2.000

Κρεμμύδια ξερά 10 9.000 2 2.000 6 6.000

Σέλινα 1 1.000 - - 1 1.000

Σκόρδα ξερά 3 3.000 - - - -

Κουκιά χλωρά 4 2.000 4 2.000 4 4.000

Μαρούλια 12 15.000 2 2.000 7 5.000

Αντίδια και ραδίκια 2 2.000 - - 3 3.000

Καρότα - - - - 1 1.000

Τομάτες 25 40.000 3 3.000 13 30.000

Φασολάκια χλωρά 4 3.000 1 1.000 3 3.000

Μπάμιες 4 1.500 - - - -

Κολοκυθάκια 3 3.000 2 1.500 1 700

Αγγούρια 2 3.000 2 2.000 2 1.400

Κολοκύθες 2 2.000 1 2.000 1 700

Μελιτζάνες 9 12.000 2 2.000 6 25.000

Αγκινάρες - - 2 2.000 - -

ΣΥΝΟΛΟ 109 122.500 23 21.500 55 86.800

Πηγή: Δήμος Τυρού

Τέλος, στα όρια Δήμου Τυρού καταγράφεται και η αμπελοκαλλιέργεια. Οι εκτάσεις, στις 

οποίες διενεργείται η αμπελοκαλλιέργεια ανέρχεται στα 240 στρ. Στο Τ.Δ. Σαπουνακαίικων 

καλλιεργούνται 100 στρ. με παραγωγή 15.000 κιλά σταφύλια και 12.000 κιλά μούστου. 

Στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων καλλιεργούνται 135 στρέμματα, με παραγωγή 20.000 κιλών 

σταφυλιών και 18.000 κιλών μούστου. Στο Τ.Δ. Τυρού καλλιεργούνται 5 στρέμματα με 

παραγωγή 2.400 κιλών σταφυλιών και 2.000 κιλών μούστου.

Όσον αφορά στην παραγωγή με χρήση βιολογικών μεθόδων καλλιέργειας δεν υπάρχουν 

διαθέσιμα στοιχεία.

β) Κτηνοτροφία:

Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κυριαρχεί η αιγο-προβατοτροφία και ακολουθεί η 

μελισσοτροφία. Η εκτροφή πουλερικών και κουνελιών αποτελεί οικογενειακή εκτροφή. 

Οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής προβατοειδών κατά την απογραφή του έτους 2001 

ανέρχονταν στις 292, με 1.046 κεφαλές, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27 εκμεταλλεύσεις 

και αύξηση κατά 292 κεφαλές.
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Αντίστοιχα, οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής αιγών, κατά την απογραφή του έτους 2001,

ανέρχονταν στις 228 με 5.083 κεφαλές, παρουσιάζοντας μείωση κατά 60 εκμεταλλεύσεις, 

και αύξηση κατά 1.030 κεφαλές.

Οι εκμεταλλεύσεις εκτροφής ιπποειδών και όνων ανέρχονταν στις 183, παρουσιάζοντας 

αύξηση κατά 55 εκμεταλλεύσεις και οι κεφαλές ανέρχονταν στις 243 παρουσιάζοντας 

μείωση κατά 96 κεφαλές.

Οι εκτάσεις των βοσκοτόπων καταλαμβάνουν το 23,5% (20.500 στρ.) της συνολικής 

έκτασης του Δήμου Τυρού. Πρόκειται για ιδιωτικούς βοσκότοπους που ανήκουν στα 

διοικητικά όρια του Τ.Δ. Πέρα Μελάνων (18.200 στρ.) και του Τ.Δ. Τυρού (2.300 στρ.). 

Βόσκηση διενεργείται και στα 48.100 στρέμματα του Δήμου, που σύμφωνα με τα στοιχεία 

της ΕΣΥΕ το 1991, πρόκειται για δάση και δασικές εκτάσεις. Τα 1.500 στρέμματα ανήκουν 

στα διοικητικά όρια του Τ.Δ. Σαπουνακαίικων και τα 46.600 στρ. στο Τ.Δ. Τυρού.

Ο αριθμός των κοπαδιάρικων ζώων (αίγες και πρόβατα) ανέρχονται 4.618 κεφαλές. Οι 

2.173 κεφαλές αιγοπροβάτων βοσκούνται στους βοσκότοπους του Τ.Δ. Πέρα Μελάνων, οι 

1.390 του Τ.Δ. Τυρού και οι 1.055 του Τ.Δ. Σαπουνακαίικων. 

Οι εκτάσεις όπου διενεργείται η βόσκηση είναι χαρακτηρισμένες ως βοσκότοποι και δεν 

διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή. Στους βοσκοτόπους δεν παρατηρείται υπερβόσκηση, 

δεν έχουν όμως ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προγραμματισμού βελτίωσης και διαχείρισης 

των βοσκοτόπων. Κρίνεται άμεση ανάγκη της ορθολογικής οργάνωσης και διαχείρισης των 

τόπων κτηνοτροφικής, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της 

οικονομικής τους αξίας σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο αριθμός των ζώων που εκτρέφονται, είτε για παραγωγή, είτε σε οικογενειακή βάση, 

σύμφωνα με τις δύο τελευταίες απογραφές των ετών 1991 και 2001, καθώς και με τα 

στοιχεία του Δήμου Τυρού για το έτος 2005, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα 17:

Πίνακας 17: Εκτρεφόμενα ζώα

Είδος
Απογραφή 

1991
Απογραφή 

2001
Απογραφή 

2005

Ιπποειδή 339 243 306
Βοειδή 0 3 5
Χοίροι 0 19 25
Προβατοειδή 754 1046 959
Αίγες 4.053 5083 5.128
Κουνέλι 1.769 1174 1.390
Πουλερικά 8.402 5370 4.795
Κυψέλες 1497 1117 1.100

Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή 1991 και 2001
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Σχεδιάγραμμα 11: Εξέλιξη του αριθμού των ζώων που εκτρέφονται στο Δήμο Τυρού
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Πηγή: ΕΣΥΕ. Απογραφή 1991 και 2001

Όσον αφορά στα ζώα που εκτρέφονται ανά Τοπικό Διαμέρισμα, καταγράφονται στον 

παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 18: Εκτρεφόμενα ζώα ανά τοπικό διαμέρισμα

Είδος
Τ.Δ. 

Σαπουνακαίικων
Τ.Δ. Πέρα 
Μελάνων

Τ.Δ. Τυρού

Ίπποι 102 87 117
Βοειδή - - 5
Χοίροι κρεατοπαραγωγής - 15 10
Πρόβατα οικόσιτα 86 70 90
Πρόβατα κοπαδιάρικα 320 83 310
Αίγες οικόσιτες 415 178 630
Αίγες κοπαδιάρικες 735 2.090 1.080
Κουνέλια 450 590 350
Όρνιθες 1.800 795 2.200
Κυψέλες 150 950 -

Πηγή: Δήμος Τυρού

Ο αριθμός των αιγοπροβάτων (οικόσιτων και κοπαδιάρικων), που εκτρέφονται σήμερα στο 

Δήμο Τυρού, ανέρχονται στις 6.087 κεφαλές, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,6% 

(1991). Ο μεγαλύτερος αριθμός εκτρέφεται στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων, καταλαμβάνοντας 

39,8% του συνολικού αριθμού αιγοπροβάτων, ακολουθεί το Τ.Δ. Τυρού με 34,7% και το 

Τ.Δ. Σαπουνακαίικων με 25,6%.

Όσον αφορά στη μελισσοτροφία, σήμερα στο Δήμο Τυρού ασκείται με 1.100 κυψέλες, 

παρουσιάζοντας μείωση κατά 26,5% (1991). Μελισσοτροφία, σήμερα διενεργείται κυρίως 

στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων με 86,4% και στο Τ.Δ. Σαπουνακαίικων με 13,6%
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Η μεγαλύτερη ποσότητα παραγόμενου κτηνοτροφικού προϊόντος είναι τα αυγά και το 

γάλα. Τα αυγά είναι προϊόν για οικιακή χρήση, ενώ μεγάλη ποσότητα γάλακτος από την 

παραγόμενη είναι προς πώληση (63,5%).

Ακολουθεί το κρέας, το τυρί και το μέλι. Όσον αφορά στο κρέας, το 51,7% της συνολικής 

παραγόμενης ποσότητας προορίζεται για οικιακή χρήση και η υπόλοιπη ποσότητα προς 

πώληση.

Πίνακας 19: Παραγόμενες ποσότητες κτηνοτροφικών προϊόντων του Δήμου Τυρού

Είδος
Ποσότητες σε κιλά

Τ.Δ. 
Σαπουνακαίικων

Τ.Δ. Πέρα 
Μελάνων

Τ.Δ. Τυρού ΣΥΝΟΛΟ

Γάλα 61.950 46.615 119.980 228.545
Τυρί 21.000 9.000 20.000 50.000
Βούτυρο 100 100
Μαλλιά 
προβάτων

500 - 600 1.100

Μέλι 2.500 6.000 2.000 10.500
Κερί 100 1.000 100 1.200
Αυγά 100.000 155.000 255.000
Κρέας 25.020 22.720 23.700 71.440
Πηγή: Δήμος Τυρού, στοιχεία 2005

Το Τ.Δ. Τυρού κατέχει το 52% της συνολικής παραγόμενης ποσότητας κτηνοτροφικών 

προϊόντων, ακολουθεί με 34,2% το Τ.Δ. Σαπουνακαίικων και με 13,8% το Τ.Δ. Πέρα 

Μελάνων.

Η κτηνοτροφική δραστηριότητα στο Δήμο εμφανίζει μία σταθερή κατάσταση τα τελευταία 

20 έτη. Η εικόνα που παρουσιάζουν οι κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο έχει ως 

εξής:

 Μη εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των 

εγκαταστάσεων και για τα παραγόμενα κτηνοτροφικά προϊόντα και τη διάθεσή 

τους.

 Έλλειψη υποδομών των εκμεταλλεύσεων. Οι περισσότερες κτηνοτροφικές μονάδες 

λειτουργούν χωρίς ηλεκτροφωτισμό και χωρίς άδεια των σταβλικών 

εγκαταστάσεων, οι οποίες είναι βασικές προϋποθέσεις δυνατότητας διάθεσης των 

προϊόντων στο άμεσο μέλλον. Η βασική αιτία έγκειται στο γεγονός της έλλειψης 

της απαραίτητης ενημέρωσης και το υψηλό κόστος υλοποίησης αυτών. 

 Το χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των κτηνοτρόφων.

Στην περιοχή του Δήμου Τυρού καθώς και στην ευρύτερη περιοχή δεν λειτουργεί 

σφαγείο. Τα ζώντα ζώα μεταφέρονται στο σφαγείο της Τρίπολης.



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 33

Άμεσα θα κατασκευαστεί σφαγείο στο Δήμο Λεωνιδίου, στα πλαίσια του προγράμματος 

ΘΗΣΕΑΣ. Η λειτουργία του σφαγείου αυτού θα είναι προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις που 

ορίζει η νομοθεσία και οι απαιτήσεις των καταναλωτών για την υγιεινή, αποτελώντας 

αντικείμενο εξέλιξης της ασκούμενης κτηνοτροφικής δραστηριότητας, εξυπηρετώντας και 

τους κτηνοτρόφους του Δήμου Τυρού.

Η βιωσιμότητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, θα επιτευχθεί σε συνδυασμό με τον 

εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση των βοσκοτόπων.

γ) Αλιεία:

Τρίτος τομέας δραστηριοποίησης του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή του Δήμου Τυρού 

είναι η αλιεία.  Η αλιευτική ποσότητα σε κιλά καταγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 20: Η αλιευτική ποσότητα ανά ΤΔ στο Δήμο Τυρού

Α/Α
Τοπικό 

Διαμέρισμα Είδος
Ποσότητα 

(κιλά)

1 Τυρού Αλιείς αλιευμάτων που κατοικούν μέσα στο Δημ. ή 
Κοιν. Διαμέρισμα 5

2 Τυρού Πόσοι από τους ανωτέρω είναι ερασιτέχνες 5

3 Τυρού
Πόσα αλιευτικά σκάφη (κωπηλάτες λέμβοι) 
χρησιμοποιούνται από όλους τους αλιείς 5

4 Τυρού Πόσα από τα ανωτέρω σκάφη (λέμβους)ανήκουν 
σε ερασιτέχνες (του κωδικού 921) 5

5 Τυρού Ποσότητες αλιευμάτων που αλιεύθηκαν από όλους 
τους ανωτέρω αλιείς

4500

6 Τυρού
Μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
παράκτιας θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως 
μέχρι 19HP

30

7 Σαπουνακαίικων
Αλιείς αλιευμάτων που κατοικούν μέσα στο Δημ. ή 
Κοιν. Διαμέρισμα 5

8 Σαπουνακαίικων Πόσοι από τους ανωτέρω είναι ερασιτέχνες 5

9 Σαπουνακαίικων Πόσα αλιευτικά σκάφη (κωπηλάτες λέμβοι) 
χρησιμοποιούνται από όλους τους αλιείς 5

10 Σαπουνακαίικων Πόσα από τα ανωτέρω σκάφη (λέμβους)ανήκουν 
σε ερασιτέχνες (του κωδικού 921)

5

11 Σαπουνακαίικων
Ποσότητες αλιευμάτων που αλιεύθηκαν από όλους 
τους ανωτέρω αλιείς 4500

12 Σαπουνακαίικων
Μηχανοκίνητα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη 
παράκτιας θαλάσσιας αλιείας με μηχανή κινήσεως 
μέχρι 19HP

40

Πηγή: ΕΣΥΕ 2004.

Η αλιεία για την πλειοψηφία των αλιέων δεν αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήματος. 

Πρόκειται για μία συμπληρωματική δραστηριότητα για επιπλέον εισόδημα στις οικογένειες 

των αλιέων. 
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δ) Δασοπονία:

Στην περιοχή του Δήμου Τυρού, δεν ασκείται δασοπονία οικονομικού σκοπού. Τα δάση και 

οι δασικές εκτάσεις της περιοχής διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, της 

οποίας αρμόδιοι τήρησης της προστασίας, διαχείρισης και ανάπτυξης είναι οι Υπηρεσίες

Δασών του Νομού Αρκαδίας. 

Στο Δήμο Τυρού συγκομίσθηκαν συνολικά 330 τόνοι καυσόξυλων, για οικιακή χρήση. Οι

80 τόνοι συγκομίσθηκαν στο Τ.Δ. Σαπουνακαίικων, οι 100 στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων και οι 

150 στο Τ.Δ. Τυρού.

Στην περίπτωση της υλοποίησης παρεμβάσεων αναψυχής στην περιοχή, θα πρέπει να 

υπάρξουν οι σχετικές αδειοδοτήσεις, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. 

1.1.3.4 Δευτερογενής τομέας - Μεταποίηση

Ο δευτερογενής τομέας που ασκείται στην περιοχή, δεν είναι σημαντικός και είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με τον πρωτογενή. 

Στην περιοχή λειτουργεί μία μόνο μονάδα επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων και 

συγκεκριμένα ένα ελαιοτριβείο.

Επίσης, δραστηριοποιούνται μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παρασκευής ζυμαρικών, 

παραδοσιακών γλυκών και μελιού, των οποίων τα προϊόντα δεν διατίθενται σε 

καταστήματα, αλλά σε οικιακή βάση. 

Σημαντική παραδοσιακή δραστηριότητα στην περιοχή είναι η υφαντική. Τα παραδοσιακά 

τσακώνικα υφαντά ακολουθούν την παραδοσιακή τσακώνικη τεχνοτροπία των περιόδων 

γύρω στο 16ο και 17ο αιώνα. Υφαίνονται σε αργαλειό με φυτικές βαφές. Τα χρώματα είναι 

ζωηρά με παραδοσιακά σχέδια.

Στην περιοχή δραστηριοποιείται μία έκθεση υφαντών, ενώ οι περισσότερες υφάντρες 

διαθέτουν τα υφαντά τους με παραγγελίες.

Η παραδοσιακή υφαντική είναι ένας πολιτισμικός πόρος, ο οποίος πρέπει να προστατευτεί 

και να αξιοποιηθεί επηρεάζοντας θετικά το οικονομικό περιβάλλον και την τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου Τυρού.

Ο Δήμος Τυρού καθώς και η ευρύτερη περιοχή είναι μικρού μεγέθους αγορά και η έλλειψη 

μέχρι σήμερα βιοτεχνικής υποδομής είναι οι βασικές αιτίες για τις περιορισμένες 

δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα. Επίσης σημαντικές αιτίες είναι η έλλειψη 

δεξιοτήτων και εξειδίκευσης, η έλλειψη κεφαλαίων για επενδύσεις και η έλλειψη επαρκούς 

ενημέρωσης. 

Η περιοχή διαθέτει βασικά πλεονεκτήματα, τα οποία είναι ικανά να δημιουργήσουν εκείνες 

τις προοπτικές που θα αναπτύξουν τον τομέα της μεταποίησης και της χειροτεχνίας.
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Ενδεικτικά αναφέρεται η ύπαρξη σημαντικής παραγωγής αγροτικών προϊόντων με 

δυνατότητα μεταποίησή τους. Τα τσακώνικα υφαντά και οι παραδοσιακές πέτρινες 

κατασκευές δίνουν τη δυνατότητα αναβίωσης της χειροτεχνικής παράδοσης. 

Η ανάπτυξη του δευτερογενούς τομέας σ ε  τοπικά προϊόντα και παραδοσιακές 

δραστηριότητες παρέχουν προοπτική τουριστικής ανάπτυξης βασισμένης στη 

διαφοροποίηση προσφοράς του τουριστικού προϊόντος.

1.1.3.5. Τριτογενής Τομέας - Επιχειρηματικότητα

Στον τριτογενή τομέα που αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες, λειτουργεί μία τράπεζα, 

είκοσι καταστήματα λιανικού εμπορίου και επιχειρήσεις αναψυχής.

Ο βασικός κλάδος του τριτογενούς τομέα είναι ο τουρισμός, κατέχοντας σημαντικό μερίδιο 

στο εισόδημα των κατοίκων της περιοχής. 

Το πλούσιο φυσικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον αποτελούν πόλο έλξης μεγάλου 

αριθμού επισκεπτών κυρίως κατά τους θερινούς μήνες του έτους.

Ο Δήμος Τυρού διακρίνεται στην παράκτια ζώνη και στην ορεινή – ημιορεινή. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο διαμορφώνονται δύο ξεχωριστές και ταυτόχρονα στενά συνδεδεμένες μεταξύ 

τους, σχετικά με την ανάπτυξή τους, χωρικές ενότητες.

Δραστηριότητες τουρισμού αναπτύσσονται κυρίως στην παράκτια ζώνη. Η τουριστική 

ανάπτυξη είναι άναρχη, χωρίς κανένα σχεδιασμό. Πρόκειται για μικρούς μεγέθους 

καταλύματα και με χαμηλό επίπεδο οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Προβλήματα για την ανάπτυξη του τουρισμού αποτελούν:

 Η έλλειψη δυνατότητας ελλιμενισμού σκαφών 

 Το ανεπαρκές οδικό δίκτυο

 Η έλλειψη πολεοδομικού σχεδιασμού

 Μη καθορισμός παραθεριστικής κατοικίας

 Η έλλειψη δημοτικών χώρων στάθμευσης

Στην ορεινή – ημιορεινή ζώνη η τουριστική δραστηριότητα λειτουργεί συμπληρωματικά 

της παράκτιας και εντάσσεται στα δευτερεύοντα δίκτυα περιήγησης, από την παράκτια 

προς την ημιορεινή – ορεινή ζώνη. Στη ζώνη αυτή η υποδομή είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 ανυπαρξία των τουριστικών καταλυμάτων

 ανεπαρκές οδικό δίκτυο

 ελλιπής ανάδειξη και προβολή των φυσικών και πολιτισμικών πόρων

Στην περιοχή του Δήμου Τυρού λειτουργούν δέκα ξενοδοχεία5 (152 δωμάτια που 

                                        
5 Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2007
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αντιστοιχούν σε 291 κλίνες) καθώς και μεγάλος αριθμός ενοικιαζόμενων δωματίων και 

διαμερισμάτων. Οι συνολικά διαθέσιμες κλίνες είναι περίπου 2.5006. Ο μεγαλύτερος 

αριθμός των τουριστικών καταλυμάτων λειτουργεί στην Παραλία Τυρού. Τουριστικά 

καταλύματα λειτουργούν επίσης στα Σαπουνακαίικα, στο Τσέρφο και στο Κρυονέρι.

Στο Δήμο, ως χώροι εστίασης λειτουργούν εστιατόρια, ταβέρνες και καφετέριες –

καφενεία.

Πίνακας 21: Τουριστικά Καταλύματα της περιοχής του Δ.Τυρού
Α/Α Επιχείρηση Τοπικό Διαμέρισμα Κατηγορία Κλίνες

1 ΑΝΕΣΙΣ Τυρού 1* 26
2 ΑΠΟΛΛΩΝ Τυρού 2** 23
3 ΑΡΜΟΝΙΑ Τυρού 1* 24
4 ΓΑΛΑΖΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ Τυρού 2** 41
5 ΚΑΜΒΥΣΗΣ Τυρού 2** 40
6 ΜΕΛΤΕΜΙ Τυρού 2** 27
7 ΤΣΑΚΩΝΙΑ Τυρού 1* 14
8 ΤΥΡΟΣ Τυρού 1* 26
9 ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ Τυρού 2** 38
10 ΩΚΕΑΝΙΣ Τυρού 1* 32

Το φυσικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία και τις 

παραδόσεις της είναι στοιχεία που αποτελούν ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα για την 

ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

- Δυνατότητες περιπατητικών – διαδρομών (περιηγητικός τουρισμός), σε συνδυασμό 

με την επίσκεψη ιδιαίτερων φυσικών τοπίων και ιστορικών ή άλλων αξιοθέατων.

- Επίσκεψη σε οικολογικού ενδιαφέροντος σημεία (οικοτουρισμός), όπως χώροι 

προστατευόμενης πανίδας / πτηνοπανίδας, για παρατήρηση, τοποθεσίες πλούσιας 

χλωρίδας.

- Τοπικές παραδοσιακές ιδιαιτερότητες, χειροτεχνίας, γαστρονομίας, αρχιτεκτονικής, 

ή άλλα που προβάλλουν την ταυτότητα του τόπου.

Η περιοχή του Δήμου Τυρού καθώς και των δύο γειτονικών Δήμων Βόρειας Κυνουρίας και 

Λεωνιδίου είναι το μοναδικό κομμάτι της Αρκαδίας που βρέχεται από θάλασσα. Οι ακτές 

της προσελκύουν πολλούς επισκέπτες, συνδυάζοντας την καθαρότητα της θάλασσας, την 

παραδοσιακή αρχιτεκτονική και τον τρόπο ζωής των κατοίκων.

1.1.3.6. Απασχόληση – Ανεργία

Στο Δήμο Τυρού ο ενεργός πληθυσμός απασχολείται κυρίως στον πρωτογενή τομέα με 

ποσοστό 40,5% (234 άτομα) και στον τριτογενή τομέα με ποσοστό 40,0% (231 άτομα). 

Στον δευτερογενή τομέα απασχολείται το 14,5% (84 άτομα) του ενεργού πληθυσμού.

                                        
6 Στοιχεία Δήμου Τυρού
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Πίνακας 22: Οικονομικά ενεργός και μη πληθυσμός κατά κλάδο παραγωγής.
Οικονομικώς ενεργός και  μη ενεργός πληθυσμός , απασχολούμενοι κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και άνεργοι

ΧΩΡΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ς   ε ν ε ρ γ ο ί

Οικονο 

μικώς μη 

ενεργοί                       
Σύνολο        

Απασχολούμενοι    Α ν ε ρ γ ο ι 

Σύνολο
Πρωτογενής 

Τομέας          

Δευτερογενής 

Τομέας      

Τριτογενής 

Τομέας      

Δε δήλωσαν 

κλάδο 

οικονομικής 

δραστηριότητας

Σύνολο        

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 4.614.499 4.102.089 591.669 892.187 2.401.168 217.065 512.410 5.245.094

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ                            246.603 223.405 76.208 38.383 98.028 10.786 23.198 294.865

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                           32.999 29.695 6.970 6.502 14.701 1.522 3.304 49.953

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ                                                                                                           666 578 234 84 231 29 88 1.062

Τ.Δ. Τυρού 386 337 129 51 132 25 49 600

Τ.Δ. Πέρα Μελάνων 109 86 47 13 25 1 23 173

Τ.Δ. Σαπουνακαίικων 171 155 58 20 74 3 16 289

Πηγή: Απογραφή πληθυσμού της 18ης Μαρτίου 2001

Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν την διαπιστωμένη ανεργία στον Δήμο Τυρού 

προκύπτει ότι αυτή κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού ανήλθε σε 13,2% (Τ.Δ. 

Τυρού: 12,7%, Τ.Δ. Πέρα Μελάνων: 21,1%, Τ.Δ. Σαπουνακαίικων: 9,4%) σαφώς 

υψηλότερος από το αντίστοιχο ποσοστό σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας όπου η ανεργία 

ανήλθε σε 10,0% και 9,4%, αντίστοιχα. 

Εξετάζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου 

Επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ (2004) στο Δήμο Τυρού δραστηριοποιούνται συνολικά 61 

επιχειρήσεις: 3 στο Τ.Δ. Πέρα Μελάνων, 9 στο Τ.Δ. Σαπουνακαίικων και 49 στο Τ.Δ. 

Τυρού.
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1.1.3.7. Συμπεράσματα

Στο Δήμο Τυρού εντοπίζεται σταδιακή μετατόπιση της απασχόλησης από τον πρωτογενή 

στον τριτογενή τομέα. Κατά την τελευταία δεκαετία η αύξηση της απασχόλησης στον 

τριτογενή τομέα σε απόλυτη ποσοστιαία βάση έφτασε το 7%, με μείωση του πρωτογενούς 

τομέα κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Στον πρωτογενή τομέα απασχολείται το 40,5% των απασχολούμενων στο Δήμο Τυρού, 

ενώ στο Νομό Αρκαδίας απασχολείται το 23,5%. Διαφοροποίηση παρουσιάζει το Τ.Δ. των 

Πέρα Μελάνων, όπου το μεγαλύτερο ποσοστό της απασχόλησης βρίσκεται στον 

πρωτογενή τομέα. Οι παραδοσιακές γεωργικές καλλιέργειες των οπωροκηπευτικών, της 

ελαιοκαλλιέργειας και των εσπεριδοειδών, με τη δημιουργία πρότυπων υποδομών και τη 

στροφή προς τις βιολογικές μεθόδους καλλιέργειας, θα εξασφαλίσουν την προοπτική 

ανάπτυξής τους. Παραδοσιακή κτηνοτροφική δραστηριότητα είναι η αιγοπροβατοτροφία, 

όπου η δημιουργία σύγχρονων σταβλικών εγκαταστάσεων, η διαχείριση των βοσκοτόπων 

και η οργάνωση του τομέα μεταποίησης και εμπορίας εκλεκτών προϊόντων ζωικής 

παραγωγής, εξασφαλίζουν απαραίτητες προϋποθέσεις ανάπτυξης του τομέα. 

