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ΦΑΣΗ Α. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Εισαγωγή

Α.1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το παρόν έργο εκπόνησης του «Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Ζάρακα 2007-2010» 

ανατέθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. στο πλαίσιο της Προγραμματικής 

Σύμβασης Τεχνικής Στήριξης Παροχής Υπηρεσιών σε Ο.Τ.Α. με αντικείμενο «Διαδημοτική 

Συνεργασία Δήμων Λεωνιδίου και Ζάρακα», Σχεδιασμός της Ανάπτυξης στον Άξονα της 

Ανατολικής Πελοποννήσου – Άστρος, Λεωνίδιο, Κυπαρίσσι, Ρειχιά, Μονεμβάσια» που 

υπογράφηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2007 από τους εκπροσώπους της Αναπτυξιακής 

Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