Ο δευτερογενής τομέας περιορίζεται στη λειτουργία ενός ελαιοτριβείου καθώς και 

οικογενειακές επιχειρήσεις μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Συνεπώς η παραγωγή 

καλής ποιότητας αγροτικών προϊόντων, εξασφαλίζει την ανάπτυξη του αντίστοιχου 

μεταποιητικού τομέα. Η απασχόληση στον δευτερογενή τομέα, παρουσιάζει χαμηλότερα 

ποσοστά επί της συνολικής απασχόλησης στο Δήμο σε σχέση με το νομό Αρκαδίας. Στο 

Δήμο Τυρού απασχολείται το 14,5%, ενώ στο Νομό Αρκαδίας το 21,9%

Η απασχόληση στον τριτογενή τομέα παρουσιάζει σημαντική άνοδο και ιδιαίτερα στους 

παραλιακούς οικισμούς του Δήμου, παρέχοντας υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού. Η 

μετάβαση της απασχόλησης από τον πρωτογενή στον τριτογενή τομέα γίνεται με ταχείς 

ρυθμούς συγκριτικά με την κατάσταση που επικρατεί στο Νομό Αρκαδίας.

Η περιοχή του Δήμου Τυρού λόγω του έντονου φυσικού ανάγλυφου και του ιδιαίτερου 

πολιτισμικού περιβάλλοντος, διαθέτει τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία για την ανάπτυξη 

ειδικών μορφών τουρισμού, κάτι που επιτυγχάνεται με την ποιοτική αναβάθμιση των 

τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και των υπόλοιπων υποδομών, όπως το οδικό δίκτυο, 

κ.λπ. 
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1.1.4. Φυσικοί Πόροι

Ο Δήμος Τυρού εκτείνεται στις νοτιοανατολικές πλαγιές του ορεινού όγκου Πάρνωνα 

(επισυνάπτονται χάρτες, κλίμακας 1:50.000, στο παράτημα), σε υψόμετρο από 0 μ. έως 

και 600 μ.. Μορφολογικά παρατηρούνται δύο τμήματα: Το πεδινό που εντοπίζεται στα 

παράλια του Δήμου και διαμορφώνεται μία ζώνη μικρού πλάτους, με μικρές έως και 

μέτριες κλίσεις και το ημιορεινό – ορεινό που εντοπίζεται στο εσωτερικό του Δήμου με 

έντονες κλίσεις (έως και 65%), εξαιτίας της πτύχωσης του εδάφους. Τα εδάφη όπως έχει 

παρατηρηθεί σχεδόν σε όλη την περιοχή της Νότιας Κυνουρίας βρίσκονται σε 

προχωρημένο στάδιο διάβρωσης.

Ο Δήμος Τυρού οριοθετείται με τις κορυφές Ραίζι (ΝΔ 949 μ.), Μπούφοβο (Δ 937), 

Ωριώντας (Δ 1191), Κορυφή (ΒΔ 1080), Νερατζές (ΒΔ 976), Μπαλασινίτσα (Β 1089), 

Αετόβιγλα (Ν 1100). Η περιοχή που εκτείνεται ο Δήμος Τυρού είναι κύριος αποδέκτης των 

υδάτων της ευρύτερης ορεινής περιοχής και ιδιαίτερα η παραλιακή ζώνη. 

Στα όρια του Δήμου διέρχονται πολλά ρέματα, τα οποία μετά από έντονες βροχοπτώσεις 

κατέρχονται ως χείμαρροι στην παραλιακή ζώνη. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ρεμάτων 

αναπτύσσεται είτε κατά μήκος ρηγμάτων, είτε παράλληλα σ' αυτά και είναι δενδριτικού 

τύπου. Ρέματα ορίζουν τμήμα των ορίων του στα νότια (Αγιαννιώτικο Ρ.), ενώ άλλα 

σημαντικά ρέματα που διαρρέουν το εσωτερικό του δήμου είναι τα: Αρκοβατιάς Ρ., 

Καλύβια Ρ., Ρέμα Τυρού, Πρεγασιώτικο Ρ. κ.ά.7

Υπάρχουν επίσης λίγες πηγές με μικρή ποσότητα νερού, με αποτέλεσμα η κύρια πηγή 

υδροδότησης του Δήμου να είναι οι γεωτρήσεις. 

Τμήμα του Δήμου Τυρού στα Δυτικά εντάσσεται στην περιοχή του Επιστημονικού 

Καταλόγου, των προτεινόμενων για ένταξη τόπων στο δίκτυο ΦΥΣΗ 20008. Πρόκειται για 

την περιοχή με ονομασία «ΌΡΟΣ ΩΡΙΩΝΤΑΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ GR 2520004. Το όρος 

Ωριώντας βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα της Πελοποννήσου και ανήκει στην ευρύτερη ορεινή 

περιοχή του Πάρνωνα, με μέγιστο υψόμετρο 1.191 μ. και ελάχιστο 800 μ.

Η έλλειψη νερού και καλών δρόμων, καθώς και οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της ακτής 

και του Ωριώντα, υπήρξαν παράγοντες που ευνόησαν περισσότερο το κτίσιμο 

μοναστηριών κοντά στο κέντρο του τόπου αυτού, ενώ στην κουφή του Ωριώντα (1191 μ.) 

υπάρχουν τα ερείπια ενός οχυρού των αρχαίων Σπαρτιατών. Στην περίμετρο της περιοχής 

υπάρχουν μόνο διάσπαρτες καλύβες και ομάδες μικρών αγροτικών οικημάτων. Η σχετική 

υψηλή ετήσια βροχόπτωση και οι επικρατούντες υγροί Β-ΒΑ άνεμοι ευνοούν τη φυσική 

βλάστηση. Διάσπαρτα άτομα φυλλοβόλων δρυών υποδεικνύουν το προϋπάρχον δασικό 

οικοσύστημα. Περιοχές που δε βοσκούνται ή βοσκούνται ελάχιστα καλύπτονται από πολύ 

                                        
7 Πηγή: Χάρτες ΓΥΣ
8 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, Χάρτης 4, Τεύχος Β’ ΕΠ Βόρειας Κυνουρίας 
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πυκνή και πλούσια μακκία βλάστηση. Εντυπωσιακή είναι η παρουσία των ειδών 

σφενδάμου που κατά τόπους αποτελούν τα επικρατούντα είδη δένδρων.

Ο τόπος αυτός έχει γενικά υψηλό ποσοστό φυτοκάλυψης που περιλαμβάνει πολλά 

σημαντικά στοιχεία. Η πυκνή μακκία βλάστηση είναι καταφύγιο για μικρότερα φυτά καθώς 

επίσης και για ζώα. Η κεντρική θέση του τόπου μεταξύ της κύριας κορυφής του Πάρνωνα 

και της θάλασσας, συνδυασμένη με το σχετικά χαμηλό υψόμετρο και την απουσία 

σημαντικής ανθρώπινης παρουσίας, εξασφαλίζουν την επιβίωση ζώων κατά τη διάρκεια 

βαριών χειμώνων. Μερικά σπάνια ενδημικά είδη απαντώνται, κυρίως στα απόκρημνα 

ασβεστολιθικά πρανή. Τα βραχώδη κατακόρυφα πρανή των κορυφών αποτελούν 

ενδιαίτημα για πουλιά μεγάλης οικολογικής σημασίας (αετοί, γεράκια κ.λπ.). Εννέα 

σημαντικά είδη (taxa) ερπετών και θηλαστικών είναι γνωστό ότι υπάρχουν σ’ αυτόν τον 

τόπο.

Για το Δήμο Τυρού δεν έχουμε συγκεκριμένες τιμές μετεωρολογικών παρατηρήσεων, για 

να υπολογίσουμε με ακρίβεια τα στοιχεία που καθορίζουν το συγκεκριμένο κλίμα που 

επικρατεί σ’ αυτό και τούτο γιατί δεν υπάρχει μετεωρολογικός σταθμός στα όρια του 

Δήμου για να μας δώσει τις κλιματικές συνθήκες. Στο Δήμο Τυρού ο πλησιέστερος 

Μετεωρολογικός Σταθμός είναι αυτός του Λεωνιδίου και χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία για 

τη χρονική περίοδο 1981-1997.

Το κλίμα στο Δήμο Τυρού, καθώς και σε όλη την περιοχή της Κυνουρίας έχει το 

χαρακτήρα του μεσογειακού. Ξηρό έως υπέρξηρο, με υψηλή μέση θερμοκρασία του 

θερμότερου μήνα και μικρές βροχοπτώσεις.

Η μέση θερμοκρασία για την περίοδο 1981-1997 είναι 18.2 0C, η απόλυτη μέγιστη 41.4 

0C, η μέση μέγιστη 31.7 0C, η απόλυτη ελάχιστη - 2.2 0C, η μέση ελάχιστη 7.0 0C. Το 

μέσο ετήσιο ύψος βροχής είναι 250 mm, o μέσος αριθμός ημερών βροχής 76,6 και ο 

μέσος αριθμός ημερών με χιονόπτωση 2.1

Σχεδιάγραμμα 12
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Η περιοχή σύμφωνα με το Βιοκλιματικό Χάρτη της Ελλάδος9 ανήκει στον ασθενή θερμο-

μεσογειακό χαρακτήρα βιοκλίματος, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη θερμή 

και ξηρή περίοδο, μεγαλύτερο των 100 και μικρότερο των 125 ημερών.

Οι περιοχές όπου βρίσκονται στα ψηλότερα υψόμετρα της περιοχής ανήκουν στον έντονο 

μεσο – μεσογειακό χαρακτήρα βιοκλίματος, με αριθμό βιολογικά ξηρών ημερών κατά τη 

θερμή και ξηρή περίοδο, μεγαλύτερο των 75 ημερών και μικρότερο των 100 ημερών.

Το γεωλογικό υπόθεμα της περιοχής ανήκει στην ενότητα Ταλέα όρη – πλακώδεις 

ασβεστόλιθοι, πιθανόν της Ιονίου ζώνης (Mountrakis et. al. 1983). 

Με βάση το χάρτη ζωνών σεισμικής επικινδυνότητας της Ελλάδας o Δήμος Τυρού ανήκει 

στη ζώνη επικινδυνότητας ΙΙ με σεισμικό συντελεστή α=0,16.

Χάρτης 1: Ζώνες σεισμικής επικινδυνότητας

Τα εδάφη της περιοχής προέρχονται σε όλη την έκταση από αποσάθρωση σκληρών 

ασβεστόλιθων.

Στην περιοχή εμφανίζεται ένας βασικός τύπος βλάστησης (Nτάφης 1972): της Quercetalia

illicis, με ένα διακριτό αυξητικό χώρο. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλές μέσες 

ετήσιες θερμοκρασίες και χειμερινές ή φθινοπωρινές και ανοιξιάτικες βροχοπτώσεις και 

καταλαμβάνεται από συστάδες με αείφυλλη, σκληρόφυλλη βλάστηση και στα χαμηλότερα 

Χαλέπιος πεύκη. Χαλέπιος πεύκη δεν φύεται στα όρια του Δήμου Τυρού.

Επίσης, εμφανίζεται ο αυξητικός χώρος του φυτοκοινωνικού συνδέσμου Oleo-Ceratonion. 

Χαρακτηρίζεται από χαμηλές βροχοπτώσεις, κυρίως τους χειμερινούς μήνες που έχουν ως 

                                        
9 Ίδρυμα Δασικών Ερευνών Αθηνών, Γεώργιος Μαυρομμάτης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ 2007–2010, ΦΑΣΗ Α’ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 42

συνέπεια τη δημιουργία ενός εξαιρετικά ξηρού θερινού κλίματος, το οποίο όμως δεν 

αποκλείει την ύπαρξη μιας πολύ καλής βλάστησης. Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται από 

συστάδες με αείφυλλη, σκληρόφυλλη βλάστηση. Εδώ, τα εδάφη ανήκουν στα λεγόμενα 

λείψανα εδαφών (εδαφολείψανα), διατηρούνται αρκετά καλά, παρουσιάζουν όμως λόγω 

της μεγάλης ξηρασίας μικρή βιολογική δραστηριότητα. 

Χάρτης 2: Χάρτης Βλάστησης

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Θερμομεσογειακές διαπλάσεις (Oleo –

Ceratonion) Ανατολικής Μεσογείου

Μεσομεσογειακή διάπλαση Αριάς 

(Quercion ilicis), τύπος Βαλκανικός και 

Ανατ. Μεσογείου

Υπομεσογειακή διάπλαση (Ostryo –

Carpinion)

Ορομεσογειακή διάπλαση Κεφαλληνιακής 

Ελάτης και (Μαύρης Πεύκης)

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Γενική Γραμματεία Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, Αποτελέσματα Πρώτης Εθνικής 
Απογραφής Δασών, 1992, 

Υδρολογικά υπάγεται στο 31ο Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Πελοποννήσου, στο οποίο 

υπάρχουν προβλήματα λόγω υποβάθμισης, τόσο της ποιότητας, όσο και της ποσότητας 

των υδάτων, λόγω των υπεραντλήσεων, φαινόμενα που δεν απαντώνται στα όρια του 

Δήμου Τυρού.

1.1.5. Περιβάλλον 

Η γενική παρουσίαση στοιχείων του περιβάλλοντος, στο παρόν κεφάλαιο, βασίζεται στη 

διάκρισή του, σε φυσικό και σε ανθρωπογενές. 

Η περιοχή του Δήμου Τυρού διακρίνεται στο ορεινό - ημιορεινή τμήμα, το οποίο διαθέτει 

και διατηρεί πολλά από τα χαρακτηριστικά του, καθώς και στο πεδινό - παραλιακό, το 

οποίο έχει υποστεί αρνητικές επιπτώσεις. Συνεπώς διαμορφώνονται δύο βασικοί άξονες 

για την προστασία της περιοχής σε ορεινό - ημιορεινό και πεδινό - παραλιακό τμήμα.

Στο ορεινό - ημιορεινό τμήμα θα πρέπει να διασφαλιστεί η διατήρηση του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, ενώ στο πεδινό – παραλιακό τμήμα θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα υποβάθμισης στοιχείων του περιβάλλοντος. 
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Η διαχείριση και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται με την 

εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας. Η θεσμοθέτηση του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα –

Μουστού, όπου εντάσσεται τμήμα του Δήμου Τυρού, προσαρμόζει τα διαχειριστικά μέτρα 

στην κατάσταση της περιοχής, προστατεύοντας το φυσικό περιβάλλον και 

κατοχυρώνοντας θεσμικά τις δράσεις και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται στην 

περιοχή. 

Όσον αφορά στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αυτό αρθρώνεται τόσο από το αστικό 

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. 

Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης 

Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου Τυρού  εκτιμάται ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν 

σημαντικά προβλήματα προστασίας του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού, όσο και τους 

ανθρωπογενούς, καθορίζοντας ζώνες τις οποίες προβλέπει για τη χωροταξική οργάνωση

και οργάνωση των δραστηριοτήτων στα όρια του Δήμου. 

Βασικά προβλήματα στο Δήμο, τα οποία δημιουργούν πιέσεις, σύμφωνα με την 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι η διαχείριση:  

1. Της παραλίας.

2. Των απορριμμάτων.

3. Της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπου ασκείται.

4. Της τουριστικής κίνησης και της υπερσυγκέντρωσης στους παραλιακούς οικισμούς.

5. Της οικοδομικής δραστηριότητας και της πίεσης κυρίως στις παραλιακές περιοχές.

Όσον αφορά στον τομέα αποχέτευσης είναι αναγκαία η κατασκευή αποχετευτικού 

δικτύου, ενώ στον τομέα ύδρευσης έχουν γίνει πρόσφατα εργασίες επέκτασης των 

δικτύων ύδρευσης, μήκους 3,5 χλμ. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από άποψη διατήρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος έχουν και οι 

παραδοσιακές καλλιέργειες, οι οποίες συνεχίζουν να διαμορφώνουν ένα αξιόλογο 

αισθητικά αγροτικό τοπίο, με σημαντική αξία για την τοπική βιοποικιλότητα. Το τοπίο αυτό 

επιβάλλεται να διατηρηθεί με την παροχή κινήτρων στον τοπικό πληθυσμό, για τη 

συνέχιση των εντατικών αγροτικών πρακτικών, οι οποίες το συντηρούν και το 

διαμορφώνουν.

Όσον αφορά στα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της περιοχής, η αξιοποίησή και προστασία 

τους περιορίζεται σε τμήμα της παράκτιας ζώνης, ενώ τα υπόλοιπα κινδυνεύουν, λόγω της 
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εγκατάλειψής τους, λόγω έλλειψης μέτρων φύλαξης και της δυσκολίας πρόσβασης σε

αυτά. Ο κατάλληλος δυνατός συνδυασμός αυτών των πολιτισμικών στοιχείων της ορεινής 

και της παράκτιας ζώνης και η ορθή αξιοποίηση και διαχείρισή τους, μπορεί να επιφέρει 

θετικές επιπτώσεις στο φυσικό πολιτισμικό περιβάλλον, καθώς και στο οικονομικό 

περιβάλλον της περιοχή του Δήμου Τυρού. 

Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρού η ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων είναι άριστη. 

Δεν υπάρχει καμία πηγή ρύπων που να υποβαθμίζει την ποιότητα των υδάτων. Επίσης, οι 

χείμαρροι που καταλήγουν στη θάλασσα δεν υφίστανται πιέσεις, όπως αμμοληψίες, μπάζα, 

σκουπίδια κ.λπ. Στη θάλασσα, κατά τις περιόδους των έντονων βροχοπτώσεων και 

ιδιαίτερα το μήνα Νοέμβριο, καταλήγουν προϊόντα διάβρωσης του εδάφους, τα οποία δεν 

επιβαρύνουν την ποιότητα των υδάτων. Επίσης η ποιότητα των υδάτων δεν επιβαρύνεται 

από τα σκάφη που ελλιμενίζουν, γιατί είναι μικρού αριθμού και μεγέθους. 

Η άριστη ποιότητα των υδάτων στην περιοχή του Δήμου Τυρού επιβεβαιώνεται από 

συχνές δειγματοληψίες και αναλύσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, που δίνουν πάντα άριστα 

αποτελέσματα. 

Ο Δήμος Τυρού δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα ρύπανσης χερσαίου περιβάλλοντος 

από τις χρήσεις γης. Οι κυρίαρχες καλλιέργειες είναι δενδρώδεις (ελιές, χαρουπιές και 

εσπεριδοειδή) και δεν είναι εντατικές. Τα φυτοφάρμακα και τα λιπάσματα 

χρησιμοποιούνται σε μικρή κλίμακα και δεν έχουν προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα 

ρύπανση του χερσαίου περιβάλλοντος. Επίσης, η μόνη μονάδα μεταποίησης που 

λειτουργεί είναι ένα ελαιοτριβείο στο Τ.Δ. Τυρού, ενώ και τα καταλύματα είναι μικρής 

δυναμικότητας και δεν αποτελούν σημαντικές πηγές ρύπανσης του χερσαίου 

περιβάλλοντος. Μικρό πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από τη θέση του χώρου απόρριψης 

απορριμμάτων. 

Στην περιοχή του Δήμου Τυρού απουσιάζουν δραστηριότητες, οι οποίες είναι ικανές να 

προκαλέσουν θόρυβο, όπως βιομηχανίες, κέντρα διασκέδασης με μουσική, έντονη οδική 

κυκλοφορία. Η στάθμη του θορύβου αυξάνεται κατά τους θερινούς μήνες λόγω της 

τουριστικής κίνησης. Από τις δραστηριότητες που διενεργούνται στο Δήμο Τυρού καμία 

δεν προκαλεί μη ικανοποιητική κατάσταση του ακουστικού περιβάλλοντος.
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1.1.6. Ενέργεια – Χρήση ΑΠΕ  

Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας10 το σύνολο της περιοχής του Δήμου Τυρού εντάσσεται στις 

Περιοχές 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 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 παρόντος 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.

1.1.7. Πολεοδομία – Χωροταξία – Θεσμικό Περιβάλλον Τυρού

Όσον αφορά στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου 

Τυρού, διαθέτουν όρια και όρους δόμησης, σύμφωνα με αποφάσεις των αρμόδιων 

υπηρεσιών της Νομαρχίας Αρκαδίας. Οι όροι δόμησης έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την 

πολεοδομική νομοθεσία της δεκαετίας του ΄80 (Π.Δ. της 24-4/3-5-1985 ΦΕΚ 181Δ), 

τηρώντας τη γενική φιλοσοφία του καθορισμού ορίων των οικισμών και της τήρησης 

γενικών αρχών κατά τις πολεοδομικές εργασίες στα κτίρια των οικισμών.

Οι οικισμοί Τυρού, Σαπουνακαίικων και Πέρα Μελάνων, έχουν χαρακτηριστεί ως 

παραδοσιακοί οικισμοί της νεότερης εποχής, σύμφωνα με το από 13-10-98 Π.Δ. (ΦΕΚ 

908/Δ/98).

Από το σύνολο των οικισμών έχουν χαρακτηριστεί ως ενδιαφέροντες οι οικισμών της 

Παραλίας Τυρού και της Παραλίας Σαπουνακαίικων.

Οι οικισμοί δεν παρουσιάζουν αστικά χαρακτηριστικά, πρόκειται για αγροτικούς οικισμούς,

εξαιρουμένων των παραλιακών οικισμών. Οι παραλιακοί οικισμοί Τυρού και 

Σαπουνακαίικων σχηματίζουν ένα συνεχές παραλιακό μέτωπο μήκους σχεδόν 2 χλμ., 

όπου είναι συγκεντρωμένες σχεδόν όλες οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητες που έχουν 

άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

Ο Δήμος Τυρού, δεν διαθέτει χωροταξικά εργαλεία οργάνωσης των χρήσεων γης και των 

λοιπών οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων11 που υλοποιούνται στα όρια του 

Δήμου. 

                                        

10 Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης
11 Κοινωνικοί εξοπλισμοί, χωροταξική οργάνωση τομέων οικονομικών δραστηριότητας, καθορισμός ζωνών 
αγροτικής δραστηριότητας κ.λπ.   
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Τα όρια αιγιαλού και παραλίας, καθώς και η ζώνη της παραλίας των οικισμών Παραλίας 

Τυρού και Παραλίας Σαπουνακαίικων, έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 215/8-2-1994 

απόφαση του Νομάρχη Αρκαδίας.

Η μεγαλύτερη έκταση του Δήμου Τυρού εντάσσεται στις ζώνες, οι οποίες ανήκουν στο 

Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα - Μουστού. Στην προτεινόμενη περιοχή Οικοανάπτυξης 

περικλείεται η περιοχή του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 με την ονομασία «Όρος Ωριώντα», 

που τμήμα του βρίσκεται στα δυτικά του Δήμου Τυρού .

Η λειτουργία του «Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα - Μουστού» θα έχει ιδιαίτερα θετικές 

επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής του Δήμου Τυρού, 

καθώς και όλων των Δήμων που εντάσσονται στο Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση του ΣΧΟΟΑΠ (έχει συνταχθεί η Α’ Φάση) 

για τη χωρική και οικιστική οργάνωση και ανάπτυξη, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες 

ανάγκες και τις ανάγκες που μελλοντικά θα προκύψουν στα όρια του Δήμου σε χρήσεις 

γης, οργάνωση δικτύου οικισμών, κύριου δικτύου κυκλοφορίας, ζωνών προστασίας, 

παραγωγικών ζωνών κ.λπ. Στόχος της ολοκλήρωσης της χωροταξικής οργάνωσης είναι η 

λειτουργική ένταξη και προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά περιοχών, η οργάνωση 

της τουριστικής δραστηριότητας, ο προσδιορισμός των νέων επεκτάσεων ή εντάξεων 

περιοχών στο Σχέδιο Πόλης για την αντιμετώπιση των αναγκών.

Σύμφωνα με την Α’ Φάση της Μελέτης, απαιτούμενες ενέργειες και έργα που πρέπει να 

υλοποιηθούν στο Δήμο Τυρού, αφορούν τους παρακάτω τομείς:

 Λιμενικά έργα

 Προστασία της παραλίας

 Ύδρευση – Αποχέτευση – Διαχείριση αποβλήτων

 Υποστήριξη Οικονομικών Δραστηριοτήτων

 Προστασία και ανάδειξη φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

 Οικιστικοί Υποδοχείς

 Ενέργεια

Η εκπόνηση του ΣΧΟΟΑΠ αναμένεται να συμβάλλει:

 στην αναβάθμιση της περιοχής

 στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων του Δήμου

 στην οικονομική ανάπτυξη του Δήμου

 στην προστασία και ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιοχής

 στην αντιμετώπιση των αναγκών των κατοίκων

 στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της οικιστικής ανάπτυξης στο 

περιβάλλον.
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1.1.8. Υποδομές

1.1.8.1. Τεχνικές 

Α) Οδικό Δίκτυο: Ο Δήμος Τυρού λόγω του έντονου φυσικού ανάγλυφου δεν διαθέτει 

αναπτυγμένο οδικό δίκτυο. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή προσπελασιμότητα 

λόγω της έλλειψης των κυρίων οδικών αξόνων, επιβάλλοντας μεγάλους χρόνους 

διαδρομής. Η οδική προσπελασιμότητα του Δήμου εξασφαλίζεται με την επαρχιακή οδό 

Κιβερίου – Άστρους – Λεωνιδίου, η οποία συνδέει το Δήμο με την Ε.Ο. Κορίνθου –

Τρίπολης και την περιοχή της πρωτεύουσας, ενώ με την Τρίπολη συνδέεται μέσω της 

επαρχιακής οδού Τρίπολης – Δολιανών – Άστρους.

Το κύριο οδικό δίκτυο είναι 36,5 χλμ περίπου, ενώ το δευτερεύον είναι 77 χλμ. Οι 

αγροτικοί και δασικοί δρόμοι έχουν μήκος περίπου 65 χλμ και 12 χλμ αντίστοιχα, όπου 

κρίνεται απαραίτητη η βελτίωσή τους και η συνεχή συντήρησή τους. Ο Δήμος Τυρού 

απέχει από την Τρίπολη 71 χλμ., από το Άργος 62 και από την Αθήνα 200 χλμ.

Β) Ύδρευση:

Στον τομέα της ύδρευσης ο Δήμος Τυρού εξυπηρετείται από τρεις γεωτρήσεις στις 

περιοχές Τσέρφο, Παραλία Σαπουνακαίικων και Λιβάδι. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες το 

νερό δεν επαρκεί εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης, που υπάρχει κυρίως στους παραλιακούς 

οικισμούς. Ως εκ τούτου εκπονείται μελέτη για άλλες δυο γεωτρήσεις στην περιοχή. Το 

δίκτυο είναι μήκους 40 χλμ. περίπου και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επίσης βρίσκονται 

σε λειτουργία πέντε αντλιοστάσια.

Γ) Υγρά απόβλητα:

Στον τομέα της διάθεσης των υγρών αποβλήτων ο Δήμος Τυρού εξυπηρετείται με την 

αποθήκευσή τους σε απορροφητικούς βόθρους. Κανένας οικισμός του Δήμου δεν διαθέτει 

δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων. Η απορροή των ομβρίων υδάτων γίνεται 

επιφανειακά και ανεξέλεγκτα. 

Αυτήν την περίοδο εκπονείται μελέτη διαχείρισης αποκεντρωμένου συστήματος υγρών 

αποβλήτων. Πρόκειται για σύστημα διαχείρισης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και την 

ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών τους τοπικά. Σε αυτά τα 

συστήματα περιλαμβάνονται και τα φυσικά συστήματα, που βασίζονται σε φυσικές χημικές 

και βιολογικές διεργασίες, οι οποίες συμβαίνουν σε ενιαίους οικοαντιδραστήρες με φυσικές 

ταχύτητες.

Τα συστήματα διαχείρισης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων αποτελούνται από λεκάνες ή 

τάφρους, εντός των οποίων αναπτύσσεται φυτική βλάστηση. Στη φυτική βλάστηση, που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα 

είδη, που ενδημούν στο περιβάλλον της χώρας μας: Καλάμι, ψαθί, βούρλα και άλλα. 

H επεξεργασία των αποβλήτων επιτυγχάνεται με τους εξής βασικούς μηχανισμούς: 

Φίλτρανση, καθίζηση, μικροβιακή αλληλεπίδραση, προσρόφηση και χημική κατακρήμνιση.
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Δ) Στερεά απόβλητα:

Στον τομέα της διάθεσης στερεών αποβλήτων ο Δήμος Τυρού εξυπηρετείται μέσω μιας 

ελεγχόμενης περιοχής, σε μεγάλες αποστάσεις από τους οικισμούς, όπου και 

αποτεφρώνονται. Η γεωλογική δομή δεν δημιουργεί προβλήματα ρύπανσης των υπόγειων 

και επίγειων νερών. Επίσης δεν επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα των οικισμών. Οι συνθήκες 

υγιεινής που επικρατούν, η μικρή χωρητικότητα του χώρου καθώς και ο τρόπος 

διαχείρισης δεν είναι ο ασφαλέστερος για τη διαχείριση των αποβλήτων. 

Ε) Λιμενικές εγκαταστάσεις:

Στον Δήμο Τυρού καθώς και σε ολόκληρη την περιοχή της Κυνουρίας δεν υπάρχουν οι 

απαραίτητες υποδομές για ελλιμενισμό, με αποτέλεσμα η περιοχή να μη διαθέτει θαλάσσια 

σύνδεση. Στο λιμένα Τυρού οι εγκαταστάσεις του αποτελούνται από προσήνεμο μόλο 

μήκους 70 μέτρων περίπου και δυτικά παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 75 περίπου 

μέτρων. Η προσέγγιση στο λιμένα Τυρού παρουσιάζει προβλήματα κατά τους χειμερινούς 

μήνες λόγω συνθηκών και ελλιπούς προστασίας των υποδομών. Ο λιμένας σήμερα 

χρησιμοποιείται για τον ελλιμενισμό αλιευτικών σκαφών και περιστασιακά από μικρό 

αριθμό τουριστικών σκαφών, χαρακτηρίζεται όμως από περιορισμένη χωρητικότητα και 

έλλειψη υποδομών εξυπηρέτησης (υδροδότηση, ηλεκτροδότηση κ.λπ.). Υπό εκτέλεση 

βρίσκεται έργο επέκτασης του προσήνεμου μόλου και βελτίωσης του αλιευτικού 

καταφυγίου, προϋπολογισμού 1.800.000,00€ με χρηματοδότηση του ΠΕΠ Πελοποννήσου 

2000-2006.

1.1.8.2. Παιδείας

Σήμερα, ο Δήμος Τυρού διαθέτει δύο Νηπιαγωγεία, ένα 6-θέσιο Δημοτικό Σχολείο και ένα 

Γυμνάσιο. Όλα τα κτίρια είναι σύγχρονα με τους απαραίτητους χώρους και εγκαταστάσεις. 

Τα σχολεία βρίσκονται όλα στον οικισμό της Παραλίας Τυρού. Λύκειο δεν λειτουργεί στο 

Δήμο, οπότε τα παιδιά πηγαίνουν είτε στο Λύκειο Λεωνιδίου, είτε στο Λύκειο του Άστρους. 

Η σχολική κίνηση πραγματοποιείται με τη γραμμή Τρίπολη–Λεωνίδιο του ΚΤΕΛ Λεωνιδίου.

1.1.8.3. Πολιτισμού

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Πέρα Μελάνων λειτουργεί ως Λαογραφικό Μουσείο, ενώ στην 

Παραλία Τυρού λειτουργεί το Πνευματικό-Πολιτιστικό-Λαογραφικό Κέντρο Τυρού, σε 

μισθωμένο κτίριο.

1.1.8.4. Αθλητισμού

Ένα γήπεδο ποδοσφαίρου στην κάτω γειτονιά τυρού και ένα γήπεδο μπάσκετ-βόλεϊ στο 

Γυμνάσιο Τυρού. 
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1.1.8.5. Τουριστικές

Στο Δήμο Τυρού λειτουργούν τουριστικές επιχειρήσεις που αφορούν καταλύματα και 

χώρους εστίασης. Τουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν στην Παραλία Τυρού, Παραλία 

Σαπουνακαίικων, στο Τσέρφο, στο Κρυονέρι και στο Ζαρίτσι (βλ ενότητα 1.1.3.5.).

1.1.8.6. Κοινωνικής Μέριμνας / Υγείας

Στον τομέα της υγείας και πρόνοιας η μόνη υποδομή στο Δήμο είναι ένα αγροτικό ιατρείο, 

με δυο αγροτικούς γιατρούς, στην Παραλία Τυρού. Οι κάτοικοι εξυπηρετούνται επίσης και 

από το Κέντρο Υγείας που λειτουργεί στο Λεωνίδιο. 

Στον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας λειτουργούν πέντε κοιμητήρια:

1. Γάσσες (κάτω γειτονιά Τυρού)

2. Μονής Παν. Καρυάς(πάνω γειτονιά Τυρού)

3. Αγ. Σπυρίδωνα (Σαπουνακαίικα)

4. Κοίμησης της Θεοτόκου (Μέλανα)

5. Αγ. Κοσμά (Λιβάδι).

1.1.8.7. Κεντρικές λειτουργίες – υπηρεσίες

Στην Παραλία Τυρού, όπου είναι και η έδρα του Δήμου, λειτουργεί ένα υποκατάστημα της 

Εθνικής Τράπεζας, ταχυδρομείο και ταχυδρομικό ταμιευτήριο και αστυνομικός σταθμός.
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1.2. Περιγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης του Δήμου Τυρού ως ΟΤΑ

1.2.1. Εισαγωγή

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου 

Τυρού, ως Οργανισμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δηλαδή τα βασικά οργανωτικά και 

οικονομικά χαρακτηριστικά των υπηρεσιών του και των Νομικών Προσώπων που 

βρίσκονται υπό την εποπτεία του.

1.2.2. Έδρα – Οργανόγραμμα – Ανθρώπινο δυναμικό

Η έδρα του Δήμου Τυρού βρίσκεται στην Παραλία Τυρού. Η διοικητική του οργάνωση 

καθορίζεται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, όπως έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β’ 

625/12-05-1999, σύμφωνα με τον οποίο, οι δραστηριότητες του Δήμου κατανέμονται στα 

κάτωθι Γραφεία:

1. Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης - Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών.

2. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.

Ακολουθεί μια διαγραμματική απεικόνιση (οργανόγραμμα) της βασικής οργάνωσης του 

Δήμου και μια συνοπτική αναφορά στις αρμοδιότητες των επιμέρους υπηρεσιών του.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4 ΣΤΕΛΕΧΗ:
1 ΠΕ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

1 ΤΕ – ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
2 ΔΕ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΩΝ

2 ΣΤΕΛΕΧΗ:

2 ΠΕ-ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

5 ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

13 ΜΕΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

5 ΣΤΕΛΕΧΗ:
1 ΠΕ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1 ΠΕ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΥΕ-ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ)

2 ΥΕ-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ
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1.2.2.1. Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης – Διοικητικών & Οικονομικών 

Υπηρεσιών

Το γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης – Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

στελεχώνεται από τέσσερις (4) μόνιμους υπαλλήλους, έναν ΠΕ, έναν ΤΕ και δυο ΔΕ. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του γραφείου, αναλύονται σε:

1. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου.

2. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Αγροτική και τουριστική ανάπτυξη.

4. Οργάνωση - ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, πληροφορική, υποστήριξη σε 

θέματα κοινωνικής – πολιτιστικής πολίτικης.

5. Γραμματειακή υποστήριξη αιρετών οργάνων

6. Λειτουργίες γραμματειακής υποστήριξης και διοικητικής μέριμνας των υπηρεσιών.

7. Δημοτική κατάσταση.

8. Διαχείριση αγροτικών θεμάτων.

9. Χορήγηση αδειών καταστημάτων.

10. Λειτουργίες διαχείρισης θεμάτων παιδείας-αθλητισμού.

11. Λειτουργία διοικητικής υποστήριξης νομικών προσώπων.

12. Λειτουργίες οικονομικών υπηρεσιών.

13. Λειτουργίες Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία).

1.2.2.2. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Οι βασικές αρμοδιότητες του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 

αναλύονται σε:

1. Προγραμματισμός τεχνικών έργων,

2. Μελέτες - επιβλέψεις τεχνικών έργων.

3. Συγκρότηση- προγραμματισμός - παρακολούθηση των συνεργείων του τμήματος.

- Συνεργείο τεχνικών έργων.

- Συνεργείο ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης.

- Συνεργείο καθαριότητας.

- Συνεργείο πρασίνου.

- Συνεργείο ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης οδών.

- Συνεργείο κοιμητηρίων.

- Λειτουργία λεωφορείου για τη μεταφορά μαθητών.
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1.2.2.3. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Στο Δήμο Τυρού λειτουργεί επίσης Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, το οποίο συστήθηκε με 

το ΦΕΚ τ.Β’ 1173/2002 και αποτελείται από δύο γραφεία:

1. Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών.

2. Γραφείο Διεκπεραίωσης Υποθέσεων.

Το Γραφείο απασχολεί δύο τακτικούς υπαλλήλους ΠΕ και στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο 

κτίριο στην παραλία Τυρού.

Η λειτουργία του ΚΕΠ κρίνεται ως εξαιρετικά αποτελεσματική τόσο από τους Δημότες όσο 

και από τους εργαζόμενους. Σημειώνεται πως το ΚΕΠ συνεργάζεται στενά με το Τμήμα 

Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας:

- e-mail: d.tirou@kep.gov.gr

- Τηλέφωνο: 2757029334

- Fax: 2757029337

1.2.3. Ανθρώπινο δυναμικό - Στελέχωση του Δήμου 

Οι τρεις υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται από συνολικό προσωπικό έντεκα (11) 

μονίμων υπαλλήλων, εκ των οποίων πέντε (5) είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης, ένας (1) Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δυο (2) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και τρεις (3) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Πίνακας 23: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δ. Τυρού κατά επίπεδο εκπαίδευσης

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ %

ΠΕ 5 46%

ΤΕ 1 9%

ΔΕ 2 18%

ΥΕ 3 27%

ΣΥΝΟΛΟ 11 100,00%

Πηγή: Δήμος  Τυρού, 2007

Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα παρουσιάζεται η κατανομή των μόνιμων στελεχών του 

Δήμου Τυρού βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης τους.
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Σχεδιάγραμμα 13: Εκπαιδευτικό επίπεδο μόνιμων στελεχών του Δ. Τυρού

46%

9%

18%

27%

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

Όσον αφορά στις υπηρεσίες του Δήμου στις οποίες σήμερα απασχολούνται οι ανωτέρω 

υπάλληλοι, διαπιστώνεται ότι το Γραφείο Προγραμματισμού Αγροτικής και Τουριστικής 

Ανάπτυξης δεν απασχολεί κανένα άτομο, το Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών απασχολεί συνολικά έξι άτομα (6), το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος απασχολεί πέντε (5) άτομα και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών δυο (2) 

άτομα.

Πίνακας 24: Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Τυρού

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ

Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης –

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
1 1 2 - 4

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος 2 0 0 3 5

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 2 - - - 2

ΣΥΝΟΛΟ 2 2 4 - 8

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

Στον παρακάτω πίνακα, παρατηρούμε ότι σε σχέση με τα προβλεπόμενα από τον ΟΕΥ ο 

Δήμος παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό κάλυψης στις θέσεις εργασίας, τόσο ως προς τον 

αριθμό, όσο και ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού, με μόνο μια θέση 

(ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού - Δημοτική Αστυνομία) να μην έχει ακόμη καλυφτεί.

Πίνακας 25: Επίπεδο εκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

% 

ΚΑΛΥΨΗΣ

ΠΕ1 Διοικητικών 1 1 100,00%

ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 1 1 100,00%

ΠΕ7 Χημικών Μηχανικών 1 1 100,00%

ΠΕ10 Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών 2 2 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ 5 5 100,00%
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ΤΕ17 Διοικητικών-Λογιστικών 1 1 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ 1 1 100,00%

ΔΕ1 Διοικητικών 2 2 100,00%

ΔΕ23 Ειδικού Προσωπικού

(Δημοτική Αστυνομία)
1 0 0,00%

ΔΕ29 Οδηγών αυτοκινήτων 1 1 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ 4 3 75,00%

ΥΕ16 Εργατών (καθαριότητας, συνεργείων). 2 2 100,00%

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ 2 2 100,00%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12 11 92,00%

Πηγή: Δήμος Τυρού 2007

Η πλειοψηφία του προσωπικού χρησιμοποιεί Η/Υ, ενώ το επίπεδο γνώσης και χρήσης σε 

τεχνολογίες πληροφορικής είναι αρκετά ικανοποιητικό.

1.2.4. Στόλος οχημάτων του Δήμου Τυρού

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου 

(αριθμός, τεχνικά χαρακτηριστικά, κατηγορία, κ.λπ.) κατανεμημένα ανά υπηρεσία. 

Πίνακας 26: Οχήματα Δήμου Τυρού, 2007

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΙΠΠΟΙ ΜΑΡΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ 

ΑΝΑΓΚΩΝ

1 ΚΗΟ 9882 ΑΠΟΡΡ/ΦΟΡΟ 36 NISSAN ECO T-160 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

2 ΚΗΟ 9903 ΦΟΡΤΗΓΟ 57 IVECO 190E 30W TEXNIKH ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

3 50106 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ 97 KOMATSU WB 93R-2 TEXNIKH ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

4 ΚΗΙ 7556 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 9 HYUNDAI H-1 ΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5 ΚΗΟ 9949 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ 16 AUDI 5000S ΟΛΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

Από τα στοιχεία του Πίνακα 26 προκύπτει ότι ένα (1) εξ αυτών εξυπηρετεί ανάγκες 

αποκομιδής απορριμμάτων, δυο (2) τεχνικής χρήσης εξυπηρετούν μεταφορές υλικών 

γενικά και δυο (2) την μεταφορά προσώπων.

Ο Δήμος διαθέτει περιορισμένο στόλο οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του, 

διαθέτοντας ένα μόνο απορριμματοφόρο για την αποκομιδή των σκουπιδιών ολόκληρου 

του Δήμου. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν υπάρχουν βυτιοφόρα οχήματα για την 

εξυπηρέτηση αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης. Το φορτηγό εξυπηρετεί όλες τις 

ανάγκες του Δήμου σε μεταφορά υλικού γενικά, ενώ τα επιβατηγά εξυπηρετούν στις 

μεταφορές προσωπικού και στελεχών του Δήμου.
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1.2.5. Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι Υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε ιδιόκτητο διώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 

189 τμ. περίπου, το οποίο βρίσκεται στην παραλία Τυρού (παλιό Δημοτικό Σχολείο), με 

εξαίρεση το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών που στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο στην 

ίδια περιοχή. 

Στο δημοτικό κατάστημα συστεγάζονται στο ισόγειο το γραφεία Δημάρχου και τα δυο

αυτοτελή τμήματα και στο υπόγειο η αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣ και το αρχείο του 

Δήμου. Η συνύπαρξη των υπηρεσιών στον ίδιο περιορισμένο χώρο δεν ευνοεί την 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς και την αποτελεσματικότητα αυτών στην 

εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Ήδη η δημοτική αρχή έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανάθεση εκπόνησης μελέτης 

για την κατασκευή νέου Διοικητηρίου στην Παραλία Τυρού και έχει προεντάξει το κόστος 

της (300.000,00€) στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

1.2.5.1. Κτίρια – Εγκαταστάσεις

Στο Παράρτημα του παρόντος τεύχους υπάρχει Πίνακας με τα δηλωθέντα στοιχεία της 

ακίνητης περιουσίας του Δήμου Τυρού.

1.2.5.2. Μηχανοργάνωση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

1.2.5.2.1. Υλικοτεχνικός Εξοπλισμός (Hardware)

Από καταγεγραμμένα στοιχεία του Δήμου, προκύπτει πως οι υπηρεσίες του συνολικά, 

διαθέτουν τον ακόλουθο πάγιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου:

Πίνακας 27: Ηλεκτρονικός εξοπλισμός Δ. Τυρού ανά Υπηρεσία.

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

7 Η/Υ Γραφείου (Desktop)

3 Εκτυπωτές Laserjet

1 Εκτυπωτές Inkjet

1 Εκτυπωτές Dot Matrix

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος
2 Η/Υ Γραφείου (Desktop)

2 Εκτυπωτές Inkjet

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών

3 Η/Υ Γραφείου (Desktop)

1 Εκτυπωτές Laserjet

1 Εκτυπωτές Inkjet

Όλες οι υπηρεσίες 2 Φωτοαντιγραφικά

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007
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Οι σταθμοί εργασίας (PC) των δυο πρώτων υπηρεσιών του Δήμου είναι συνδεδεμένοι σε 

κοινό τοπικό δίκτυο, μέσω ενός Server και όλοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω του 

δικτύου «Σύζευξις» του ΥΠΕΣΔΔΑ. Το τμήμα ΚΕΠ διαθέτει το δικό του τοπικό δίκτυο, 

χρησιμοποιεί την πανελλαδική εφαρμογή των ΚΕΠ (e-kep) για την διεκπεραίωση των 

Υποθέσεων των Πολιτών, ενώ παράλληλα κάνει χρήση και των υπηρεσιών του δικτύου 

«Σύζευξις».

Οι εργασίες που εκτελεί συνολικά ο Δήμος Τυρού σήμερα, γίνονται, ως επί το πλείστον, με 

μηχανογραφημένο τρόπο, ενώ οι επικοινωνίες με τις υπόλοιπες Δημόσιες υπηρεσίες 

πραγματοποιούνται πέραν της συμβατικής αλληλογραφίας και με ψηφιακό τρόπο, μέσω 

του ευρυζωνικού δικτύου «Σύζευξις» (τηλεφωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

τηλεομοιοτυπία, διαδίκτυο, κλπ).

Τέλος, στην πλειοψηφία του, ο παραπάνω εξοπλισμός, κρίνεται επαρκής και ποσοτικά και 

ποιοτικά, αφού ανταποκρίνεται στο πλήθος και τις γνώσεις των μόνιμων υπαλλήλων.

Βέβαια η διατήρηση του στην τρέχουσα κάθε φορά τεχνολογία και η διαρκής εκπαίδευση 

του προσωπικού κρίνονται απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών.

1.2.5.2.2. Λογισμικό (Software)

Σε επίπεδο λογισμικού και λοιπών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο Δήμος  

διαθέτει συνήθεις εφαρμογές γραφείου, καθώς και εξειδικευμένες εφαρμογές για τις 

υπηρεσίες του, όπως καταγράφεται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 28: Διαθέσιμες Εφαρμογές Η/Υ

α/α ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 Windows VISTA

Λειτουργικό Σύστημα

1
Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης -
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

2 Windows XP 5 Όλες οι υπηρεσίες

3 Windows 2000 1
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος

4 Microsoft Office 2003 Word, Excel, PowerPoint,
Access

1
Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης -
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

5 Microsoft Office 2000 5 Όλες οι υπηρεσίες

6 Adobe Photoshop 7,0
Επεξεργασία Εικόνας

1
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος

7 Adobe Photo deluxe 1
Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Περιβάλλοντος

8 ALFAWARE

Έσοδα-Έξοδα 1

Γραφείο Προγραμματισμού & Ανάπτυξης -
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τέλη Ύδρευσης 1

Τέλη Ακίνητης Περιουσίας 1

Μισθοδοσία 1

Δημοτολόγιο 1

Ληξιαρχείο 1

Εκλογικοί Κατάλογοι 1

Μητρώο Εργαζομένων 1

Αλλοδαποί 1

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007
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1.2.5.2.3. Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις».

Ο Δήμος Τυρού έχει επιτυχώς ενταχθεί στο Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», 

που υποστηρίζεται από το ΥΠΕΣΔΔΑ και το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας. Το 

«Σύζευξις» είναι ένα ενιαίο δίκτυο που ενώνει ηλεκτρονικά Δημόσιους φορείς όπως ΟΤΑ, 

το Εθνικό Σύστημα Υγείας κ.λπ. και δίνει την δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων 

(internet), εικόνας (τηλεδιάσκεψη) και φωνής (ΙΡ τηλεφωνία). 

Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει το Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης, 

το οποίο στα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας του (2006-2008), θα προσφέρει στους 

φορείς, χωρίς κανένα κόστος, υπηρεσίες όπως:

1. Διασύνδεση σε ένα Ενιαίο Δίκτυο δεδομένων και φωνής περί των 2000 φορέων της 

Δημόσιας Διοίκησης.

2. Ευρυζωνικές υπηρεσίες πρόσβασης στο Internet και υπηρεσίες Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου (e-mail) για κάθε υπάλληλο.

3. Διαδικτυακή Πύλη με υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. Υπηρεσίες καταλόγου, 

εφαρμογές τηλεσυνεργασίας κ.λπ) σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης.

4. Υποδομή ασφάλειας για την έκδοση πιστοποιητικών ψηφιακών υπογραφών.

5. Ηλεκτρονικό σύστημα Τηλεκπαίδευσης (Σύγχρονης και Ασύγχρονης).

6. Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης (για τους αιρετούς του Δήμου).

7. Δωρεάν τηλεφωνία τόσο μεταξύ των Υπηρεσιών του Φορέα, όσο και για όλες τις 

συνδεδεμένες Υπηρεσίες, για τα έτη 2006-2008 και μειωμένες χρεώσεις 

μελλοντικά.

Στα πλαίσια του πιο πάνω έργου ο Δήμος Τυρού έχει ήδη εγκαταστήσει και χρησιμοποιεί

τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του δικτύου για την παροχή internet-email καθώς και 

τηλεφωνικό κέντρο εξωτερικής τηλεφωνίας (2757360100).

1.2.5.2.4. Ιστοσελίδα Δήμου

Ο Δήμος Τυρού διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα (website), η οποία είναι μοντέρνας 

σχεδίασης, δυναμική, εμφανίζεται σε δυο γλώσσες και εμπεριέχει χρήσιμες πληροφορίες 

και στοιχεία για το δήμο όπως:

 Γενικά στοιχεία για το Δήμο (οργάνωση, υπηρεσίες, διαμερίσματα, υποδομές, 

στατιστικά στοιχεία, κλπ).

 Τουρισμός (αξιοθέατα, καταλύματα, χάρτης, προϊόντα κλπ).

 Πολιτισμός (ιστορία, λαογραφία, μονές, κλπ)

 Νέα και ανακοινώσεις (π.χ. πολιτιστικά δρώμενα).

 Τηλέφωνα και διευθύνσεις επικοινωνίας.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι www.tyros.gr και του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου είναι dimtyros@otenet.gr.
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1.2.5.2.5. Προτάσεις Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Στο πλαίσιο του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Οικοανάπτυξη Νοτιανατολικής 

Πελοποννήσου» LEADER + 2000-2006, η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ, ανέθεσε 

την εκπόνηση Εμπειρογνωμοσύνης με θέμα «Ανάπτυξη συστημάτων τηλεργασίας, 

τηλεαγοράς, και ηλεκτρονικού εμπορίου» σε περιοχή εφαρμογής, που ανάμεσα σε άλλους, 

περιελάμβανε και τον Δήμο Τυρού.

Στόχος της εμπειρογνωμοσύνης που ολοκληρώθηκε το 2003, ήταν η καταγραφή της 

υποδομής, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και η ανάδειξη προτάσεων για την 

υλοποίηση συστημάτων τα οποία συμβάλλουν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας σαν 

μοχλό στην ανάπτυξη της περιοχής.

Η πρόταση δεν στοχεύει στην προμήθεια νέου εξοπλισμού, πλην του απαραίτητου, αλλά 

στην αξιοποίηση του υπάρχοντος. Κυρίως στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

προσφέρει το διαδίκτυο (Internet), το οποίο θεωρείται πλέον σαν το κατ’ εξοχής μέσον 

προβολής και εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση έχει να κάνει με την δημιουργία βάσεων δεδομένων με 

στοιχεία της περιοχής τα οποία, μέσω ιστοσελίδων του διαδικτύου, θα είναι διαθέσιμα:

 στον πολίτη που ενδιαφέρεται να μάθει για την περιοχή (προβολή περιοχής) και να 

πληροφορηθεί για τις ευκαιρίες που του δίνονται (πληροφορίες επενδύσεων, 

προκηρύξεων, χρηματοδοτήσεων κλπ).

 στον πιθανό επισκέπτη της περιοχής (προβολή περιοχής, τουρισμός, αξιοθέατα, 

καταλύματα, προτάσεις διαδρομών, σύστημα κρατήσεων κλπ).

 στον πιθανό αγοραστή προϊόντων της περιοχής (προβολή τοπικών προϊόντων, 

τηλεαγορά).

 στον επιχειρηματία της περιοχής (προβολή επιχειρήσεων, δραστηριοτήτων και 

προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο).

 στους φορείς της περιοχής (κεντρικό σημείο πληροφόρησης και άντλησης βοήθειας 

για την καθημερινή εργασία του εργαζόμενου σε αυτούς, τηλεεργασία).

Παράλληλα, η πρόταση αφορά:

 στη δημιουργία περιβάλλοντος εφαρμογών διαδικτύου για καταχώρηση στοιχείων 

εργασιών από πολλούς περιφερειακούς χρήστες (τηλεργασία), κεντρική 

επεξεργασία τους και προώθηση σε άλλους φορείς με στόχος την ενοποίηση και 

τον έλεγχο των εργασιών μέσα από οργανωμένες και σύγχρονες δομές.

 στη δημιουργία ιστοσελίδων για την προβολή της περιοχής.

 στη διευκόλυνση της καθημερινής εργασίας με την δημιουργία βάσης δεδομένων 

εργασίας, εφαρμογής παρακολούθησης έργων, κοινού καταλόγου επαφών κλπ.
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 στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, μέσω 

εφαρμογών τηλεδιάσκεψης, forum συζητήσεων, εξελιγμένων τηλεφωνικών 

κέντρων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

Τέλος, θεωρώντας ότι η σημαντικότερη επένδυση για την αξιοποίηση της τεχνολογίας 

είναι η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, η πρόταση αφορά την επαρκή και 

ουσιαστική εκπαίδευση των στελεχών και χρηστών των συστημάτων. 

1.2.5.3. Συμπεράσματα

Ο Δήμος Τυρού, σχετικά με το μέγεθος της Διοικητικής του αρμοδιότητας, είναι γενικά 

επαρκώς οργανωμένος και ικανοποιητικά λειτουργικός. Αξίζει δε να επισημανθούν τα 

ακόλουθα στοιχεία:

 Ο υφιστάμενος ΟΕΥ προβλέπει τις απαραίτητες οργανικές θέσεις και εμφανίζει 

μεγάλο ποσοστό κάλυψης (90%), πολύ ικανοποιητικό για το μέγεθος του Δήμου. 

 Οι υπηρεσίες είναι διαρθρωμένες σε ένα γραφείο, ένα τμήμα και το ΚΕΠ και ο 

καταμερισμός των αρμοδιοτήτων δυσδιάκριτος.

 Το εκπαιδευτικό επίπεδο του προσωπικού είναι ιδιαίτερα υψηλό.

 Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι περιορισμένες και τα οχήματα λίγα στον αριθμό.

 Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και το λογισμικό είναι σύγχρονα και επαρκή.

 Οι εφαρμογή του e-kep και το Δίκτυο «Σύζευξις» είναι πλέον αυτονόητα και για 

τους πιο μικρούς Δήμους.

 Η κατασκευή του νέου Διοικητηρίου, θα στεγάσει το σύνολο των δημοτικών 

υπηρεσιών και θα συμβάλλει καθοριστικά στην αποσυμφόρηση τους.

Παρόλα αυτά, ένας Δήμος, ανεξάρτητα από το μέγεθος του, καλείται να καλύψει ολοένα 

περισσότερες και σύνθετες ανάγκες, ενώ οφείλει να αξιοποιεί τις όποιες χρηματοδοτικές 

ενισχύσεις/ευκαιρίες υπέρ του κοινωνικού οφέλους και να κινείται στα σύγχρονα και 

ευρωπαϊκά πρότυπα. Η ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου θα επέλθει με 

μια αντίστοιχη μεγέθυνση του, τόσο σε έμψυχο, όσο και άψυχο δυναμικό.

Προς αυτήν την κατεύθυνση μπορούν να λάβουν χώρα πολλές ενέργειες, όπως:

- Αύξηση του αριθμού και των ειδικοτήτων των θέσεων, με προτεινόμενες: ΠΕ1 

Διοικητικού-Οικονομικού, ΥΕ16-Εργατών (καθαριότητας).

- Να διαχωριστούν οι αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων, με αυτοτελές το Γραφείο 

Προγραμματισμού, το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα, το Τεχνικό Τμήμα και το ΚΕΠ.

- Συμμετοχή υπαλλήλων και αιρετών σε σεμινάρια δημόσιας διοίκησης, Τεχνολογιών της 

Επικοινωνίας, πληροφορικής κλπ.
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- Κατάρτιση και εξοικείωση υπαλλήλων και αιρετών στη χρήση του «Σύζευξις».

- Αύξηση το στόλου οχημάτων με βαρύτητα στα οχήματα εργασιών ύδρευσης, 

αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κλπ.

- Ο εξοπλισμός Η/Υ και οι εφαρμογές να είναι ανάλογες του πλήθους και της κατάρτισης 

του προσωπικού.
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1.2.6. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Τυρού

1.2.6.1. Εισαγωγή

Ο Δήμος Τυρού έχει οικονομική υπηρεσία τα καθήκοντα της οποίας, ανάμεσα σε άλλα, 

είναι και η σύνταξη των ετήσιων προϋπολογισμών και απολογισμών, η έκδοση 

χρηματικών ενταλμάτων και γραμματίων είσπραξης κλπ., ενώ όλες οι ταμιακές 

συναλλαγές, όπως εκκαθάριση και πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων, είσπραξη εσόδων

από επιχορηγήσεις κλπ ασκούνται από τον ελεγκτή Εσόδων–Εξόδων ΟΤΑ του Δημοσίου 

Ταμείου στη ΔΟΥ Λεωνιδίου.

Κατά την μελέτη και ανάλυση των παραπάνω διαθέσιμων στοιχείων εξάγονται τα 

ακόλουθα γενικότερα και ειδικότερα συμπεράσματα για την οικονομική πορεία του Δήμου.

1.2.6.2. Απολογισμοί Εσόδων / Εξόδων περιόδου 2003-2006

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων του Δήμου Τυρού κατά την τετραετία 2003–2006, όπως αποτυπώνεται 

στους αντίστοιχους απολογισμούς Εσόδων και Εξόδων. Επίσης, παρουσιάζονται στοιχεία 

και από τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, ώστε να μπορεί κανείς να συγκρίνει την 

οικονομική κατάσταση του Δήμου, τόσο σε επίπεδο προβλέψεων όσο και πεπραγμένων.

Στους Πίνακες που ακολουθούν, στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα παρουσιάζονται τα 

συνολικά έσοδα, αναφερόμενα σε τακτικά έσοδα, έκτακτα έσοδα, έσοδα από παρελθόντα 

έτη, εισπρακτέα έσοδα από δάνεια, εισπρακτέα υπόλοιπα, εισπράξεις υπέρ δημοσίου και 

τρίτων, χρηματικό υπόλοιπο από προηγούμενο έτος, επιχορηγήσεις για επενδύσεις κ.λπ.

και τα συνολικά έξοδα και πληρωμές, αναφερόμενα σε γενικά έξοδα ή έξοδα χρήσης,

όπως: αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, σε λοιπά γενικά έξοδα, 

πληρωμές ΠΟΕ & λοιπές αποδόσεις & προβλέψεις, μεταβιβάσεις και πληρωμές, ειδικά 

έξοδα λειτουργιάς επιμέρους υπηρεσιών, αποθεματικό, κλπ.
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Πίνακας 29: Έσοδα τετραετίας 2003-2006, Δήμου Τυρού
Κ.Α. ΕΣΟΔΑ 2003 2004 2005 2006

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 606.172,10 629.223,36 627.790,89 746.645,61

01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 2.072,49 2.938,29 0,00 301,14

03 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 201.144,52 190.754,20 77.059,22 158.948,04

04
Έσοδα από λοιπά τέλη και 
δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών

- - 42.990,53 42.859,35

04*/05 Φόροι - Εισφορές 2.247,34 2.189,47 7.462,46 8.014,26

06
Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτ. 
δαπάνες

- - 499.706,31 534.623,76

05*/07 Λοιπά τακτικά έσοδα 400.707,75 433.341,40 572,37 1.899,06

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 640.618,21 394.699,54 558.820,23 673.590,48

13*
Επιχορηγήσεις – προσωπική 
εργασία

626.765,18 379.607,14 - -

12
Έκτακτες επιχορηγήσεις για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών

- - 59.684,00 79.214

13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις - - 488.960,64 583.967,72

14
Δωρεές – Κληρονομιές -
Κληροδοσίες

550,00 20,00 1.100,00 0,00

15 Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Παράβολα 10.654,37 8.264,34 4.636,97 5.130,76

16 Λοιπά έκτακτα Έσοδα 2.648,66 6.808,06 4.438,62 5.278

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

2.709,08 12.642,84 82.547,17 18.861,60

21 Τακτικά 2.709,08 12.642,84 82.547,17 18.861,60

22 Έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00

3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ

- - 12.129,72 10.624,82

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ - - 0,00 0,00

32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ

- - 12.129,72 10.624,82

4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ/ΤΡΙΤΩΝ & 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

- - 2.000,00 2.000,00

41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
& ΤΡΙΤΩΝ

- - 0,00 0,00

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ - - 2.000,00 2.000,00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 159.848,86 295.700,51 388.452,62 502.408,02

511 Τακτικά 159.848,86 295.700,51 388.452,62 502.408,02

512 Έκτακτα 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.409.348,25 1.332.266,25 1.671.740,63 1.954.130,53

Πηγή: Δήμος Τυρού 2007
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Πίνακας 30: Έξοδα τετραετίας 2003-2006 Δήμου Τυρού.
Κ.Α. ΕΞΟΔΑ 2003 2004 2005 2006
060*
00-6

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 116.822,53 153.059,36 376.283,78 317.289,51

1*
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

926.536,80 709.839,13 652.753,82 1.124.343,73

10
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

159.753,07 191.920,27 173.642,93 182.186,56

10-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 132.419,91 164877,49 150.399,49 164.967,76

10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 27.333,16 27.042,78 23.243,44 17.218,80

15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

0,00 0,00 28.775,01 78.552,58

15-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 0,00 28.775,01 78.552,58

15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00

20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

123.334,09 122.361,13 131.485,19 159.796,57

20-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 104.916,33 96.993,39 84.656,47 80.694,46

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 18.417,76 25.367,74 46.828,72 79.102,11

25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ –
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

84.451,46 56.727,94 108.436,13 125.014,77

20-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 76.430,09 50.934,68 22.006,80 61.235,36

20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 8.021,37 5.793,26 86.429,33 63.779,41

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 500.198,44 242.025,28 148.036,00 363.627,51

30-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 71.694,67 106.734,07 10.138,52 12.350,27

30-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 428.503,77 135.291,21 137.897,10 351.277,24

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1.999,86 0,00 1.999,20 6.948,89

35-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.999,86 0,00 1.999,20 6.948,89

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 0,00 15.610,00 0,00 56.030,00

45-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00 1.900,00 0,00 0,00

45-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 13.710,00 0,00 56.030,00

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 56.799,88 81.194,51 60.379,36 152.186,85

70-6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 30.690,30 66.395,27 2.994,96 6.986,56

70-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 26.109,58 14.799,24 57.384,40 145.200,29

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00 0,00 140.295,39 26.638,99

2*
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ  

22.177,94 32.324,20 - -

3*
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ

9.599,05 9.599,06 - -

4* ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  38.511,42 38.991,88 - -

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 603.262,24 721.809,40 815.550,42 748.715,49

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 510.385,50 222.004,23 353.782,19 719.556,74

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1.113.647,74 943.813,63 1.169.332,61 1.468.272,23

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 295.700,51 388.452,62 502.408,02 485.858,30

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.409.348,25 1.332.266,25 1.671.740,63 1.954.130,53

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ:

1. Ο απολογιστικοί πίνακες Εσόδων-Εξόδων για το 2007 δεν ήταν διαθέσιμοι κατά τη 

συγγραφή της παρούσας ενότητας.

2. Οι ΚΑ των Ειδικών Εξόδων Λειτουργίας Επιμέρους Υπηρεσιών 2006 χρησιμοποιούνται ως 

βάση και για τα προηγούμενα έτη.

3. Με αστερίσκο σημειώνονται οι ΚΑ Εσόδων - Εξόδων προ του 2005.
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Στο Σχεδιάγραμμα 14 μεταφέρουμε τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της τετραετίας 

2003-2006. Μελετώντας το, διαπιστώνεται ότι οι συνολικές εισπράξεις υπερκαλύπτουν τις 

συνολικές δαπάνες, σε μια συνεχώς αυξητική αλλά και συγκλίνουσα πορεία τα τελευταία 

έτη. Πιο αναλυτικά:

 Τα έσοδα παρουσιάζουν για την περίοδο 2003-2006 αύξηση ποσοστού 38,65% και 

για την περίοδο 2005-2006 αύξηση ποσοστού 20,35%.

 Τα συνολικά έξοδα σημείωσαν αύξηση ποσοστού 31,84% και 25,56% τις ίδιες 

περιόδους.

 Ο ΜΡΜ12 των Εσόδων είναι 12,30%.

 Ο ΜΡΜ των Εξόδων είναι 11,37%.

Σχεδιάγραμμα 14: Εξέλιξη Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων τετραετίας 2003-2006
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Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε λοιπόν ότι τα έσοδα του Δήμου Τυρού αυξάνονται με 

ταχύτερο ρυθμό από τα έξοδα, αφού ο ΜΡΜ τους είναι μεγαλύτερος, ενώ επίσης έχουν 

σημειώσει μεγαλύτερη μεταβολή σε  απόλυτες τιμές, μέσα στην περίοδο αναφοράς, 

πράγμα που ερμηνεύεται και από την αύξηση του ΜΡΜ του αποθεματικού. 

Πιο αναλυτικά, το αποθεματικό: 

 Σημείωσε συνολική αύξηση 64,30%.

 Ο ΜΡΜ του είναι 19,13%.

Στο επόμενο Διάγραμμα παρατηρείται πως ο ρυθμός αύξησης του αποθεματικού για τα έτη 

2003-2005 είναι θετικός και αυξανόμενος, ενώ για την περίοδο 2005-2006 είναι 

                                        
12 Μέσος Ρυθμός Μεταβολής
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αρνητικός, πράγμα που εξηγείται από την μικρότερη αύξηση των εξόδων σε σχέση με τα 

έσοδα, την ίδια περίοδο.

Σχεδιάγραμμα 15: Εξέλιξη Ταμειακού Αποθεματικού 2003-2006
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Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

Στη συνέχεια αναλύεται η σύνθεση των συνολικών εσόδων του Δήμου και των 

κυριότερων πηγών του αντίστοιχα. Χάριν συντομίας, αναλύονται τα συνολικά έσοδα μόνο 

του έτους 2006, όπως εμφανίζονται στον Απολογιστικό Πίνακα Εσόδων 2006.

Από την μελέτη του Πίνακα 31, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων, ήτοι 

το 29,88%, προέρχεται από τον ΚΑ13: «Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις», δηλαδή πόροι 

από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ), όπως είναι και το Ειδικό Πρόγραμμα 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ολοκληρώθηκε το 2005, ή και άλλες επιχορηγήσεις τις οποίες 

ο Δήμος αντλεί από τα επιχειρησιακά προγράμματα των Διαρθρωτικών Ταμείων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (πχ. ΕΠΑΑΑΥ) ή άλλα ειδικά προγράμματα (πχ. ΘΗΣΕΑΣ, Πολιτική 

Προστασία, επισκευές Σχολικών Κτιρίων κλπ) από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Δεύτερος σ ε  μέγεθος (27,35%) έρχεται ο ΚΑ06: «Έσοδα από Επιχορηγήσεις για 

Λειτουργικές Δαπάνες» των τακτικών εσόδων, δηλαδή τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους που προορίζονται για την κάλυψη των γενικών λειτουργικών αναγκών των 

υπηρεσιών του Δήμου.

Επιλέγοντας τις σημαντικότερες κατηγορίες εσόδων του Δήμου για το έτος 2006, όπως 

προκύπτουν από τον επόμενο πίνακα, ήτοι άνω του ποσοστού συμμετοχής 2,00% επί των 

συνολικών εσόδων, διαμορφώνεται το Σχεδιάγραμμα 16.
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Πίνακας 31: Αναλυτική κατάσταση Εσόδων Δήμου Τυρού κατά το έτος 2006

ΚA ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩ %

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 301,14 0,01

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0,00 0

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 158.948,04 8,13

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 42.859,35 2,19
05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 8.014,26 0,41

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 534.623,76 27,35

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.899,06 0,09

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 746.645,61 38,20

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩ %
11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝ. & ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0,00 0

12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 79.214 4,05

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 583.967,72 29,88

14 ΔΩΡΕΕΣ-ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ-ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 0,00 0

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 5.130,76 0,26
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 5.278 0,27

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 673.590,48 34,47

2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) 
ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

18.861,60 0,96

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 18.861,60 0,96

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 0

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 10.624,82 0,54

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 10.624,82 0,54

4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ

2.000,00 0,10

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 0

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.000,00 0,10

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 502.408,02 25,71
511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 502.408,02 25,71

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0

ΣΥΝΟΛΟ 1.954.130,53 100,00

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

Σχεδιάγραμμα 16. Σημαντικότερες πηγές εσόδων κατά το έτος 2006, (άνω του 2,00%)
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ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ &ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007
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Τα έσοδα με την μεγαλύτερη επί του συνόλου συμμετοχή, είναι οι «Επιχορηγήσεις για 

Επενδύσεις» χρηματικά με ποσοστό 32% και ακολουθούν: τα έσοδα από επιχορηγήσεις 

για λειτουργικές δαπάνες (28%), τα χρηματικά υπόλοιπα από τακτικά έσοδα (26%), τα 

έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα (8%) κλπ.

Είναι γεγονός ότι σημαντική μερίδα των πόρων του Δήμου Τυρού προέρχεται από έκτακτα 

έσοδα (Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις), είτε του τρέχοντος έτους, είτε παρελθόντων ετών. 

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν εν μέρει ότι ο δήμος έχει την ικανότητα να αντλήσει 

Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους από διάφορες πηγές, όπως το πρόγραμμα Θησέας, είτε 

το ΠΕΠ Πελοποννήσου κλπ. Κυριότερη όμως μερίδα των εσόδων του Δήμου, ήτοι ποσοστό 

60,18% αποτελούν τα τακτικά έσοδα, προερχόμενα κυρίως από τον κρατικό 

προϋπολογισμό και τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.

Η ίδια τάση παρατηρείται διαχρονικά και για τα τέσσερα έτη 2003-2006.

Πίνακας 32: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων επί των συνολικών εσόδων.

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2003 2004 2005 2006

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΑ 608.881,18 641.866,20 710.338,06 765.507,21

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΑ 640.618,21 394.699,54 558.820,23 673.590,48

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ13 159.848,86 295.700,51 388.452,62 502.408,02

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.409.348,25 1.332.266,25 1.671.740,63 1.954.130,53

Πηγή: Δήμος Τυρού, 2007

Σχεδιάγραμμα 17: Συμμετοχή τακτικών/εκτάκτων στα συνολικά έσοδα των ετών 2003-2006
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Πηγή: Δήμος Τυρού 2007

Από τα στοιχειά του Πίνακα 32 προκύπτει και το Σχεδιάγραμμα 17, όπου παρατηρείται ότι 

συμμετοχή των τακτικών εσόδων στα συνολικά έσοδα είναι μεγαλύτερη, από αυτή των 

                                        
13 Τα υπόλοιπα έσοδα αποτελούνται κυρίως από χρηματικά υπόλοιπα της προηγούμενης χρήσης, τα οποία
προέρχονται από τακτικά έσοδα.
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εκτάκτων εσόδων, με εξαίρεση το έτος 2003. Το επόμενο όμως έτος σημειώθηκε μια μικρή

αύξηση των τακτικών εσόδων (5,41%), ενώ αντίθετα τα έκτακτα έσοδα μειώθηκαν 

σημαντικά (-38,38%). 

Τα οικονομικά έτη 2005 και 2006, παρατηρήθηκε μια μικρή αύξηση των τακτικών εσόδων 

(10,66% και 7,76%), ενώ τα έκτακτα έσοδα σημείωσαν μεγαλύτερη αύξηση, της τάξης 

του 41,58% και 20,53% αντίστοιχα, μειώνοντας έτσι την διαφορά σε απόλυτες τιμές, από 

200.000€ που ήταν περίπου το 2005 σε 90.000€ το 2006.

Η διακύμανση αυτή των εισπράξεων από έκτακτα έσοδα οφείλεται, αφενός στην χαμηλή 

απορρόφηση των πόρων του ΕΠΤΑ κατά τα έτη 2004-2005 και αφετέρου στην έναρξη του 

προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ τα έτη 2005-2006.

Τέλος, αξίζει εδώ να παρατηρήσουμε ότι, για το έτος 2006 τα χρηματικά υπόλοιπα της 

προηγούμενης χρήσης αποτελούν μια μεγάλη πηγή εσόδων για το έτος (25,71%), ενώ η 

σύνθεση τους αποτελείται εξολοκλήρου από τακτικά έσοδα.

Στη συνέχεια η ανάλυση των εσόδων επικεντρώνεται στη συσχέτιση τακτικών – εκτάκτων 

εσόδων, προϋπολογισθέντων – εισπραχθέντων εσόδων, βεβαιωθέντων - εισπραχθέντων 

Εσόδων, καθώς και στο ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών-απολογισμών για την διετία 

2005-2006.
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Πίνακας 33: Συσχέτιση τακτικών – εκτάκτων εσόδων, προϋπολογισθέντων – εισπραχθέντων, βεβαιωθέντων-εισπραχθέντων Εσόδων 
2005-2006. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών - απολογισμών.

Κ.Α. ΕΣΟΔΑ
2005 ΑΠΟΚΛ.

(Α-Γ)
%

ΑΠΟΚΛ.
(Β-Γ)

%

2006 ΑΠΟΚΛ.
(Α-Γ)

%

ΑΠΟΚΛ.
(Β-Γ)

%
Α

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ
Β

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
Γ

ΕΙΣ/ΘΕΝΤΑ
Α

ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ
Β

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
Γ

ΕΙΣ/ΘΕΝΤΑ
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 688.162,00 628.159,93 627.790,89 -9,61 -0,05 796.230,00 774.389,92 746.645,61 -6,64 -3,71

21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΤΑΚΤΙΚΑ

18.577,04 93.625,91 82.547,17 77,49 -13,42 22.300,00 19.398,57 18.861,60 -18,22 -2,84

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ

706.739,04 721.785,84 710.338,06 0,50 -1,61 818.530,00 793.788,49 765.507,21 -6,92 -3,69

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 375.570,34 558.820,23 558.820,23 32,79 0,00 1.086.056,35 673.590,48 673.590,48 -61,23 0,00

22
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ 
ΕΚΤΑΚΤΑ

- - - - - - - - - -

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΑ

375.570,34 558.820,23 558.820,23 32,79 0,00 1.086.056,35 673.590,48 673.590,48 -61,23 0,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΕ

15.365,27 14.819,61 12.129,72 -26,67 -22,17 14.137,67 13.658,10 10.624,82 -33,06 -28,54

4

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

110.950,00 2.000,00 2.000,00 -5447,5 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

5
ΧΡΗΜ. 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

388.452,62 388.452,62 388.452,62 0,00 0,00 502.408,02 502.408,02 502.408,02 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.597.077,27 1.685.878,30 1.671.740,63 4,46 -0,84 2.423.132,04 1.985.445,09 1.954.130,53 -24,00 -1,60

Πηγή: Δήμος Τυρού

Σημείωση: 

1. Τα προϋπολογισθέντα ποσά προέρχονται από τους πίνακες ανακεφαλαίωσης των αρχικών προϋπολογισμών των αντιστοίχων ετών.

2. Τα βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά προέρχονται από τους πίνακες ανακεφαλαίωσης των απολογισμών των ετών.
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Άλλο ένα κρίσιμο στοιχείο της ανάλυση των εσόδων του Δήμου, αποτελεί η ανάλυση της 

σχέσης προϋπολογισθέντων - εισπραχθέντων και βεβαιωθέντων - εισπραχθέντων εσόδων. 

Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει πως τα ποσά αυτά συγκρινόμενα παρουσιάζουν μια 

αστοχία του αρχικού προϋπολογισμού σε  σχέση με τις πραγματικές εισπράξεις που 

πραγματοποιήθηκαν τα δυο αυτά έτη. 

Πιο συγκεκριμένα, το έτος 2005 τα εισπραχθέντα έσοδα είναι περισσότερα από τα αρχικά 

προϋπολογισθέντα, ενώ το αντίθετο συμβαίνει το 2006 (ποσοστά 4,46% και -24,00% 

αντίστοιχα). Ιδιαίτερα για το έτος 2006, η απόκλιση αυτή σημαίνει ότι εισπράττονται πολύ 

λιγότερα έσοδα από ότι αρχικά προϋπολογίζεται. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στην 

μεταφορά των προϋπολογισμών των ανεκτέλεστων έργων που είναι ενταγμένα στο 

ΘΗΣΕΑΣ14.

Το Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ του ΥΠΕΣΔΔΑ λειτουργεί με ετήσιες εγκεκριμένες πιστώσεις για 

κάθε Δήμο, τα αναπορρόφητα ποσά των οποίων μεταφέρονται στο επόμενο κάθε φορά 

οικονομικό έτος, με έτος λήξης του προγράμματος το 2009. Ο Δήμος Τυρού δεν είχε 

ολοκληρώσει το φυσικό αντικείμενο από οριστικά ενταγμένα έργα του προγράμματος έως 

την 31.12.2005, συνεπώς όλες οι εγκεκριμένες πιστώσεις για τα έτη 2004-2005 

μεταφέρονται στο οικονομικό έτος 2006. 

Οι οποιεσδήποτε αποκλίσεις, παρουσιάζουν μια αδυναμία στην σύνταξη των αρχικών 

προϋπολογισμών με ακρίβεια, συγκεκριμένα όσον αφορά στα έκτακτα έσοδα, δηλαδή στον 

προσδιορισμό των έκτακτων επιχορηγήσεων για Επενδύσεις (ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΣ κ.λπ.), τις 

οποίες εισπράττει ετησίως ο Δήμος. Αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, εξαιτίας διαφόρων 

γραφειοκρατικών εμποδίων που πλήττουν τη Δημόσια Διοίκηση και καθυστερήσεων των 

χρηματοδοτικών μηχανισμών του Γ’ΚΠΣ.

Σχεδιάγραμμα 18: Απόκλιση Προϋπολογισθέντων - Εισπραχθέντων Εσόδων των ετών 2005-2006.
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Πηγή: Δήμος Τυρού

                                        
14 Ο Δήμος Τυρού έχει εξασφαλίσει συνολικές πιστώσεις ύψους 1.1020.002,00€ για 9 έργα στην περιοχή του.
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Κάτι αντίστοιχο παρατηρείται και μεταξύ βεβαιωθέντων - εισπραχθέντων εσόδων, σε πολύ 

μικρό βαθμό όμως και για τα δυο έτη (ποσοστά -0,84% και -1,60% αντίστοιχα). Αυτό 

ισχύει μόνο όσον αφορά στα τακτικά έσοδα, γεγονός που σημαίνει ότι ο εισπρακτικός 

μηχανισμός σε πολύ μικρό βαθμό παρουσιάζει μια ελαφρά αδυναμία είσπραξης των τελών, 

των τακτικών επιχορηγήσεων κ.λπ., που βεβαιώνει ετησίως ο δήμος.

Σχεδιάγραμμα 19: Απόκλιση Βεβαιωθέντων - Εισπραχθέντων Εσόδων των ετών 2005-2006.
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Πίνακας 34: Συσχέτιση Προϋπολογισθέντων / Πληρωθέντων Εξόδων ανά υπηρεσία. Ποσοστό απόκλισης προϋπολογισμών - απολογισμών. 

Κ.Α. ΕΞΟΔΑ 2005 ΑΠΟΚΛ.

%

2006 ΑΠΟΚΛ.

%

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ 
ΔΙΕΤΙΑΣ

(%)ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 340.796,38 376.283,78 9,43 343.567,00 317.289,51 -8,28 -18,59

10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 196.716,00 173.642,93 -13,28 199.000,00 182.186,56 -9,22 4,68

15
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
56.000,00 28.775,01 -94,61 263.000,00 78.552,58 -234,80 63,36

20
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
150.275,00 131.485,19 -14,29 199.961,00 159.796,57 -25,13 17,71

25
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ –

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
95.900,00 108.436,13 11,56 150.920,00 125.014,77 -20,72 13,26

30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 214.151,00 148.036,00 -44,66 699.203,00 363.627,51 -92,28 59,28

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2.000,00 1.999,20 -0,04 6.950,00 6.948,89 -0,01 71,22

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 167.000,00 0,00 167.000,00 56.030,00 -198,05 100

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 224.573,00 60.379,36 -271,93 296.894,46 152.186,85 -95,08 60,32

1*
ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.447.411,38 1.029.037,60 -40,65 2.326.495,46 1.441.633,24 -61,37 28,62

Πηγή: Δήμος Τυρού

Σημείωση:

1. Από τον πίνακα έχουν αφαιρεθεί όλες οι δαπάνες που δεν εντάσσονται στη λειτουργία κάποιας υπηρεσίας (πχ πληρωμές ΠΟΕ, λοιπές αποδόσεις και 
προβλέψεις), καθώς και το Ταμειακό Αποθεματικό. 

2. Τα συνολικά έξοδα παρουσιάζονται σαφώς μειωμένα σε σχέση με τα πραγματικά, είναι όμως συγκρίσιμα σε επίπεδο υπηρεσίας.

3. Όλα τα ποσά προέρχονται από τους απολογιστικούς πίνακες εξόδων των ετών.
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Σχεδιάγραμμα 20: Κατανομή των εξόδων ανά υπηρεσία, 2005-2006
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Πηγή: Δήμος Τυρού

Τα στοιχεία του Πίνακα 34 μεταφέρθηκαν στο Σχεδιάγραμμα 20, όπου και αποτυπώνεται η 

συμβολή της κάθε επιμέρους υπηρεσίας στη διαμόρφωση των συνολικών εξόδων. 

Σε αυτήν την περίπτωση παρατηρούμε μια μικρή μεταβλητότητα σ ε  δαπάνες από 

ορισμένες υπηρεσίες, όπως οι: 1) Οικονομικές - Διοικητικές, 2) Γενικές Υπηρεσίες, 3) 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, 4) Ύδρευσης-Άρδευσης κλπ. Αντίθετα, οι υπηρεσίες 

που παρουσίασαν την σημαντικότερη μεταβολή των συνολικών τους δαπανών και δη προς 

τα άνω, είναι οι Υπηρεσίες Πολιτισμού–Αθλητισμού–Κοινωνικής Πολιτικής, οι Υπηρεσίες 

Τεχνικών Έργων και οι Λοιπές Υπηρεσίες. Η αθροιστική μεταβολή των συνολικών δαπανών 

για τα δυο έτη είναι της τάξης του 28,62%.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες αποκλίσεις των συνολικών 

δαπανών, αρχικά προϋπολογισθέντων και τελικά πληρωθέντων των ετών 2005-2006, 

όπου παρατηρούμε μια αρνητική απόκλιση, μια υπερεκτίμηση δηλαδή στις 

προϋπολογιζόμενες δαπάνες των δυο ετών σε σχέση με αυτές που πραγματοποιήθηκαν 

έως τη λήξη των οικονομικών χρήσεων. 

Το μέγεθος των δυο αποκλίσεων, -40,65% και -61,37%, αποδεικνύει έναν πολύ μεγάλο 

βαθμό αστοχίας στον προϋπολογισμό των συνολικών δαπανών.
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Σχεδιάγραμμα 21: Αποκλίσεις αρχικών προϋπολογισθέντων με τελικά πληρωθέντα Έξοδα.
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Πηγή: Δήμος Τυρού

Τέλος, αξιολογώντας τα στοιχεία του Πίνακα 30, σχετικά με τον διαχωρισμό των 

Συνολικών Εξόδων σε Δαπάνες για Επενδύσεις και Λειτουργικές Δαπάνες, παρατηρείται 

ότι, με εξαίρεση το οικονομικό έτος 2003, υπάρχει μια διαχρονική τάση να ξεπεράσουν τα 

Λειτουργικά Έξοδα οι Δαπάνες που προορίζονται για Επενδύσεις, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, 

που ενώ το 2004 οι Επενδύσεις απορροφούσαν μόνο το 23,52% των Συνολικών 

Δαπανών, το έτος 2006 ανήλθαν στο 49,01%. 

Αυτό σημαίνει ότι γίνονται έργα που βοηθούν στην ανάπτυξη του Δήμου και στην 

οικονομική του μεγέθυνση μακροπρόθεσμα.

Σχεδιάγραμμα 22: Διάκριση των Συνολικών Εξόδων σε Επενδύσεις και Λειτουργικές Δαπάνες
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.113.647,74 943.813,63 1.169.332,61 1.468.272,23

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 510.385,50 222.004,23 353.782,19 719.556,74

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 603.262,24 721.809,40 815.550,42 748.715,49

2003 2004 2005 2006

Πηγή: Δήμος Τυρού 2007



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ 2007–2010, Α΄ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 75

Σχεδιάγραμμα 23: Ποσοστό συμμετοχής των Δαπανών Επενδύσεων στα Συνολικά Έξοδα
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Πηγή: Δήμος Τυρού 2007

1.2.6.3. Συμπεράσματα

 Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Τυρού γενικά είναι ικανοποιητική, με θετικά 

αποτελέσματα (Καθαρά Κέρδη) να παρουσιάζονται σε όλα τα οικονομικά έτη.

 Ο Δήμος έχει στη διάθεσή του σημαντικά ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό (ΚΑΠ, 

ΣΑΤΑ), με μια τάση αύξησης διαχρονικά, ιδιαίτερα στα έκτακτα έσοδα για Επενδύσεις.

 Ως προς τα τέλη και δικαιώματα, ο Δήμος δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει ιδιαίτερο

πρόβλημα στη βεβαίωση και είσπραξη τους. Επίσης, τα βεβαιωθέντα έσοδα από τέλη 

και εισφορές παρουσιάζουν μια τάση αύξησης διαχρονικά.

 Η σχέση εισπραχθέντων και βεβαιωθέντων εσόδων χαρακτηρίζεται από μια απόκλιση 

αρνητική, όσον αφορά στα έκτακτα έσοδα, κάτι που αντανακλά και στη σχέση 

προϋπολογισθέντων και πληρωθέντων εξόδων για επενδύσεις, αποδίδοντας μεγάλο 

βαθμό αστοχίας στους αρχικούς προϋπολογισμούς, οφειλόμενη όμως στις χρονοβόρες 

διαδικασίες ένταξης, εκτέλεσης και αποπληρωμής των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

 Οι διάφορες επιχορηγήσεις παρουσιάζουν ανοδική πορεία διαχρονικά, εφόσον όμως 

δοθεί βάρος στις απαραίτητες διαδικασίες ωρίμανσης έργων, ο Δήμος μπορεί να 

διπλασιάσει τους διαθέσιμους πόρους του για επενδύσεις, ειδικά εν όψει και της 4ης

Προγραμματικής Περιόδου.

 Η πορεία του ταμειακού αποθεματικού βαίνει σταθερά αυξανόμενη, αποδεικνύοντας 

πως η σχέση μεταξύ εισπράξεων και πληρωμών δεν πρόκειται μελλοντικά να 

αποτελέσει πρόβλημα της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Δήμου Τυρού. 

 Η κατανομή των εξόδων ανά υπηρεσία δείχνει πως ο όγκος των εξόδων αναλογεί στις 

Γενικές και στις Τεχνικές Υπηρεσίες, με αυξητική τάση.

 Από την ανάλυση εξόδων προκύπτει πως τα Γενικά Έξοδα / Έξοδα Χρήσης 

παρουσιάζουν μια διαχρονική σταθερότητα. Αντίθετα, μεγάλο μέρος των πόρων

διατίθεται για επενδύσεις, με αποτέλεσμα η αναλογία των Επενδύσεων προς τα 

συνολικά έξοδα να αποτελεί έναν οικονομικό δείκτη για την θετική διαχείριση της 

δημοτικής αρχής.
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1.2.7. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Τυρού

Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται πληροφοριακά στοιχεία για τα Νομικά Πρόσωπα του 

Δήμου Τυρού, σχετικά με:

- τη Νομική Μορφή και το καθεστώς που τα διέπει,

- τους στόχους που επιδιώκουν,

- τις αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει,

- το προσωπικό που απασχολούν,

- τα χρηματοοικονομικά τους αποτελέσματα, 

- την ενεργό ή μη κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα.

Συνολικά, τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Τυρού είναι οχτώ (8), εκ των οποίων όλα είναι 

Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ):

Πίνακας 35: Νομικά Πρόσωπα εποπτευόμενα από το Δήμο Τυρού

Α/Α Επωνυμία ΝΠΔΔ Σύσταση/Ο.Ε.Υ.15/Τροποποιήσεις

1 Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρού

ΦΕΚ 730/τΒ/13.06.2000 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 706/τΒ/06.06.2001 (ΟΕΥ)

ΦΕΚ 1608/τΒ/31.10.2003 (Τροποποίηση)
ΦΕΚ 328/τΒ/15.03.2005 (Τροποποίηση)

2
Πνευματικό-Πολιτιστικό-Λαογραφικό Κέντρο 
Δήμου Τυρού

ΦΕΚ 708/τΒ/13.05.2004 (Καταστατικό)

3 Παιδικός Σταθμός Δήμου Τυρού ΦΕΚ 43/τΒ/22.01.2002 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 329/τΒ/15.03.2005 (Τροποποίηση)

4 Δημοτική Φιλαρμονική
ΦΕΚ 2094/τΒ/30.11.1999 (Καταστατικό)
ΦΕΚ 1927/τΒ/27.12.2004 (Τροποποίηση)

5 Κοιμητήριο Λιβαδιού Δήμου Τυρού
ΦΕΚ 572/τΒ/08.05.2002 (Καταστατικό)

ΦΕΚ 1789/τΒ/03.12.2003 (Τροποποίηση)

6
Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
Και Νηπιαγωγείου Δήμου Τυρού

--

7
Σχολική Επιτροπή Γυμνάσιου Παραλίας Τυρού 
Δήμου Τυρού

--

8 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Τυρού --

Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Τυρού16.

1.2.7.1. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρού.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αρ. 730/τ.Β./13.06.2000, συστήθηκε το ΝΠΔΔ «Αθλητικός 

οργανισμός Δήμου Τυρού». Σκοπός του ΝΠ είναι:

                                        
15 Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας.
16 Για όσα ΝΠΔΔ υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία.
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α. Η δημιουργία και λειτουργία αθλητικών κέντρων και γυμναστηρίων στην περιοχή 

του Δήµου, χώρων γυμναστικής και αθλοπαιδιών ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες 

ανάγκες άθλησης κατοίκων και παρεπιδημούντων.

β. Η συγκρατημένη και σύγχρονη ανάπτυξη του μαζικού λαϊκού αθλητισμού στην 

περιοχή του Δήµου, ώστε να καλύπτονται κατά ηλικία και ενδιαφέροντα οι ανάγκες

κατοίκων και παρεπιδηµούντων.

γ. Η καλλιέργεια των σωματικών και των συναφών ψυχικών ικανοτήτων των Τυρινών 

καθώς επίσης και του φίλαθλου αγωνιστικού πνεύματος χωρίς φανατισμούς, 

ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.

Πόροι του ΝΠ είναι:

α. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήµου, η οποία ορίζεται στο τρία τοις εκατό (3%) των 

κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του.

β. Οι επιχορηγήσεις του Δημοσίου και κάθε άλλη συνδρομή.

γ. Οι κάθε είδους δωρεές, εισφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες.

δ. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών του.

ε. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του. Οιαδήποτε άλλη παροχή ή νόμιμη πρόσοδος.

Στον Πίνακα 36 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα ανά 

κατηγορία εσόδων και εξόδων, που δημιουργήθηκαν κατά την τριετία 2004-2006 και τα 

αντίστοιχα προϋπολογισθέντα στοιχεία για το έτος 2007, ενώ στο Σχεδιάγραμμα 24

υπάρχει μια διαγραμματική απεικόνιση των ίδιων στοιχείων.

Πίνακας 36: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Τυρού

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2004

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

06
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ)

0,00 11.940,00 4.800,00 5.300,00

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΓΑ (ΠΟΕ) 0,00 3.052,00 746,88 0,00
12 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 0,00 3.000,00 0,00 0,00

511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ 
ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

2.317,27 2.317,27 13.258,67 14.418,18

512
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ 
ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.317,27 20.309,27 18.805,55 19.718,18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 7.050,60 4.387,37 15.200,00
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 4.000,00

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 0,00 7.050,60 4.387,37 19.200,00
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.317,27 13.258,67 14.418,18 518,18

Πηγή: Δήμος Τυρού 2007
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Σχεδιάγραμμα 24: Έσοδα- Έξοδα Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Τυρού, 2004-2006
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Πηγή: Δήμος Τυρού 2007

Κύρια πηγή εσόδων του Νομικού Προσώπου αποτελεί η ετήσια τακτική επιχορήγηση του 

Δήμου, ύψους 3% των ΚΑΠ και η ετήσια τακτική επιχορήγηση της ΓΓΑ. Για τα οικονομικά 

έτη πριν το 2005 το ΝΠ δεν ανέπτυξε κάποια δραστηριότητα, με αποτέλεσμα το 2005 να 

εισπραχθούν οι επιχορηγήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών και να παρουσιάζουμε μια 

σημαντική αύξηση των τακτικών εσόδων. 

Επίσης το ΝΠ δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό και τα έξοδα του περιορίζονται σε 

ορισμένες δαπάνες σε τρίτους (αποζημίωση για ημιαπασχόληση Πτυχιούχου Φυσικής 

Αγωγής) καθώς και ορισμένα έξοδα για επενδύσεις (προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και 

συντήρηση χώρων άθλησης και εξοπλισμού).

1.2.7.2. Πνευματικό - Πολιτιστικό – Λαογραφικό Κέντρο Δήμου Τυρού.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αρ. 708/τ.Β./13.05.2004 συστήθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Πνευματικό - Πολιτιστικό – Λαογραφικό Κέντρο Δήμου Τυρού», έπειτα από κατάργηση 

συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ:

- «Πνευματικό - Πολιτιστικό Κέντρο» Δήμου Τυροσαπουνακαιΐκων.

- «Λαογραφικό Αρχείο – Μουσείου Δήμου Απόλλωνος».

- «Βιβλιοθήκη Δήμου Απόλλωνος».

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία και οι αρμοδιότητες των καταργημένων ΝΠ των δυο προηγούμενων 

Δήμων, Απόλλωνος και Τυροσαπουνακαΐκων μεταφέρθηκαν στο νέο αυτό ΝΠ του Δήμου Τυρού. 

Σκοποί του Νομικού Προσώπου είναι:

1. α. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση των πνευματικών δυνάμεων αλλά και της 

πνευματικής και πολιτιστικής δραστηριότητας των κατοίκων του Δήµου Τυρού 

καθώς και η διάσωση και η ανάδειξη της Πολιτιστικής τους κληρονομιάς, µε 

παράλληλη προώθηση της νεώτερης πολιτισμικής δημιουργίας και των σύγχρονων 

πνευματικών και πολιτιστικών ρευμάτων. 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ 2007–2010, Α΄ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 79

β. Η δημοσιότητα, ο διάλογος και η ενημέρωση των κατοίκων του Δήµου Τυρού 

(ιδιαίτερα των νέων) σ ε  τοπικά θέματα ευρύτερης σημασίας, η δημιουργία 

προϋποθέσεων για την ενεργότερη συμμετοχή των πολιτών στη δημοτική 

δραστηριότητα, µε τη χρησιμοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου. 

2. α. Η συγκέντρωση, η διάσωση και η διαφύλαξη του πρωτογενούς υλικού 

(προφορική παράδοση) και του παραδοσιακού πολιτισμού (θρύλοι, ήθη, έθιμα, 

δοξασίες, παροιμίες, παραδόσεις, στοιχεία λαϊκής λατρείας - λαϊκής τέχνης -

τσακώνικης διαλέκτου - τοπικών χορών - ενδυμασιών κλπ). 

β. Η ευρύτερη και πληρέστερη γνωστοποίηση του υλικού αυτού, για την 

επιστημονική αξιοποίησή του. 

γ. Η επισήμανση, η φωτογράφηση, η καταγραφή και η συλλογή αντικειμένων 

λαϊκής τέχνης (έπιπλα, σκεύη, κεντήματα, ξυλόγλυπτα, γεωργικά - ποιμενικά -

αμπελουργικό - ελαιοκομικό - αλιευτικά εργαλεία κλπ). 

δ. Η συλλογή των ιστορικών δεδομένων και των δικαιοπρακτικών εγγράφων 

(προικοσύμφωνα, πωλητήρια, χάρτες, κλπ). 

3. Η οργάνωση και η λειτουργία δημοτικής - λαϊκής βιβλιοθήκης και η διάδοση δι' 

αυτής του βιβλίου στην περιφέρεια του Δήµου Τυρού. 

Πόροι του Ν.Π. είναι:

1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήµου Τυρού, οριζόμενη σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό 

(02%) των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του. 

2. Επιχορηγήσεις του Δημοσίου ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα. 

3. Κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 

4. Εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων υπηρεσιών του. 

5. Κάθε άλλο έσοδο από την περιουσία του ή οιαδήποτε άλλη πηγή. 

Το Νομικό αυτό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο 

από τον εκάστοτε Δήμαρχο Τυρού - ως Πρόεδρο ή άλλο µέλος αιρετό ή µη (οριζόμενο από 

αυτόν). Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. είναι: ο εκάστοτε Δήμαρχος ως 

Πρόεδρος ή άλλο μέλος αιρετό ή μη, που ορίζεται από αυτόν, τρεις (3) Δημοτικοί 

Σύμβουλοι και τρεις (3) δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται µε τους αναπληρωτές τους από 

το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρού.

Στην ανάλυση που ακολουθεί, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του ΝΠ 

για την περίοδο 2004-2006 και προϋπολογιστικά στοιχεία του 2007.
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Πίνακας 37: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Νομικού Προσώπου 
“Πνευματικό - Πολιτιστικό – Λαογραφικό Κέντρο Δήμου Τυρού” 2004-2007.

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2004

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2006

ΟΙΚΟΝΟΜ.
ΕΤΟΣ 2007

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ

06
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
(ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ)

0,00 7.960,00 9.600,00 5.300,00

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΠΟ. 0,00 20.000,00 0,00 0,00

511
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ 
ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

0,00 16.585,77 5.638,59 3.449,31

512
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ 
ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

0,00 0,00 20.000,00 20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 0,00 44.545,77 35.238,59 28.749,31

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΚΑ
6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 0,00 13.907,18 11.789,28 13.311,84

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 0,00 5.000,00 0,00 15.000,00

8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 0,00 18.907,18 11.789,28 28.311,31
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00 25.638,59 23.449,31 437,47

Πηγή: Δήμος Τυρού.

Σχεδιάγραμμα 25: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του Νομικού Προσώπου 
“Πνευματικό - Πολιτιστικό – Λαογραφικό Κέντρο Δήμου Τυρού” 2004-2007.
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Πηγή: Δήμος Τυρού 2007

Κύρια πηγή εσόδων του Νομικού Προσώπου αποτελούν οι ετήσιες τακτικές επιχορηγήσεις 

του Δήμου (3% επί των ΚΑΠ) και του Υπουργείου Πολιτισμού. 

Επίσης το ΝΠ δεν απασχολεί μόνιμο προσωπικό και τα έξοδα του περιορίζονται σε δαπάνες 

για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και στην προμήθεια πάγιου εξοπλισμού.

1.2.7.3. Παιδικός Σταθμός Δήμου Τυρού.

Με την υπ’ αριθ. 18087/2002 απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 43/τ.Β./22.01.2002, συστήθηκε Νομικό Πρόσωπο στο Δήμο Τυρού
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με την επωνυμία «Παιδικός Σταθμός Δήμου Τυρού».

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η φύλαξη, η ημερήσια φροντίδα, η διαπαιδαγώγηση 

και η ψυχαγωγία των νηπίων της περιοχής του Δήμου τυρού, τα οποία δεν μπορούν να 

έχουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον την απαραίτητη φροντίδα λόγω απασχόλησης  

των εργαζομένων γονέων ή λόγω κοινωνικών αιτίων.

Πόροι του Ν.Π. είναι:

1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήµου Τυρού, οριζόμενη σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) 

επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του.

2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το κράτος ή από το δημόσιο ή από 

οιονδήποτε οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το ΝΠ είτε 

μέσω του Δ. Τυρού για λογαριασμό του συγκεκριμένου ΝΠ.

3. Οι κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, προσφορές, δωρεές, κληρονομιές και 

κληροδοσίες.

4. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.

5. Οιαδήποτε άλλη παροχή ή νόμιμη πρόσοδος. 

Ο Παιδικός Σταθμός Δήμου Τυρού μέχρι σήμερα δεν απασχολεί καθόλου προσωπικό και 

είναι σε αδράνεια.

1.2.7.4. Δημοτική Φιλαρμονική

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αρ. 2094/τ.Β./30.11.1999 συστήθηκε ΝΠΔΔ με την επωνυμία 

«Φιλαρμονική Δήμου Τυρού». Σκοπός του νομικού αυτού προσώπου είναι η διάδοση της 

μουσικής στην περιφέρεια του Δήμου, η σχετική με τη μουσική Πολιτιστική Ανάπτυξη της 

περιοχής και η ψυχαγωγία των κατοίκων της.

Πόροι του Ν.Π. είναι:

1. Ετήσια επιχορήγηση του Δήµου Τυρού, οριζόμενη σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) 

επί των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του. 

2. Η ετήσια επιχορήγηση του κράτους.

3. Οι κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες. 

4. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών του. 

5. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του 

6. Οποιαδήποτε άλλη παροχή ή νόμιμη πρόσοδος. 

Η Δημοτική Φιλαρμονική είναι σήμερα ανενεργή. Δεν έχει συντάξει προϋπολογισμό για τα 

έτη 2004-2007, διατηρεί όμως ένα χρηματικό υπόλοιπο 19.271,70€ από παρελθόντα

Οικονομικά Έτη.
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1.2.7.5. Κοιμητήριο Λιβαδιού Δήμου Τυρού.

Με τη δημοσίευση του ΦΕΚ αρ. 1789/τ.Β./03.12.2003, συστήθηκε το ΝΠΔΔ «Κοιμητήριο 

Λιβαδιού Δήμου Τυρού». Σκοπός του Νομικού αυτού Προσώπου είναι η βέλτιστη διοίκηση 

και η εύρυθμη διαχείριση και λειτουργία του δημοτικού κοιμητηρίου που ευρίσκεται στο 

δημοτικό διαμέρισμα «Λιβάδι» του Δήµου Τυρού και κατασκευάστηκε µε δαπάνες του 

Παναγιώτη Ι. Μπουρνάκη. 

Πόροι του Νομικού αυτού Προσώπου είναι:

1. Η ετήσια επιχορήγηση του Δήµου Τυρού, η οποία ορίζεται στο (05%) των 

Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του.

2. Επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές από το κράτος ή από το δημόσιο ή από 

οιονδήποτε οργανισμό, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, είτε απευθείας προς το ΝΠ είτε 

µέσω του Δήµου Τυρού για λογαριασμό του συγκεκριμένου Νομικού Προσώπου.

3. Οι κάθε είδους συνδρομές, εισφορές, προσφορές, δωρεές, κληρονομιές, 

κληροδοσίες.

4. Οι εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων ή υπηρεσιών του. 

5. Οι πρόσοδοι από την περιουσία του.

6. Οιαδήποτε άλλη παροχή ή νόμιμη πρόσοδος. 

Το Νομικό αυτό πρόσωπο είναι σήμερα ανενεργό.

1.2.7.6. Σχολικές Επιτροπές

Ο Δήμος Τυρού εποπτεύει δυο σχολικές επιτροπές, την Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Δ. Τυρού και την Σχολική Επιτροπή Γυμνάσιου 

Παραλίας Τυρού Δήμου Τυρού. 

Οι επιτροπές τηρούν αναλυτικούς απολογισμούς των δαπανών τους, οι οποίες αφορούν ως 

επί το πλείστον διάφορες εργασίες συντήρησης των σχολείων.

1.2.8. Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Ο Δήμος Τυρού είναι μέτοχος της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα», με αριθμό 606 μετοχών, 

δηλαδή ποσοστό 4,36%. Το έργο της εταιρίας είναι πολύπλευρο, ενώ η παρουσία της στο 

σύνολο της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου και η αποτελεσματικότητά της ως αναπτυξιακό 

εργαλείο (εγκρίσεις έργων, τεχνική υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, 

δημιουργία θέσεων εργασίας) αποτελούν μια δυναμική ανάπτυξης – σταθερότητας και για 

τον Δήμο Τυρού.
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1.2.8.1. Ταυτότητα - ιστορικό 

Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα ΑΕ», ιδρύθηκε στις 26/9/1995 (ΦΕΚ 5854/11-10-95)  

και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Η εταιρεία ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α, 

αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και η λειτουργία της διέπεται τόσο από τις 

αντίστοιχες διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα καθώς και από τις διατάξεις 

περί Ανώνυμων Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Η περιοχή 

όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία, περιλαμβάνει το σύνολο των τέως επαρχιών Κυνουρίας 

του Ν. Αρκαδίας και Επιδαύρου Λιμηράς του Ν. Λακωνίας, το μεγαλύτερο τμήμα της τέως 

επαρχίας Λακεδαίμονος του Ν. Λακωνίας καθώς και ένα κομμάτι του Ανατολικού Ταϋγέτου. 

Στην ίδρυση της εταιρείας συμμετείχαν 51 Ο.Τ.Α., 6 Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι, 3 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις και πολλοί ακόμα τοπικοί πολιτιστικοί και εμπορικοί σύλλογοι 

και ιδιώτες.

Η εταιρία συμμετέχει σε διάφορους οργανισμούς, εταιρείες και δίκτυα, για τη στήριξη και 

προώθηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής μεταξύ των οποίων το Κέντρο 

Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης «Πελοπόννησος», το Κέντρο Επιχειρηματικής και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Τ.Α) Πελοποννήσου, το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 

Πάρνωνα, την “HELADA” - Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών Εταιρειών, την Αγροτουριστική 

Α.Ε. και άλλες εταιρίες και οργανισμούς.

Με την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων την 25/5/2007, αποφασίστηκε η 

προσαρμογή του καταστατικού της εταιρείας (τροποποίηση των άρθρων 1,3,6,7 & 34) στο 

νέο νόμο 3463/2006, η οποία περιελάμβανε και αλλαγή της επωνυμίας της Εταιρείας σε 

«Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». Το νέο διαμορφωμένο 

κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 414.392,65 ευρώ και διαιρείται σε 14.119 μετοχές 

ονομαστικής αξίας εκάστης 29,35 ευρώ.

Στον Πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τον κύκλο εργασιών της Εταιρείας για τα οικονομικά

έτη 2002-2005.

Πίνακας 38: Κύκλος Εργασιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα την τετραετία 2002-2005

ΕΤΗ 2002 2003 2004 2005

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(ποσά σε χιλ. €)

135.352,80 666.844,00 845.301,71 1.067.028,24

Πηγή: Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ απασχολεί σήμερα 12 

άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, συνεργάζεται επίσης με πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες 

(συμβούλους υποστήριξης και διαχείρισης έργων, συμβούλους επιχειρήσεων, αξιολογητές 

επενδύσεων, μελετητές, ειδικούς επιστήμονες, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.), οι 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ 2007–2010, Α΄ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 84

οποίοι συμμετέχουν στην παροχή συμβουλών, στην μεταφορά τεχνογνωσίας και στην 

εκπόνηση ειδικών μελετών.

1.2.8.2. Δραστηριότητες

Τα έργα της εταιρίας στο πλαίσιο του Β’ και Γ’ ΚΠΣ είναι πάρα πολλά και ξεπερνούν τα όρια 

της παρούσας μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρονται:

- Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, σε 18 δήμους και κοινότητες των Νομών 

Αρκαδίας και Λακωνίας.

- Οικολογικό Πάρκο Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού, πρόγραμμα που του 

Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + 2000-2006.

- Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ο.Π.Α.Α.Χ.

- «Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal».

- «Προστασία του Περιβάλλοντος και Βιώσιμη Ανάπτυξη» του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Έργα ΕΤΕΡΠΣ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

- Στα πλαίσια του Μέτρου 5.3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης των Γυναικών στην 

αγορά Εργασίας/Ανάπτυξη και Ενδυνάμωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών 

Απασχόλησης», του Άξονα Προτεραιότητας 5: «Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 

του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 υλοποιούνται για λογαριασμό των Δήμων 8  

έργα / δράσεις (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, Μονάδες «Βοήθεια στο 

Σπίτι»).

- Στα πλαίσια του Μέτρου 2.2.5 «Συμπληρωματικές με δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεμβάσεις 

ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικές μειονεκτικές περιοχές» 

του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη της Υπαίθρου» του ΠΕΠ 

Πελοποννήσου 2000-2006 υλοποιούνται 4 έργα / δράσεις (Κέντρα Δημιουργικής 

Απασχόλησης Παιδιών, Μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»)

1.2.9. Συμπεράσματα ανάλυσης νομικών προσώπων

Από την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνεται ότι τα ΝΠ στα οποία συμμετέχει ο Δήμος 

Τυρού δεν είναι πάρα πολλά στον αριθμό, γεγονός που κάνει το τοπίο πιο ξεκάθαρο. Σε 

σχέση με τα ΝΠΔΔ συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

1. Το Νομικό Πρόσωπο Παιδικός Σταθμός Δήμου Τυρού δεν απασχολεί προσωπικό και 

είναι πλήρως ανενεργό.

2. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Τυρού και το Πνευματικό-Πολιτιστικό-Λαογραφικό 

Κέντρο Δήμου Τυρού δεν απασχολούν μόνιμο προσωπικό, ενώ με τους 
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περιορισμένους κρατικούς πόρους που εισπράττουν ετησίως δεν θα μπορέσουν να 

αναπτύξουν εύκολα περισσότερες δραστηριότητες.

3. Η Δημοτική Φιλαρμονική και το Κοιμητήριο Λιβαδίου είναι ανενεργά και συνεπώς 

πρέπει να αναθεωρηθεί η σκοπιμότητα και ο ενδεχόμενος τρόπος επαναλειτουργίας 

τους.

4. Οι Σχολικές Επιτροπές μπορούν να ενωθούν σε μια ενιαία Σχολική Επιτροπή, λόγω 

του περιορισμένου αριθμού των μονάδων εκπαίδευσης, ώστε να υπάρχει μια κοινή 

διαχείριση των πόρων και των εργασιών.

5. Είναι εμφανής η ανάγκη σύστασης ενός ενιαίου οργάνου διαχείρισης λεπτών 

κοινωνικών θεμάτων όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, αλλά και η περιβαλλοντική 

ευαισθητοποίηση, η τουριστική ανάπτυξη, η κοινωνική μέριμνα κλπ. Η τάση 

γήρανσης του πληθυσμού κάνει πιο επιτακτική την ανάγκη για προγράμματα 

φροντίδας της τρίτης ηλικίας, όπως το Βοήθεια στο Σπίτι.

Όσον αφορά στα ΝΠΙΔ συμπεραίνονται τα ακόλουθα:

1. Το νέο θεσμικό πλαίσιο των Δημοτικών Επιχειρήσεων (Ν.3463/2006) δίνει την 

δυνατότητα στους Δήμους να καταργήσουν τα αδρανή και πλεονάζοντα ΝΠΔΔ και 

ΝΠΙΔ, να συγχωνεύσουν τους σκοπούς και δραστηριότητες τους σε ένα νέο, 

βιώσιμο ΝΠ κοινωφελούς χαρακτήρα, που θα διέπεται από κανόνες Ιδιωτικού 

Δικαίου, το οποίο θα μπορεί να απορροφήσει κοινοτικούς πόρους, αλλά και να 

χρηματοδοτηθεί παράλληλα από τον Δήμο. Προς αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει 

να κινηθεί και ο Δήμος Τυρού, εν όψει και της 4ης Προγραμματικής Περιόδου και 

να συστήσει μία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση στην οποία θα συγχωνευτούν ο 

Παιδικός Σταθμός, η Φιλαρμονική, ο ΟΝΑ, το Πνευματικό-Πολιτιστικό-Λαογραφικό 

Κέντρο και το κοιμητήριο Λιβαδίου.

2. Ο Δήμος Τυρού είναι μέτοχος με ποσοστό 4,36% στην «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ» η οποία εδρεύει στο Άστρος Κυνουρίας. Η 

εταιρεία αυτή επιτελεί σημαντικό αναπτυξιακό έργο στην ευρύτερη περιοχή του 

Πάρνωνα και τα οφέλη για τους συμμετέχοντες Δήμους είναι ούτως ή άλλως 

σημαντικά. Τα οφέλη αυτά μεταφράζονται τόσο σε ιδιωτικά έργα και επενδύσεις 

όσο και σε αμιγώς δημοτικά έργα στα οποία η εταιρεία λειτουργεί πολλές φορές 

συμβουλευτικά και συμπληρωματικά για την άντληση επιχορηγήσεων από 

ευρωπαϊκά και εθνικά-περιφερειακά προγράμματα. Εν όψει της Δ’ Προγραμματικής 

Περιόδου, πρέπει να τονιστεί ότι η εταιρία είναι ο μόνος αναπτυξιακός και 

αυτοκέφαλος φορέας στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, ο οποίος αυτή τη στιγμή 

πληροί τα κριτήρια διαχειριστικής επάρκειας. Αποτελεί επομένως το πλέον δυναμικό 

Νομικό Πρόσωπο και η συμμετοχή του Δήμου Τυρού σε αυτό, εκτός από επικερδής, 

θα πρέπει να θεωρείται και απαραίτητη.
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1.3. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Στην ενότητα που ακολουθεί, επιδιώκεται μια αξιολόγηση και ομαδοποίηση των όσων 

διεξοδικά αναλύθηκαν μέχρι τώρα και αποτελούν την υφιστάμενη κατάσταση του Δήμου 

Τυρού, τόσο από πλευράς μιας διοικητικής αρχής, όσο και γεωγραφικής έκτασης. 

Η αξιολόγηση δομείται σε δυο επιμέρους ενότητες, ως εξής:

- Ανάλυση SWOT (Strengths – Weaknesses – Opportunities - Threats):

Αποτελεί το βασικό εργαλείο αξιολόγησης των πραγματικών αναγκών. 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), οι δυνατότητες (Opportunities) και 

οι κίνδυνοι (Threats) που αντιμετωπίζει ο Δήμος. Παράλληλα, από την ανάλυση 

του εξωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου, θα προκύψουν οι ευκαιρίες

(opportunities) και οι απειλές (threats).

- Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης. 

Από τη SWOT Ανάλυση προκύπτουν οι ανάγκες του Δήμου Τυρού, οι οποίες εδώ 

αξιολογούνται και ομαδοποιούνται, στον βαθμό που συμπληρώνει η μία την άλλη 

(Συνέργεια) και τελικά κατατάσσονται στα Κρίσιμα Ζητήματα Τοπικής Ανάπτυξης. 

Τα Κρίσιμα Ζητήματα είναι ολιγάριθμα και σημαντικά (στρατηγικής σημασίας) 

προβλήματα της περιοχής του Δήμου, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος 

κατά την επόμενη περίοδο, αξιοποιώντας τις σχετικές Δυνατότητες & Ευκαιρίες, 

προκειμένου να εκπληρώσει καλύτερα την αποστολή του. Εναλλακτικά τα κρίσιμα 

ζητήματα είναι οι σημαντικές Δυνατότητες & Ευκαιρίες που θα πρέπει να 

αξιοποιήσει ο Δήμος κατά την επόμενη περίοδο, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα 

Προβλήματα και τους Περιορισμούς.

1.3.1. Ανάλυση SWOT

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 18183/02-04-2007, η αξιολόγηση της υφιστάμενης 

κατάστασης των Δήμων οφείλει να ολοκληρώνεται με ανάλυση η οποία θα περιλαμβάνει:

i. Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ο.Τ.Α. ως προς τα 

κρίσιμα ζητήματα, τις ανάγκες των πολιτών και την εκτιμώμενη ζήτηση για την 

παροχή δημοτικών ή κοινοτικών υπηρεσιών.

ii. Τις δυνατότητες και τις υφιστάμενες αδυναμίες των υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. και των 

Νομικών Προσώπων του, σε σχέση με τις λειτουργίες που επιτελούν, το ανθρώπινο 

δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή τους, την ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, καθώς και σε σχέση με την οικονομική τους κατάσταση.
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iii. Τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς από εξωγενείς παράγοντες (όπως θεσμικό 

πλαίσιο, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις).

Κατά την διάρκεια της μέχρι τώρα ανάλυσης εξήχθησαν συμπεράσματα στα επιμέρους 

κεφάλαια της υφιστάμενης κατάστασης. Στην παρούσα ενότητα γίνεται μία σύνοψη αυτών 

των συμπερασμάτων, ιδιαίτερα όσον αφορά στις Υπηρεσίες και στα Νομικά Πρόσωπα του 

Δήμου Τυρού. Οι ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες αναλύονται 

εκτενέστερα σε σχέση με: (α) το ολοκληρωμένο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

2007-2013 και (β) το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου –

Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ), με ιδιαίτερη αναφορά στις προτεραιότητες για την Πελοπόννησο. 

1.3.2. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της περιοχής του Δήμου Τύρου

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

 Σημαντικό απόθεμα φυσικών πόρων.

 Γειτνίαση των οικισμών του Δήμου στο 

ευρύτερο σύμπλεγμα της περιοχής του 

Πάρνωνα.

 Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά – πλούσια 

παράδοση με τοπικές πολιτιστικές 

εκδηλώσεις, θρησκευτικές γιορτές και 

πανηγύρια.

 Πλήθος αρχαιολογικών μνημείων και 

ευρημάτων.

 Η γεωγραφική θέση του Δήμου στη 

ανατολική Αρκαδία, όπου βρέχεται άμεσα από 

τον Αργολικό κόλπο.

 Ύπαρξη Παραλιακού Μετώπου. Εκτεταμένη 

ακτογραμμή στον Αργολικό Κόλπο.

 Διάθεση ακτών (Λιβάδι, Παραλία Τυρού, 

Παραλία Σαπουνακαίικων, Κρυονέρι)

 Πλέγμα αξιόλογων οικισμών (Τυρός, 

Σαπουνακαίικα, Πέρα Μέλανα).

 Η εγγύτητα με ένα αστικό κέντρο (Άστρος).

 Γειτνίαση με άλλους σημαντικούς 

τουριστικούς προορισμούς (πχ Ναύπλιο, 

Άστρος, Λεωνίδιο).

 Ήπιες Κλιματικές Συνθήκες.

 Τάση αύξησης του πληθυσμού.

 Παραγωγή τοπικών κτηνοτροφικών και 

 Η απομακρυσμένη γεωγραφικά περιοχή και η 

δύσκολη σε αυτή οδική πρόσβαση

(προβληματική χάραξη του δρόμου Κιβερίου 

– Λεωνιδίου)

 Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και 

καθορισμού ζωνών προστασίας 

περιβάλλοντος

 Έλλειψη περιβαλλοντικών υποδομών 

(έλλειψη υποδομών διάθεσης αστικών 

λυμάτων και θεσμοθετημένου χώρου 

υγιειονομικής ταφής απορριμμάτων, έλλειψη 

αποχετευτικού δικτύου)

 Προβλήματα τεχνικής και κοινωνικής 

υποδομής των οικισμών (αποχέτευση, 

αναβάθμιση δημόσιων χώρων και ανάδειξη 

αξιόλογων αρχιτεκτονικών στοιχείων των 

οικισμών)

 Κατατεμαχισμός των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων

 Έλλειψη παραγωγικών υποδομών στήριξης 

του πρωτογενούς τομέα (κακή κατάσταση 

αγροτικών δρόμων, ανεπαρκείς υποδομές 

στήριξης της κτηνοτροφικής παραγωγής)

 Υψηλό Ποσοστό Εξαρτώμενου Πληθυσμού

 Τάση γήρανσης του πληθυσμού

 Η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος

 Σχεδόν ανύπαρκτος δευτερογενής τομέας
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γεωργικών προϊόντων

 Δυτική περιοχή του Δήμου προτεινόμενη για 

ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000.

 Λειτουργία φορέα διαχείρισης Οικολογικού 

Πάρκου ως μοχλού ήπιας αγροτικής και 

τουριστικής ανάπτυξης.

 Μεγάλος αριθμός τουριστικών κλινών

 Επέκταση – βελτίωση του αλιευτικού 

καταφυγίου Τυρού

 Η σημαντική αξία της περιοχής, λόγω των 

προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων ως 

τουριστικός προορισμός ετήσιας διάρκειας

 Το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο του τοπικού 

πληθυσμού

 Η απουσία δομών εκπαίδευσης - κέντρων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στους τομείς 

οικονομικής δραστηριότητας του Τυρού

 Η αδυναμία υφιστάμενων λιμενικών 

υποδομών να εξυπηρετήσουν τουριστικά 

σκάφη

 Μικρός αριθμός ποιοτικών τουριστικών 

καταλυμάτων 

 Εποχικός χαρακτήρας της τουριστικής 

ζήτησης και περιορισμός της στην παραλιακή 

ζώνη  

1.3.3. Δυνατότητες - Αδυναμίες των υπηρεσιών και των ΝΠ του Δήμου Τυρού

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του Δήμου Τυρού τόσο 

ως Οργανισμού - φορέα άσκησης τοπικής διαχείρισης και πολιτικής, καθώς και ως φορέας 

τοπικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της πολιτικής που εθνικά και 

περιφερειακά έχει διατυπωθεί για την περίοδο 2007–201317.

Οι κυριότερες δυνατότητες και αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου, όπως προκύπτουν 

από την ανάλυση της ενότητας 1.1., παρουσιάζονται σε μορφή πινάκων στις σελίδες που 

ακολουθούν και εξετάζονται ως προς της εξής ενότητες:

- Γενική εικόνα

- Λειτουργίες

- Ανθρώπινο δυναμικό

- Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών

- Υλικοτεχνική υποδομή

- Οικονομική κατάσταση

1.3.3.1. Λειτουργίες

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Αποτελεσματική λειτουργία σε βασικές 

υπηρεσίες

 Λειτουργία ΚΕΠ

 Χρήση ΤΠΕ

 Η «Αναπτυξιακή Πάρνωνα» αποτελεί 

 Μικρό μέγεθος Δήμου

 Έλλειψη προγραμματισμού προώθησης 

αγροτικών προϊόντων

 Ανεπαρκές δίκτυο αποχέτευσης

 Έλλειψη πιστοποίησης διαχειριστικής 

επάρκειας

                                        
17 ΕΣΠΑ 2007 – 2013, έκδοση Ιανουάριος 2007
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σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο του Δήμου 

και φορέα ανάπτυξης διαδημοτικών 

συνεργασιών

 Μικρή έκταση, εγγύτητα Τοπικών 

Διαμερισμάτων

 Υπολειτουργία και έλλειψη στελέχωσης των 

Νομικών Προσώπων.

 Περιορισμένη δραστηριοποίηση του Δήμου 

σε θέματα πολιτισμού, αθλητισμού  κλπ και 

υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής 

μέριμνας.

1.3.3.2. Ανθρώπινο δυναμικό

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Ικανοποιητική διάρθρωση του ΟΕΥ

 Πλήρης στελέχωση τμημάτων των Υπηρεσιών 

 Ισομερής κατανομή ανθρώπινου δυναμικού 

μεταξύ των τμημάτων

 Έλλειψη σε ορισμένες ειδικότητες που δεν 

προβλέπονται στον ΟΕΥ (πχ. Περιβάλλοντος, 

πληροφορικής και κοινωνικών επιστημών)

 Απουσία ανθρώπινου δυναμικού στα ΝΠ

1.3.3.3. Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των υπαλλήλων

 Μηχανοργάνωση και τυποποίηση λειτουργιών 

των υπηρεσιών, μέσω ΤΠΕ

 Λειτουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης των 

Πολιτών

 Χρήση ΤΠΕ

 Συγκέντρωση των υπηρεσιών στον ίδιο χώρο

 Έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας

 Περιορισμένες επενδύσεις σε ανθρώπινους 

πόρους (πχ. κατάρτιση)

 Κατακερματισμός των επενδύσεων του Δήμου 

σε πολλά μικρά έργα υψηλού κόστους

1.3.3.4. Υλικοτεχνική υποδομή

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Επάρκεια σε ΤΠΕ

 Επάρκεια σε εφαρμογές

 Λειτουργία ιστοσελίδας

 Λειτουργία εντός Δικτύου «Σύζευξις»

 Ανεπάρκεια σε κτιριακές υποδομές

 Ανεπάρκεια μηχανημάτων και οχημάτων 

καθαριότητας

1.3.3.5. Οικονομική κατάσταση

Δυνατότητες Αδυναμίες

 Σχετικά ικανοποιητική οικονομική κατάσταση

 Περιθώρια βελτίωσης της άντλησης 

επιχορηγήσεων (πιστώσεις ΘΗΣΕΑ)

 Ως μέτοχος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. 

έχει σημαντικές προοπτικές στη Δ’ 

Προγραμματική Περίοδο

 Μεγάλος βαθμός αστοχίας προϋπολογισμών, 

λόγω καθυστερήσεων σε χρηματοδοτήσεις 

προγραμμάτων από κοινοτικούς πόρους

 Αδυναμία ωρίμανσης έργων και μελετών 

καθυστερούν την απορρόφηση κονδυλίων 

του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ
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1.3.4. Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες

Στην ενότητα που ακολουθεί αναφέρονται επιγραμματικά όλες οι ευκαιρίες - περιορισμοί 

που επιβάλλονται από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως τα ισχύοντα πλαίσια 

προγραμματισμού και οι τρέχουσες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Επιχειρήσεις, Νόμος Καποδίστρια κ.λπ.)18.

Ευκαιρίες Απειλές

 Ολοκλήρωση χωροταξικού σχεδιασμού.

 Καθορισμός προσαρμοσμένων όρων δόμησης 

οικισμών Δήμου

 Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 

(Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π.Α.Α.) και χρηματοδοτικές 

δυνατότητες που απορρέουν από αυτήν

 Εφαρμογή Νέας Αγροτικής Πολιτικής

 Προοπτική Νέων Συνενώσεων Ο.Τ.Α.

 Ύπαρξη όμορων Δήμων με τουριστικό 

ενδιαφέρον

 Ολοκλήρωση των έργων οδικής σύνδεσης 

Αρκαδίας-Λακωνίας (μέσω Δήμου Λεωνιδίου)

 Ακτοπλοϊκή σύνδεση Νοτιοανατολικής 

Πελοποννήσου με Πειραιά.

 Αναβάθμιση της θέσης της Περιφέρειας ως 

τουριστικού προορισμού

 Νέο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ

 Σχεδιασμός κατασκευής ενός ενιαίου ΧΥΤΑ σε 

επίπεδο Νομού

 Περαιτέρω γήρανση του τοπικού πληθυσμού

 Περιβαλλοντική υποβάθμιση από την μέχρι 

σήμερα έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού 

και περιβαλλοντικής προστασίας 

 Ελλιπής διαχείριση υδατικών πόρων

 Ανεπάρκεια προετοιμασίας για την 

ικανοποίηση των στρατηγικών στόχων στα 

πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού και της 

τέταρτης προγραμματικής περιόδου.

                                        
18 Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται παρακάτω στην ενότητα 2.2.
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1.3.5. Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών

Η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε συνδυασμό με την SWOT 

ANALYSIS, τόσο σε επίπεδο σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης, όσο και οργανισμού και 

υπηρεσιών του Δήμου, κατέληξε στην διατύπωση συγκεκριμένων αναγκών19 οι οποίες και 

παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Πίνακας 39: Διαπιστωμένες ανάγκες του Δήμου Τυρού

α/α Διαπιστωμένη ανάγκη

A.1 Αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης - άρδευσης

A.2 Προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων

A.3
Ορθολογική εκμετάλλευση – προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων 

(ενεργειακού δυναμικού, βοσκοτόπων, ακτών κλπ.)

A.4
Ορθολογική διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων (ΧΥΤΑ, επεξεργασία υγρών 

αποβλήτων, αποκατάσταση ΧΑΔΑ, κλπ)

A.5 Αναβάθμιση της προσβασιμότητας (οδικό δίκτυο, λιμενικές υποδομές)

A.6 Χωροταξικός σχεδιασμός (ολοκλήρωση)

A.7 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος

A.8 Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, φυσιολατρικός, κλπ)

A.9 Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου

A.10 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων (παραδόσεις, αρχιτεκτονική, κλπ)

A.11 Ενίσχυση της τοπικής αγροτικής παραγωγής

A.12 Ενέργειες προβολής-προώθησης των τοπικών προϊόντων

A.13 Στήριξη της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό

A.14 Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναίκών κλπ)

A.15 Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού

A.16 Ανάσχεση γήρανσης τοπικού πληθυσμού

A.17 Συγκράτηση του πληθυσμού από την εγκατάλειψη των ορεινών οικισμών

A.18
Βελτίωση εσωτερικής οργάνωσης και αποδοτικότητας των υπηρεσιών και των 

Νομικών Προσώπων του Δήμου

A.19 Αναδιάρθρωση των Νομικών Προσώπων του Δήμου

Α.20
Αναβάθμιση του κοινωνικού προσώπου του δήμου με σχετικές υποδομές 

(αθλητικών, υγείας, και πολιτισμού) και προγράμματα Κοινωνικής Μέριμνας

Α.22 Αναζήτηση Συνεργασιών με Όμορους Δήμους

                                        
19 Οι βασικές ανάγκες του Δήμου Τυρού που παρουσιάζονται εδώ, έχουν επίσης καταγραφεί από τις συναντήσεις 
της Ομάδας Εργασίας με τους εκπροσώπους, τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου και εκφράζουν την πολιτική 
βούληση της Δημοτικής Αρχής για την οργάνωση και ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου. Η περαιτέρω 
αξιολόγηση και ιεράρχηση τους γίνεται με βάση την SWOT Ανάλυση.
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1.3.6. Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης. Διατύπωση και ιεράρχηση.

Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και οι διαπιστωμένες ανάγκες μπορούν να μας 

οδηγήσουν σε ορισμένα ουσιαστικά συμπεράσματα σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης 

του Δήμου Τυρού, που θα αντιμετωπιστούν κατά την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο και

διατυπώνονται ως Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης:

1) Τοπικά, ως περιοχή και αναφέρονται σε θέματα τοπικής ανάπτυξης που 

αντιστοιχούν στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ, ομαδοποιημένα στους θεματικούς τομείς: α) 

«Περιβάλλον και ποιότητα ζωής», β) «Ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη & αειφορία» και γ) 

«Τοπική Οικονομία και Απασχόληση», 

2) Εσωτερικά, ως ΟΤΑ, εντοπίζοντας συνθήκες, τάσεις και πιθανές εξελίξεις, που 

εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση της περιοχής στο θέμα.

Ορισμένες από τις προοπτικές ανάπτυξης (θέματα Τοπικής & Εσωτερικής Ανάπτυξης), 

παρουσιάζουν μεταξύ τους μια συνάφεια ως προς την επιδίωξη ενός κοινού ειδικότερου 

αποτελέσματος. Κατά την ιεράρχηση τους λοιπόν θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός Συνέργιας20

τους (Synergy) καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, οι ευκαιρίες και οι 

απειλές που συνδέονται με αυτά. 

Το κριτήριο αυτό είναι αποτελεσματικό, λόγω του πεπερασμένου μεγέθους των πόρων 

ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έναντι των αναγκών που καλείται να 

ικανοποιήσει. Από την διαδικασία αυτή προκύπτει μια κατάταξη των πόρων κατά 

προτεραιότητα και η ενεργοποίηση τους σε παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.  

                                        
20 Συνέργια: Το φαινόμενο όπου δυο ή περισσότερες ενέργειες που λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα προκαλούν 
μια αθροιστική επίδραση μεγαλύτερη από την επίδραση που αναμένεται από κάθε ενέργεια ξεχωριστά.
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Πίνακας 40: Διατύπωση και ιεράρχηση των Κρίσιμων Ζητημάτων Ανάπτυξης του Δήμου Τυρού

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
ΤΟΠΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Περιβάλλον και 
ποιότητα ζωής

I. Υποδομές
περιβάλλοντος και 
διαχείριση φυσικών 
πόρων

 Η μέχρι σήμερα έλλειψη χωροταξικού 
σχεδιασμού και καθορισμού ζωνών 
προστασίας περιβάλλοντος 

 Έλλειψη περιβαλλοντικών υποδομών 
(έλλειψη υποδομών διάθεσης αστικών 
λυμάτων και θεσμοθετημένου ΧΥΤΑ, 
έλλειψη αποχετευτικού δικτύου)

 Κατακερματισμός της γεωργικής ιδιοκτησίας

 Μικρή έκταση του Δήμου 
 Λειτουργία φορέα διαχείρισης 

Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα ως 
μοχλού ήπιας αγροτικής και 
τουριστικής ανάπτυξης

 Ύπαρξη Παραλιακού Μετώπου. 
Εκτεταμένη ακτογραμμή στον 
Αργολικό Κόλπο

 Δυνατότητα  συνεργασίας των ΟΤΑ 
στο ζήτημα της διάθεσης των 
απορριμμάτων με έναν ενιαίο ΧΥΤΑ 
στο Νομό Αρκαδίας

 Θεσμοθέτηση ζωνών χρήσεων 
γης και καθορισμός ζωνών 
προστασίας περιβάλλοντος

 Εφαρμογή σχεδίου για την 
προστασία των υφιστάμενων 
πόρων ιδίως των παραλιών και 
του Πάρνωνα

 Ολοκλήρωση και εφαρμογή της 
μελέτης των αποκεντρωμένων 
συστημάτων διαχείρισης αστικών 
υγρών αποβλήτων

II. Υποδομές
προσπελασιμότητας

 Η απομακρυσμένη γεωγραφικά περιοχή και 
η δύσκολη οδική σε αυτή πρόσβαση 
(προβληματική χάραξη του δρόμου 
Κιβερίου – Λεωνιδίου)

 Έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την 
Αττική

 Η εγγύτητα με ένα αστικό κέντρο 
(Άστρος).

 Γειτνίαση με άλλους σημαντικούς 
τουριστικούς προορισμούς (πχ. 
Ναύπλιο, Άστρος, Λεωνίδιο).

 Αναβάθμιση επαρχιακής, 
αγροτικής και δασικής οδοποιίας

 Επέκταση και βελτίωση 
λιμενικών υποδομών 

III. Ανάδειξη 
οικιστικού 
περιβάλλοντος

 Άναρχος οδικός ιστός χωρίς πολεοδομική 
πρόβλεψη στον οικισμό της Παραλίας 
Τυρού

 Διάθεση ακτών (Λιβάδι, Παραλία 
Τυρού, Παραλία Σαπουνακαίικων, 
Κρυονέρι)

 Ανάδειξη των παραδοσιακών 
οικισμών

 Σύνταξη Πολεοδομικής Μελέτης 
στην Παραλία Τυρού

Τουριστική 
ανάπτυξη

IV. Ανάδειξη του τόπου
ως προορισμού 
εναλλακτικών 
διακοπών

 Η μέχρι σήμερα έλλειψη χωροταξικού 
σχεδιασμού και καθορισμού ζωνών 
προστασίας περιβάλλοντος

 Η γειτνίαση με άλλους σημαντικούς 
ανταγωνιστικούς τουριστικούς προορισμούς

 Κίνδυνος υποβάθμισης του περιβάλλοντος 
από την έλλειψη υποδομών (ΧΥΤΑ, 
αποχετευτικό δίκτυο, κλπ)

 Δυσκολία οδικής πρόσβασης
 Ανεπάρκεια υποδομών ελλιμενισμού 

τουριστικών σκαφών και έλλειψη 
σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφέρειας

 Γειτνίαση με άλλους σημαντικούς 
τουριστικούς προορισμούς (πχ 
Ναύπλιο, Άστρος, Λεωνίδιο).

 Ήπιες Κλιματικές Συνθήκες.
 Γειτνίαση των οικισμών του Δήμου 

στο ευρύτερο σύμπλεγμα της περιοχής 
του Πάρνωνα.

 Μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά –
πλούσια παράδοση με τοπικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, θρησκευτικές 
γιορτές και πανηγύρια.

 Πλήθος αρχαιολογικών μνημείων και 
ευρημάτων.

 Πλέγμα παραδοσιακών οικισμών 
(Τυρός, Σαπουνακαίικα, Πέρα 
Μέλανα).

 Αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς (τσακώνικη 
αρχιτεκτονική και υφαντουργία)

 Διάσωση και ανάδειξη  της 
τσακώνικης γλώσσας 

 Ανάδειξη των παραδοσιακών 
οικισμών
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V. Ισόρροπη 
ανάπτυξη των 
παραλιακών 
περιοχών και των 
παραδοσιακών 
οικισμών

 Ασύγχρονη ανάπτυξη στους ημιορεινούς 
παραδοσιακούς οικισμούς σε σχέση με την 
παράκτια περιοχή.

 Εγκατάλειψη και υποβάθμιση των ορεινών  
οικισμών, εξαιτίας της εγκατάλειψης του 
πρωτογενούς τομέα δραστηριότητας 

 Τάση γήρανσης του πληθυσμού
 Στροφή της εποχικής τουριστικής ζήτησης 

μόνο στις παραλιακές περιοχές

 Ύπαρξη Παραλιακού Μετώπου. 
Εκτεταμένη ακτογραμμή στον 
Αργολικό Κόλπο.

 Διάθεση ακτών (Λιβάδι, Παραλία 
Τυρού, Παραλία Σαπουνακαίικων, 
Κρυονέρι) 

 Πλέγμα παραδοσιακών οικισμών 
(Τυρός, Σαπουνακαίικα, Πέρα 
Μέλανα).

 Γειτνίαση των οικισμών του Δήμου 
στο ευρύτερο σύμπλεγμα της περιοχής 
του Πάρνωνα.

 Προστασία και ανάδειξη 
πολιτιστικών πόρων και 
αρχιτεκτονικής 

 Διατήρηση της αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς 

 Στήριξη του αγροτικού 
εισοδήματος (Πρόγραμμα 
υποστήριξης κτηνοτροφικής 
δραστηριότητας, διάθεση 
αγροτικών προϊόντων)

 Δημιουργία δικτύου προορισμών 
θαλάσσιου τουρισμού Άστρους, 
Τυρού, Λεωνιδίου.

Τοπική οικονομία 
& απασχόληση

VI. Στήριξη της τοπικής 
οικονομίας

 Το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής έχει 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
πληροφόρησης, με αποτέλεσμα να μην 
μπορεί να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες

 Κίνδυνος εγκατάλειψης της περιοχής από 
τους νέους που δεν βρίσκουν απασχόληση.

 Τάση γήρανσης του πληθυσμού

 Η ύπαρξη φυσικού περιβάλλοντος σε 
συνδυασμό και με τη γεωγραφική 
θέση του Δήμου, ευνοεί την ανάπτυξη 
νέων μορφών τουρισμού 

 Η ύπαρξη σημαντικής κτηνοτροφίας

 Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων της Δ΄ 
Προγραμματικής Περιόδου

 Αξιοποίηση νέου θεσμικού 
πλαισίου των Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 
(Σ.Δ.Ι.Τ.)

VII. Στήριξη της 
απασχόλησης

 Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος
 Μείωση και κατακερματισμός αγροτικής 

δραστηριότητας
 Το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης

 Ικανή περιοχής να λειτουργεί ως 
τουριστικός προορισμός ετήσιας 
διάρκειας

 Σημαντικό απόθεμα φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων

 Στήριξη για ένταξη των 
παραγωγών στη βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία

 Ανάσχεση  της γήρανσης 
τοπικού πληθυσμού 

Λειτουργία των 
Υπηρεσιών και των 

ΝΠ του Δήμου

VIII. Βελτίωση και 
αναβάθμιση της 
οργάνωσης και 
των λειτουργιών 
των Υπηρεσιών 
του Δήμου

 Μέχρι σήμερα υπήρχε έλλειψη  διαδικασιών 
προγραμματισμού, παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της λειτουργίας του Δήμου.

 Περιορισμένες κτιριακές υποδομές και 
έλλειψη σε οχήματα.

 Δυνατότητα συμμετοχής των δημοτών
και των τοπικών συμβουλίων ιδίως σε 
ζητήματα προγραμματισμού

 Ο νέος κώδικας προβλέπει τη 
δυνατότητα λειτουργίας Γραφείου 
ενημέρωσης για την απασχόληση

 Μηχανοργάνωση των λειτουργιών

 Διαρκής κατάρτιση του 
προσωπικού σε ΤΠΕ (Σύζευξις)

 Τροποποίηση  του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας

IX. Αναδιάρθρωση 
των ΝΠ του 
Δήμου

 Έλλειψη σε βασικές υπηρεσίες αθλητισμού, 
πολιτισμού και προγράμματα Κοινωνικής 
Μέριμνας

 Αναποτελεσματικά /ανενεργά Νομικά 
Πρόσωπα

 Έλλειψη στελέχωσης των ΝΠ

 Αναδιάρθρωση των υφιστάμενων 
ΝΠ με καταργήσεις και 
συγχωνεύσεις, όπου χρειάζεται.
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2. Στρατηγική του ΟΤΑ και Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

2.1. Στρατηγική του ΟΤΑ

2.1.1. Αποστολή - Αξίες - Αναπτυξιακό Όραμα

Προκειμένου να καθοριστεί η Στρατηγική και οι Αναπτυξιακές Προτεραιότητες του 

Δήμου Τυρού, επιβάλλεται η αποσαφήνιση τριών στοιχείων κρίσιμης σημασίας για την 

πορεία του Δήμου. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει τη διατύπωση: 

- της Αποστολής του ως Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

- των αρχών - Αξιών, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας του και 

γενικά τον τρόπο διοίκησης των τοπικών υποθέσεων,

- του Οράματος για την ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου και του Δήμου ως 

οργανισμού.

Η Αποστολή του Δήμου Τυρού, όπως περιγράφεται και κατοχυρώνεται από την εθνική 

νομοθεσία, είναι κοινή για όλους τους ΟΤΑ: 

«Η διακυβέρνηση όλων των τοπικών υποθέσεων σύμφωνα με τις αρχές της 

επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη 

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας του 

Δήμου Τυρού. Επιπλέον είναι η άσκηση, σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα 

αρμοδιοτήτων, οι οποίες του έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία21».

Οι Αξίες είναι οι γενικές αρχές που οριοθετούν τη φιλοσοφία για τον τρόπο 

προσέγγισης της αποστολής, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, 

για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, για τον τρόπο διαχείρισης 

των πόρων του Δήμου και τελικό στόχο την επίτευξη του οράματος. 

Αξίες του δήμου Τυρού είναι:

 Σεβασμός στην ανάπτυξη κάθε μορφής περιβάλλοντος με κανόνες αειφορίας

 Ενίσχυση των τοπικών πόρων και δυνατοτήτων 

 Σεβασμός και προώθηση μιας συμμετοχικής σχέσης συνεργασίας με τον πολίτη

 Διαφάνεια και χρηστή διαχείριση της δημοτικής περιουσίας

 Ισόρροπη ανάπτυξη των τοπικών διαμερισμάτων και 

 Ισότιμη μεταχείριση όλων των δημοτών χωρίς διακρίσεις

                                        
21 Άρθρο 75 του Ν.3463 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων)



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΟΥ 2007–2010, Α΄ΦΑΣΗ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΟΥ – “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ”. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 96

Το Όραμα για την ανάπτυξη του Δήμου Τυρού αποτελεί μια συνοπτική διατύπωση της 

μελλοντικής επιθυμητής κατάστασης της περιοχής και του ίδιου του Δήμου, ως ΟΤΑ, για 

την επόμενη μέσο-μακροπρόθεσμη περίοδο:

2.1.2. Διατύπωση Στρατηγικής

Επόμενο βήμα του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού αποτελεί η διαμόρφωση της στρατηγικής 

του Δήμου Τυρού. Η Στρατηγική, που έχει εν μέρει προσδιοριστεί μέσω των Κρίσιμων 

Ζητημάτων Τοπικής Ανάπτυξης, 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. 

Βασικά στοιχεία της Στρατηγικής είναι “όλες εκείνες οι επιλογές που θα αναδείξουν το 

ανθρωπογενές, το φυσικό και το δομημένο περιβάλλον του Δήμου Τυρού, ως βασικούς 

μοχλούς για την επίτευξη μιας Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης”.

«Ένας οργανωμένος και νοικοκυρεμένος Δήμος, με σκοπό να 

υπηρετήσει με αποτελεσματικότητα την ανάπτυξη της περιοχής 

προς όφελος των δημοτών, κυρίως μέσα από την αναβάθμιση του 

τουριστικού προϊόντος και την προστασία του περιβάλλοντος.»  
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2.1.3. Καθορισμός Γενικών Στρατηγικών Στόχων

Στα πλαίσια αυτά διαμορφώνονται και οι Γενικοί Στρατηγικοί στόχοι του Δήμου, τόσο 

ως γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, όσο και ως εσωτερικές 

στρατηγικές επιλογές και πολιτικές δράσης του Δήμου ως ΟΤΑ και εξειδικεύονται με 

επιμέρους στόχους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ενέργειες και υποδομές για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων 

κατοίκων και την υποστήριξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής
 Χωροταξικός σχεδιασμός, οργάνωση χρήσεων γης και δραστηριοτήτων
 Βελτίωση των βασικών υποδομών προσπελασιμότητας 
 Βελτίωση των παραγωγικών υποδομών
 Βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών
 Σχεδιασμένη αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου και ταυτόχρονη ανάδειξη των 

πολιτιστικών πόρων
 Ανάπτυξη και ανάδειξη των παραδοσιακών οικισμών
 Αξιοποίηση του Παραλιακού Μετώπου

Προστασία και ορθολογική χρήση του φυσικού πλούτου
 Ολοκληρωμένη πολιτική για την προστασία και ορθολογική χρήση των υδάτινων 

και λοιπών φυσικών πόρων.
 Σύνδεση της περιβαλλοντικής προστασίας με την τοπική αγροτική ανάπτυξη και την 

ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων
 Προστασία της παράκτιας ζώνης

Υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και ενίσχυση της απασχόλησης
 Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής αγροτικής παραγωγής
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος και ανάπτυξη 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού (οικοτουρισμός, περιπατητικός, κλπ)
 Ενέργειες για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού επιπέδου του πληθυσμού
 Ενίσχυση της απασχόλησης ειδικών ομάδων πληθυσμού (νέων, γυναικών)
 Εκπαίδευση και συνεχή κατάρτιση των αγροτών
 Διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον αγροτικό τομέα
 Προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Βελτίωση της Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών / 
Νομικών Προσώπων του Δήμου, στα πλαίσια του νέου θεσμικού πλαισίου.

 Ανάπτυξη της εσωτερικής οργάνωσης και των υπηρεσιών του Δήμου
 Αναδιοργάνωση των Νομικών Προσώπων σε μηχανισμούς υποστήριξης της 

κοινωνικής πολιτικής και της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου
 Η εφαρμογή διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην αναβάθμιση και εξασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες
 Η συνεχής κατάρτιση των υπαλλήλων του Δήμου
 Προώθηση συνεργασιών αμοιβαίου οφέλους με όμορους ΟΤΑ
 Διερεύνηση αναγκαιότητας για τη σύσταση νέας Κοινωφελούς Δημοτικής 

Επιχείρησης με σκοπό την αναβάθμιση του κοινωνικού προσώπου του Δήμου με 
σχετικές υποδομές (αθλητικών, υγείας, πρόνοιας και πολιτισμού)
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2.2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου Τυρού μπορούν να εξαχθούν από τα 

συμπεράσματα της ανάλυσης που προηγείται και αφού ληφθούν υπ’ όψιν οι εξελίξεις 

του ευρύτερου προγραμματικού και θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης, τόσο σε εθνικό όσο 

και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Επομένως, η παρούσα ενότητα δομείται βασικά σε τρία μέρη, ως ακολούθως:

1. Στο πρώτο μέρος αναλύονται διεξοδικά οι προτεραιότητες και περιορισμοί που 

τίθενται από τα ισχύοντα πλαίσια προγραμματισμού.

2. Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, παρουσιάζονται όλες οι τρέχουσες εξελίξεις 

στο θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά ότι αφορά στις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις, στη διαχείριση κοινοτικών πόρων και στο ενδεχόμενο νέου Νόμου 

«Καποδίστρια».

Oι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Δήμου προσδιορίζονται στην τελευταία ενότητα 

του Στρατηγικού Σχεδιασμού ως Άξονες Ανάπτυξης του Δήμου για την περίοδο 2007-

2010.

2.2.1. Εθνικές και περιφερειακές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες.

2.2.1.1. 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 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. 

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

- Θεσμικό Περιβάλλον
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- Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης.

Οι θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής και οι γενικοί στόχοι όπως 

διαμορφώθηκαν στο τελικό κείμενο του ΕΣΠΑ (έκδοση Ιανουάριος 2007), είναι: 

Θεματικές 
Προτεραιότητες

Α/Α γενικών στόχων / Γενικοί Στόχοι

1. Επένδυση στον 
παραγωγικό τομέα 

της οικονομίας

1.
Η αύξηση της εξωστρέφειας και των εισροών ξένων άμεσων 
επενδύσεων

2.
Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της 
παραγωγικότητας

3. Η διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας

2. Κοινωνία της 
Γνώσης και 
Καινοτομία

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.

6. 

Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την ενσωμάτωση και τη 
συστηματική χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και 
επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους τομείς του κοινωνικής και οικονομικής 
δραστηριότητας

3. Απασχόληση και 
κοινωνική συνοχή

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 εξατομικευμένες υπηρεσίες 
στους πολίτες και θα εστιάζει στη 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

5. Ελκυστικότητα 
της Ελλάδας και 
των Περιφερειών 

ως τόπου 
επενδύσεων, 
εργασίας και 
διαβίωσης

13.
Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των φυσικών υποδομών και των 
συναφών υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της χώρας.

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

15. Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος
16. Η άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής πολιτικής

17.
Η ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας
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Οι αναπτυξιακοί στόχοι στη χωρική ενότητα προγραμματισμού για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου22, 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. 

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.

                                        
22 Το Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί μέσω ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος 
για την Δυτική Ελλάδα,  Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά (ΕΠ Δ.Ε.Π.Ι.Ν.) 
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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. 

Οι τεθείσες χωρικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής, αναφέρονται σε: 

Βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που 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. 

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 
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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.

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

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 
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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 ΠΑΑ 

και με την προσέγγιση LEADER 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 σ ε  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 
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ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων και αποτυπώνονται στον εθνικό χωροταξικό 

σχεδιασμό. 

- 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.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στους σχεδιασμούς των υποδομών για την Πελοπόννησο, που 

έχει άμεση σχέση με τη Λακωνία και την εγγύτητα του Τυρού, είναι ο υλοποιούμενος 

προγραμματισμός της ολοκλήρωσης οδικών δικτύων :

- Τρίπολη – Σπάρτη 

- Μεγαλόπολη – Λεύκτρο – Σπάρτη  
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2.2.1.2. Βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

περιόδου 2007 – 2013

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές προτεραιότητες ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου κατά άξονα ανάπτυξης, όπως αυτές διατυπωθήκαν 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 Τυρού.    

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 Σύγκλιση23. 

Παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος σε 

συνδυασμό με τις προτεινόμενες θεματικές ενότητες κάθε άξονα και τους ειδικούς 

στόχους αυτών:

- Άξονας 1: Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

- Άξονας 2: Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού 

Οικονομικού ενδιαφέροντος

- Άξονας 3: Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων

- Άξονας 4: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και προώθηση της 

Απασχόλησης

- Άξονας 5: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης

                                        
23 Άρθρο 3, καν. 1083/06: που αποβλέπει στην επιτάχυνση της σύγκλισης των λιγότερο αναπτυγμένων 
κρατών μελών και περιφερειών μέσω της βελτίωσης των συνθηκών για την οικονομική μεγέθυνση και την 
απασχόληση με την αύξηση και τη βελτίωση της ποιότητας των επενδύσεων σε φυσικό και ανθρώπινο 
κεφάλαιο, την ανάπτυξη της καινοτομίας και της κοινωνίας της γνώσης, την προσαρμοστικότητα στις 
οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και την 
ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Ο στόχος αυτός αποτελεί την προτεραιότητα των Ταμείων 
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ ή Ταμείο Συνοχής). 
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α. Ορθολογική και βιώσιμη τουριστική και 

πολιτιστική ανάπτυξη
 Διαφοροποίηση και διεύρυνση του τουριστικού προϊόντος της 

Περιφέρειας προς την κατεύθυνση της εξειδίκευσης ανά μικροπεριοχή 
της Περιφέρειας προς την τουριστική δραστηριότητα σε θεματικά 
τουριστικά αντικείμενα, σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
κάθε μικροπεριοχής. 

 Ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της 
Περιφέρειας με στόχο μια αειφόρο τουριστική ανάπτυξη συνδέοντας τον 
θαλάσσιο παραθεριστικό τουρισμό με το θεματικό / εναλλακτικό 
τουρισμό, έτσι ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις δημιουργίας 
ιδιαίτερου τουριστικού προϊόντος ανθεκτικού στον έντονο εθνικό και 
διεθνή ανταγωνισμό.

β. Αειφόρος ανάπτυξη του αγροτικού χώρου  Βελτιστοποίηση και εκσυγχρονισμός της παραγωγικής διαδικασίας των 
υψηλής ποιότητας παραδοσιακών αγροτικών προϊόντων της 
Περιφέρειας

 Ανάπτυξη της συμπληρωματικής πολυδραστηριότητας στον αγροτικό 
χώρο

 Ανάπτυξη βασικών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στον αγροτικό 
χώρο, με στόχο την προσέλευση κατοίκων και επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σ' αυτόν

γ. Δημιουργία υποδομών ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

 Εκσυγχρονισμός ή/και δημιουργία χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων
 Ίδρυση και λειτουργία μηχανισμών πληροφόρησης και υποστήριξης 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

δ. Συμπληρωματικότητα των τομεακών 
δραστηριοτήτων 

 Συνεργασίες
 Δίκτυα
 Clusters

ε. Επιχειρηματική δραστηριότητα  Εκσυγχρονισμός της παραγωγικής και διοικητικής λειτουργίας των 
επιχειρήσεων

 Προώθηση της εξωστρέφειας των παραγωγικών δραστηριοτήτων
 Ενίσχυση των καινοτομικών δράσεων των επιχειρήσεων
 Ενίσχυση της Κοινωνίας της Πληροφορίας

                                        
24 Άξονες Προτεραιότητας (ΕΠ Πελοποννήσου)
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ς 1. Ανάπτυξη / διεύρυνση και βελτίωση των 
επαρχιακών / διανομαρχιακών και διαδημοτικών 
οδικών δικτύων μεταφορών, ιδιαίτερα εκείνων που 
συνδέουν τα πληθυσμιακά, παραγωγικά και 
τουριστικά κέντρα της Περιφέρειας με τους 
μεγάλους οδικούς άξονες και λιμένες της

2. Βελτίωση των βασικών λιμενικών υποδομών της 
Περιφέρειας για την διασύνδεση της Περιφέρειας, 
κυρίως με Κρήτη, Νότιο Αιγαίο και Κύπρο

3. Διεύρυνση και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης, 
ιδιαίτερα εκείνων για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους και 
επισκέπτες της Περιφέρειας και την προσέλκυση 
επιχειρηματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

4. Ανάπτυξη και βελτίωση των κοινωνικών 
υποδομών (Υγεία - Πρόνοια, Εκπαίδευση, 
Κοινωνική Προστασία)

5. Ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας για τη λειτουργία 
υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών
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α. Συμπλήρωση και ολοκλήρωση των δράσεων 
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων

β. Διατήρηση / προστασία / βελτίωση της ποιότητας 
του υδροφόρου ορίζοντα της Περιφέρειας

γ. Προστασία και ορθολογική αξιοποίηση των 
ευαίσθητων οικοσυστημάτων, των ακτών και του 
δασικού πλούτου της Περιφέρειας

δ. Βελτίωση της λειτουργικότητας και 
ελκυστικότητας των αστικών και ημιαστικών 
κέντρων της Περιφέρειας

ε. Ορθολογικοποίηση και αύξηση της 
αποδοτικότητας των χρήσεων γης
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ΑΠ24 Θεματικές ενότητες Ειδικοί Στόχοι
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Κύριος στόχος αυτού του Άξονα Ανάπτυξης είναι η 
δημιουργία προϋποθέσεων για επίτευξη της 
πλήρους απασχόλησης του εργατικού δυναμικού της 
Περιφέρειας και η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας ανδρών και 
γυναικών, καθώς και όλων των κοινωνικά ευπαθών 
ομάδων.

1.Σύνδεση εκπαίδευσης και απασχόλησης

2.Σύνδεση αρχικής επαγγελματικής και συνεχιζόμενης κατάρτισης, με στόχο 
την άμεση απασχόληση των αποφοίτων της τυπικής εκπαίδευσης και της 
συνεχιζόμενης κατάρτισης με την αγορά εργασίας της Περιφέρειας

3.Σύνδεση των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας της Περιφέρειας με τις
ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό του παραγωγικού / επιχειρηματικού ιστού 
της Περιφέρειας

4.Ενίσχυση της δημιουργίας ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
και στην απασχόληση όλων των κοινωνικών / πληθυσμιακών ομάδων

5.Δημιουργία ευκαιριών ανέλιξης στην εσωτερική αγορά εργασίας των 
επιχειρήσεων

6.Αντιμετώπιση έκτακτων / απρόβλεπτων αρνητικών καταστάσεων στην 
αγορά εργασίας της Περιφέρειας 

7. Ανάπτυξη υπηρεσιών / μηχανισμών παρακολούθησης και παρέμβασης στην 
αγορά εργασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
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1. Βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών και της 
διοικητικής ικανότητας των δημοσίων υπηρεσιών, 
με στόχο την προσαρμογή της οργανωτικής 
δομής και της στελέχωσης προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις αλλαγές που επιβάλλουν οι 
εξελίξεις.

 Προσαρμογή των αρμοδιοτήτων και της οργανωτικής λειτουργίας όλων των 
βαθμίδων της Περιφερειακής και Τοπικής δημόσιας διοίκησης για την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. 

 Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών για την 
αποτελεσματική συνεργασία όλων των βαθμίδων της δημόσιας διοίκησης 
στην Περιφέρεια

2. Ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας για το 
σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση 
αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Περιφέρεια.

 Δημιουργία νέων υπηρεσιακών μονάδων και ενίσχυση υφιστάμενων 
βασικών υπηρεσιών

 Ενίσχυση της λειτουργίας των οργάνων δημοκρατικού προγραμματισμού σε 
περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό επίπεδο

 Δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης 
για το σχεδιασμό, υλοποίηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων

 Βελτίωση των υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και τους 
ανέργους

 Ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης για επίτευξη συνεργασιών 
μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων με στόχο την από κοινού ανάπτυξη 
επενδυτικών πρωτοβουλιών και μόχλευση ιδιωτικών πόρων.
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2.2.1.3. 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 Ανάπτυξης25 επικεντρώνεται ειδικότερα στη δημιουργία 

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, προστατεύοντας και 

ενισχύοντας26, 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 Λισσαβόνας27 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 η δυνατότητα 

προγραμματισμού και υλοποίησης των παρακάτω αξόνων, μέτρων και δράσεων στο 

πρόγραμμα: 

                                        
25 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Καν. 1698/2005 
26 SEC(2005) 981 της 20.7.2005
27 Στρατηγικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη
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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
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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
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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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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 2000/6028/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.)
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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.)
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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)     

                                        
28 Οδηγία για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων 
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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

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)
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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  

Άξονας Μέτρα 

L
E
A

D
E
R

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 τοπ. 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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2.2.1.4. 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 2007-2013 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 

όποιο απασχολούνται οι κάτοικοι του Δήμου Τυρού. 

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 Μέτρα

Ά
ξο

ν
α

ς 
1

: 
Θ

α
λ
ά

σ
σ

ια
 α

λ
ιε

ία

1. Μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου βάσει 
εθνικών σχεδίων, με ή  χωρίς οικονομική ενίσχυση

2. Επενδύσεις στον αλιευτικά στόλο με ή χωρίς οικονομική 
ενίσχυση στα πλαίσια των κοινοτικών κανονισμών

3. Κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ των αλιέων για 
συγκεκριμένους λόγους 

4. Ενίσχυση νέων αλιέων για την πρώτη αγορά ενεργού 
αλιευτικού σκάφους, καθώς και για την εκπαίδευσή τους

5. Μέτρα ενίσχυσης της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας
6. Επενδύσεις στην εμπορία 
7. Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και ιχθυόσκαλες 
8. 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. 

Άξονας 2: 
Υδατοκαλλιέργειες 

– μεταποίηση & 
εμπορία 

αλιευτικών 
προϊόντων

1. Υδατοκαλλιέργειες
2. Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων
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Άξονας 3: 
Διάρθρωση του 

κλάδου και 
οικονομικό 

περιβάλλον –
Μέτρα Συλλογικού 

Ενδιαφέροντος

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

Ά
ξο

ν
α

ς 
π

ρ
ο

τε
ρ

α
ιό

τη
τα

ς 
4

: 
Α

ει
φ

ό
ρ

ο
ς 

α
ν
ά

π
τυ

ξη
 α

λ
ιε

υ
τι

κ
ώ

ν
 

π
ερ

ιο
χ
ώ

ν

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

8. Προαγωγή της διαπεριφερειακής / διακρατικής συνεργασίας 
μεταξύ των παραγόντων σε περιοχές αλιευτικών 
δραστηριοτήτων‚ μέσω της δικτύωσης και της διάδοσης 
βέλτιστων πρακτικών.

Άξονας 5: 
Ανθρώπινο 
κεφάλαιο & 
κοινοτικές 
πολιτικές

1. Υδάτινο Περιβάλλον και Αλιεία
2. Αλιευτικός τομέας και τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού –

Ίσες Ευκαιρίες

Άξονας 6: Χρηστή 
διαχείριση της 

Κοινής Αλιευτικής 
Πολιτικής (Κ.Α.Π.)

1. Επιθεώρηση και Έλεγχος των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων
2. Αλιευτικά Στοιχεία-Δεδομένα
3. Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Υπερπόντιας Αλιείας
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2.2.2. Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

2.2.2.1. Γενικά

Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία μετασχηματισμού η οποία 

υπαγορεύεται τόσο από τις εσωτερικές ανάγκες της, όσο και από το ευρύτερο πλαίσιο της 

Ευρωπαϊκής διακυβέρνησης.

Ο νέος Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων έχει εισάγει μια σειρά από αλλαγές στο πλαίσιο 

λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης εκ των οποίων οι δραστικότερες αφορούν τις δημοτικές 

επιχειρήσεις29.

Επιπλέον, το κριτήριο της διαχειριστικής επάρκειας – και σε μικρότερο βαθμό το νέο 

πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων – θέτει το Δήμο προ σημαντικών 

αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο άντλησης κοινοτικών πόρων. Οι βασικές επιλογές έχουν 

να κάνουν με την επιδίωξη ή μη της πιστοποίησής του ή τη δημιουργία στρατηγικών 

συμμαχιών μέσω προγραμματικών συμβάσεων με υφιστάμενους (Αναπτυξιακή Πάρνωνα) ή 

νέους φορείς (ΔΗΜΟΣ Α.Ε.).

Τέλος, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού θα πρέπει να υπάρξει 

ολοκληρωμένη στρατηγική απέναντι στο ενδεχόμενο εφαρμογής νέου σχεδίου συνένωσης 

δήμων και κοινοτήτων στο πρότυπο του «Καποδίστρια». Για το ενδεχόμενο θα πρέπει να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες διαδημοτικών συνεργασιών μέσω κοινών φορέων, όπως η 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα, με Ο.Τ.Α. της Ανατολικής Αρκαδίας σε κοινά θέματα όπως η 

διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Αν και οι τρεις παράμετροι οδηγούνται από διαφορετικές και παράλληλες εξελίξεις, 

υπάρχουν διάφορες κοινές συνιστώσες οι οποίες συνηγορούν υπέρ της κοινής 

αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής του Δήμου. Οι βασικές 

συνιστώσες έχουν να κάνουν με την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών και υλοποίηση 

έργων καθώς και με τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας ημιορεινής μειονεκτικής περιοχής.

2.2.2.2. Δημοτικές Επιχειρήσεις (νέος ΔΚΚ Ν.3463/2006, άρθρα 252-270)

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΠETA A.E (Πληροφόρηση Επιμόρφωση Τοπική 

Ανάπτυξη) που έγινε για λογαριασμό της KEΔKE, καταγράφεται η κατάσταση που 

επικρατεί στον τομέα των Δημοτικών Επιχειρήσεων - συνοπτικά για τις ανάγκες της 

παρούσας ανάλυσης - ως ακολούθως.

- Σήμερα λειτουργούν 1.800 δημοτικές επιχειρήσεις

- Οι 663 απ αυτές θεωρούνται ζημιογόνες

                                        
29 Βλ. Παράρτημα 2
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- Ο αριθμός των ανενεργών επιχειρήσεων - που υπάρχουν μόνο στα χαρτιά -

ανέρχεται σε 403

- Υπολογίζεται ότι οι επιχειρήσεις των δήμων που θα κλείσουν ή θα συγχωνευτούν 

ξεπερνούν το 30% του συνόλου

- Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι ζημιογόνες, καθώς το 2004 αποτελούσαν το 

59% του συνόλου ενώ το 2001 το 52%.

- Το σύνολο των εργαζομένων έχει φτάσει, μέσα σε επτά χρόνια, τους 35.000 

περίπου, αύξηση της τάξης του 127,5%

- Οι απασχολούμενοι με συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου αποτελούν το 69,1%

- ακριβής αριθμός των εργαζομένων που θα μείνουν χωρίς δουλειά δεν μπορεί να 

εκτιμηθεί, αφού ακόμα δεν έχει προκύψει ποιες επιχειρήσεις θα κλείσουν οριστικά.

Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν.3463, άρθ. 252-270), οι Δήμοι υποχρεούνται να 

προσαρμόσουν τις επιχειρήσεις τους, ώστε να λειτουργούν ως Κοινωφελείς ή ως 

Ανώνυμες Εταιρείες, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα λύονται και θα τίθενται υπό 

εκκαθάριση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι δήμοι οφείλουν μέχρι 31/12/2008 να προβούν 

στον διαχωρισμό των επιχειρήσεων που μπορούν να συνεχίσουν και εκείνων που θα 

διακόψουν τη λειτουργία τους. Προηγουμένως απαιτούνται ολοκληρωμένες 

οικονομοτεχνικές μελέτες βιωσιμότητας για την προσαρμογή των υφιστάμενων ή την 

ίδρυση νέων Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Οι μορφές των επιχειρήσεων αυτών προσδιορίζονται πλέον στις ακόλουθες:

α) Δημοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

Οι Δημοτικές ή Κοινοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις έχουν αντικείμενο δραστηριότητες ή 

υπηρεσίες που συνδέονται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες των Δήμων και των 

Κοινοτήτων, όπως είναι η κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη, η παιδεία, ο πολιτισμός, 

ο αθλητισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την οικονομική ανάπτυξη των Δήμων και 

των Κοινοτήτων. Αντικείμενο δραστηριότητας της κοινωφελούς επιχείρησης δεν μπορούν 

να αποτελέσουν οι παραχωρηθείσες στους ΟΤΑ κρατικές αρμοδιότητες, π.χ. τέλεση 

πολιτικού γάμου, τήρηση δημοτολογίου κ.λπ.

β) Ανώνυμες εταιρείες.

Οι ανώνυμες εταιρείες δρουν με τρεις μορφές:

i. Με τη μορφή των Κοινών Ανώνυμων Εταιρειών του ν. 2190/1920, όπως ισχύει κάθε 

φορά. Οι εταιρείες αυτές συνιστώνται είτε μόνο από περισσότερους Δήμους ή 

Κοινότητες είτε με τη συμμετοχή και άλλων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπό 

τον όρο ότι οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαθέτουν την πλειοψηφία του 
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μετοχικού κεφαλαίου. Το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να κατέχεται από άλλα 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην εταιρεία της μορφής αυτής είναι δυνατή η 

συμμετοχή του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ, ενώ δεν επιτρέπεται να επιχορηγούνται καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο από ΟΤΑ και δεν μπορούν να συμμετέχουν σε προγραμματικές 

συμβάσεις. Κύριος σκοπός των επιχειρήσεων του τύπου αυτού  είναι η άσκηση 

επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ii. Με τη μορφή των Αναπτυξιακών Εταιρειών, στο μετοχικό κεφάλαιο των οποίων 

συμμετέχουν μόνο φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή και φορείς του Δημοσίου. Οι 

αναπτυξιακές αυτές εταιρείες έχουν αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και 

τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και την προώθηση της ανάπτυξης με τη συμμετοχή τους 

σε προγράμματα ή με την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε 

ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

iii. Με τη μορφή των μονομετοχικών Ανώνυμων Εταιρειών, δηλαδή εκείνων οι οποίες 

συνιστώνται αποκλειστικά από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα, που εισφέρουν το σύνολο 

του μετοχικού κεφαλαίου. Οι μονομετοχικές αυτές εταιρείες έχουν ως αποκλειστικό 

σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την 

εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων.

Ο νέος ΔΚΚ παρουσιάζει πολλές αλλαγές, καινοτομίες και ειδικές ρυθμίσεις, όσον αφορά 

τις Επιχειρήσεις ΟΤΑ, συγκρινόμενος με το μέχρι σήμερα θεσμικό πλαίσιο. Μερικές από 

αυτές αναφέρονται παρακάτω: 

- Οι εν λόγω επιχειρήσεις συστήνονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου (μετά την εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας) και πράξη 

του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

- Το Δ.Σ. των επιχειρήσεων αυτών αποτελείται από επτά έως έντεκα μέλη, τα οποία 

ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η 

θητεία του ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία 

προβλέπεται στην πράξη σύστασης.

- Οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συσταθεί με ειδικές διατάξεις νόμου (όπως π.χ. ΔΕΥΑ 

και δημοτική ραδιοφωνία και τηλεόραση) εξακολουθούν να λειτουργούν, σύμφωνα 

με το καθεστώς ίδρυσής τους, χωρίς να αποκλείεται στο μέλλον η ίδρυση δημοτικών 

επιχειρήσεων ειδικού σκοπού.

- Η ίδρυση αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτό 

προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. Σε ό,τι αφορά τις ήδη υφιστάμενες αστικές 

εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αυτές συνεχίζουν να λειτουργούν ως τη 

λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη.
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- Το προσωπικό των επιχειρήσεων διέπεται από τις διατάξεις που ρυθμίζουν την 

πρόσληψη του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού των ΟΤΑ. Εξαίρεση 

ισχύει μόνο για τις ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες, εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του 

κεφαλαιουχικού τους χαρακτήρα και για λόγους ευελιξίας, μπορούν να 

προσλαμβάνουν προσωπικό με βάση τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας τους, ο 

οποίος όμως έχει τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος.

- Σε ότι αφορά στα έργα, στις προμήθειες και στην παροχή υπηρεσιών εφαρμόζονται 

για όλες τις μορφές των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων οι αντίστοιχες 

διατάξεις που ισχύουν και για τους Δήμους και τις Κοινότητες.

- Για πρώτη φορά επιτρέπεται η χρηματοδότηση κοινωφελούς επιχείρησης από τον 

Δήμο ή την Κοινότητα ως προς τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά απόφαση 

του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, υπό την προϋπόθεση να καταθέσει η 

επιχείρηση διετές πρόγραμμα δράσης.

- Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού επιτρέπεται η απ’ ευθείας ανάθεση σε 

κοινωφελείς επιχειρήσεις ή σε αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. ή σε 

επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. ειδικού σκοπού παροχής υπηρεσιών, συναφών ή συνδεόμενων με 

το αντικείμενο της δραστηριότητάς τους, αν ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της 

ανάθεσης δεν υπερβαίνει το ποσόν των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €) 

και υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις. Η συνολική αξία των αναθέσεων δήμου ή κοινότητας προς μία 

επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων 

ευρώ (150.000,00€).

- Σημαντική καινοτομία αποτελεί η επιχορήγηση από το κράτος ή από Δήμους και 

Κοινότητες νησιωτικών περιοχών ανώνυμης εταιρείας, που έχει συσταθεί από αυτούς 

για τη διεξαγωγή θαλάσσιων συγκοινωνιών και μεταφορών.

- Από την έναρξη ισχύος του νέου Κώδικα και ως τις 31.12.2008, λύονται και τίθενται 

υπό εκκαθάριση όλες οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ, τις οποίες είτε έχουν συστήσει οι ίδιοι 

είτε συμμετέχουν σε αυτές κατά πλειοψηφία φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι 

οποίες δεν προσαρμόζουν το καταστατικό τους στις διατάξεις του νέου Δημοτικού 

Κώδικα.

- Υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του ισχύοντος Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας είναι δυνατό να συγχωνευθούν 

μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα.

- Λαμβάνεται πρόνοια ώστε το προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου, που θα 

καταστεί πλεονάζον, λόγω συγχώνευσης ή λύσης της δημοτικής επιχείρησης στην 

οποία απασχολείται, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να μπορεί να μεταφερθεί σε υπηρεσίες 

του οικείου ΟΤΑ ή των νομικών προσώπων του.
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2.2.2.3. Προοπτική νέου Νόμου «Καποδίστρια»

Πρόσφατα σενάρια που προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης 

& Αποκέντρωσης, θέλουν να αλλάζει εκ θεμελίων ο διοικητικός χάρτης της χώρας, με 

βάση ένα σχέδιο νέου Νόμου «Καποδίστρια», το οποίο εν ολίγοις θα προβλέπει τα 

ακόλουθα:

 Οι Περιφερειακές Διοικήσεις από 13 θα μειωθούν σε 6.

 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις από 54 θα μειωθούν σε 16.

 Οι Δήμοι από 1.034 θα μειωθούν σε 400 (με κίνητρα για εθελούσιες και όχι 

αναγκαστικές συνενώσεις σε πρώτη φάση).

Στην αρμοδιότητά τους θα είναι ο δημοκρατικός προγραμματισμός και ο σχεδιασμός των 

έργων, καθώς βεβαίως και η παρακολούθηση της προόδου των έργων του Δ’ ΚΠΣ.

Ο θεσμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης θα αλλάξει όνομα και θα μετεξελιχθεί σε 

«Δεύτερο Βαθμό Διευρυμένης Γεωγραφικής Περιφέρειας». Ο νέος δεύτερος βαθμός 

Αυτοδιοίκησης θα προικιστεί με αρμοδιότητες και θα ενισχυθεί με πόρους ώστε να είναι 

οικονομικά αυτοδύναμος και να μην εξαρτάται από την κεντρική εξουσία. Όσον αφορά 

στις συνενώσεις δήμων, θα δοθεί στους δήμους προθεσμία να συνενωθούν μέχρι τα τέλη 

του 2008. Αν αυτό δεν συμβεί εθελουσίως θα ακολουθήσει κύμα αναγκαστικών 

συνενώσεων.

Βασική επιδίωξη του νέου νόμου: ο διοικητικός χάρτης της Ελλάδας να αποτελείται από 

μικρά ευέλικτα σχήματα, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών, με αυξημένη 

επιχειρησιακή ικανότητα, λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία. Το εγχείρημα θα 

κριθεί από τα κριτήρια των συνενώσεων. Η γεωγραφία, η σύνθεση του πληθυσμού, ο 

βαθμός ανάπτυξης, η κοινωνική συνοχή θα είναι το ζητούμενο των νέων μονάδων που θα 

προκύψουν.

Αν και οποιαδήποτε χάραξη στρατηγικής με βάση το παραπάνω σενάριο κρίνεται 

επισφαλής, η ανάγκη και το ενδεχόμενο για μια νέα αλλαγή στην διοικητική διάρθρωση 

της χώρας, θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο. Η 

εμπειρία του προηγούμενου «Καποδίστρια» (Ν.2539/1997), παρά τις όποιες αντιδράσεις 

τις οποίες προκάλεσε, έδωσε σημαντική ώθηση στην Αυτοδιοίκηση και αποτέλεσε το 

έναυσμα για σημαντικές αλλαγές προς την αναδιοργάνωσή της και τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς της.

Ήδη, το αίτημα για νέο «Καποδίστρια» συζητείται ανοιχτά και επικροτείται από μεγάλο 

μέρος οργάνων και συλλογικών φορέων της Αυτοδιοίκησης, ώστε η συνένωση, 

οποιασδήποτε τελικής μορφής, θα πρέπει να θεωρείται αναπόφευκτη. Σκόπιμο λοιπόν 

είναι να αρχίσουν να εξετάζονται από κοινού οι ευκαιρίες και οι ανάγκες της περιοχής 

αλλά και των διοικήσεων, να καταρτίσουν οι Δήμοι συγκεκριμένη στρατηγική πάνω στο 

ζήτημα αυτό και να δράσουν επ’ αυτής τοπικά, διαδημοτικά αλλά και κεντρικά 

προκείμενου να μην βρεθούν εξ απροόπτου.
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Ειδικά για τους μικρούς Δήμους, σαν το Δήμο Τυρού, τα πλεονεκτήματα ενός 

διευρυμένου Δήμου θα είναι σημαντικά:

- Θα αξιοποιούνται στο βέλτιστο βαθμό οι υποδομές, τα μέσα και το ανθρώπινο 

δυναμικό που υπάρχει.

- Θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση πολλαπλάσιων 

χρηματοδοτήσεων από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Άλλωστε, είναι γνωστό 

ότι στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η διοικητικοί διάρθρωση σε μεγάλους 

Δήμους, Νομαρχίες και Περιφέρειες είναι κατάκτηση πολλών δεκαετιών και εκεί οι 

μεγάλοι Δήμοι αποτελούν τον κανόνα και το βασικό πυλώνα στον οποίο στηρίζεται 

η περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική πολιτική.

- Θα δημιουργηθούν οι αναγκαίοι όροι ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 

μεγάλα έργα, τα οποία θα έχουν σύγχρονη, συμπληρωματική και ολοκληρωμένη 

δομή και όχι αποσπασματική ή ελλειμματική όπως συνήθως συμβαίνει-

βελτιώνοντας και ενισχύοντας τις υποδομές σε όλους τους τομείς (όπως δρόμοι, 

δίκτυα, σχολεία, αθλητικές-πολιτιστικές-τουριστικές υποδομές, προστασία 

περιβάλλοντος, αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας κλπ.).

- Άλλωστε, η διοικητική μορφή των Δήμων (υπηρεσίες, προσωπικό κλπ.) που 

ενοποιούνται, θα εξακολουθήσουν να λειτουργούν αποκεντρωμένα και δεν θα 

καταργηθούν, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

- Θα μπορεί ο νέος Δήμος να ανταποκριθεί πιο ευέλικτα και αποτελεσματικά στα 

κριτήρια της διαχειριστικής επάρκειας, (όπως καταρτισμένα στελέχη, επαρκές 

προσωπικό, ISO υπηρεσιών κλπ.) τα οποία οφείλουν να διαθέτουν οι Ο.Τ.Α. για να 

μπορέσουν να διεκδικήσουν κονδύλια και να γίνουν οι τελικοί δικαιούχοι 

χρηματοδοτήσεων για έργα από το Δ’ ΚΠΣ (ΕΣΠΑ 2007-2013).
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2.3. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης 

Με βάση τα Κρίσιμα Ζητήματα Ανάπτυξης, τους Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους, και 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτεραιότητες και τους περιορισμούς που τίθενται από άλλα 

επίπεδα προγραμματισμού, προσδιορίζονται και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του 

Δήμου Τυρού, οι οποίες αποτυπώνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα σε τέσσερις (4) 

βασικούς Άξονες Ανάπτυξης, ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1: 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Η αναβάθμιση των βασικών τεχνικών υποδομών και υποδομών προσπελασιμότητας 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του Δήμου, σε 

συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου παροχών στους επισκέπτες.

Συγκεκριμένα:

 Η βελτίωση των παραγωγικών υποδομών στηρίζει τον πρωτογενή τομέα,

συγκρατώντας τον πληθυσμό στην περιοχή. 

 Η βελτίωση των υποδομών προσπελασιμότητας διευκολύνει την πρόσβαση

στην περιοχή.

 Οι περιβαλλοντικές υποδομές προστατεύουν την υγεία των κατοίκων και των 

επισκεπτών. 

Όλα τα μέτρα και οι δράσεις θα βασίζονται σε ένα Ολοκληρωμένο Χωροταξικό 

Σχεδιασμό, με καθορισμένες χρήσεις γης, με γνώμονα την στήριξη των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και την ισομερή τουριστική ανάπτυξη σε όλο το ανάγλυφο της 

περιοχής.

ΑΞΟΝΑΣ 2: 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το πλούσιο φυσικό περιβάλλον που διαθέτει ο Δήμος Τυρού είναι επιβεβλημένο να 

διατηρηθεί και να προστατευτεί. 

Για τη διαχείρισή του απαιτούνται εκείνες οι ενέργειες (θεσμικά, πολιτικά και 

διαχειριστικά) για τη διασφάλιση - με τρόπο συμβατό προς την τοπική κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη - της διατήρησης ή και αποκατάστασης της οικολογικής 

ακεραιότητας των οικοσυστημάτων της περιοχής και της εξαρτώμενης από αυτά 

βιοποικιλότητας σε όλα τα επίπεδα (τοπίο, ενδιαιτήματα, είδη και πληθυσμοί).

Η αναζήτηση και επίτευξη συνεργασιών με όμορους Δήμους, αναδεικνύοντας το 

παραλιακό μέτωπο, επιτυγχάνει την υψηλή ποιότητα του τουριστικού προϊόντος 

στο πνεύμα των φιλικών προς το περιβάλλον εναλλακτικών διακοπών.
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ΑΞΟΝΑΣ 3: 

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εμπεριέχει όλες τις δράσεις που στόχο έχουν να στηρίξουν την τοπική οικονομία 

σε δυο βασικούς άξονες:

1.Διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγροτική παραγωγή, διατηρώντας τα προϊόντα 

επιθυμητά στους καταναλωτές. Στήριξη της βιολογικής γεωργίας και 

κτηνοτροφίας καθώς και ανάγκη ενίσχυσης των αγροτών για τον εκσυγχρονισμό 

των παραγωγικών υποδομών. Σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και τη συνεχή 

κατάρτιση των αγροτών για τη σωστή οργάνωση και διαχείριση των 

εκμεταλλεύσεων

2.Η αξιοποίηση της μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιότητες, γλωσσικό 

ιδίωμα, υφαντική τέχνη κλπ) και η ανάδειξη της ημιορεινής και της παράκτιας 

ζώνης στο Δήμο Τυρού, επιτρέπει την ισόρροπη ανάπτυξη του τουρισμού καθώς 

και στην ανάπτυξη εναλλακτικών και ήπιων μορφών τουρισμού. Απαραίτητες 

είναι εκείνες οι τουριστικές υποδομές που θα εξυπηρετούν τους επισκέπτες.

ΑΞΟΝΑΣ 4: 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η βέλτιστη εσωτερική οργάνωση του Δήμου και η αναδιάρθρωση των Νομικών του 

Προσώπων θα συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των πόρων, εξασφαλίζοντας 

αναπτυξιακές δυνατότητες. Η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών από τις 

υπηρεσίες και τα Νομικά πρόσωπα του Δήμου βελτιώνει την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια κ.λπ. Προϋπόθεση 

αυτών είναι η επαρκής στελέχωση, η συνεχής κατάρτιση των εργαζομένων, η 

εγκατάσταση σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού και η αναδιάρθρωση των 

Νομικών προσώπων, ώστε να αποτελέσουν σύγχρονα αναπτυξιακά εργαλεία και 

διόδους χρηματοδότησης έργων και δράσεων με κοινωφελή αντίκτυπο.
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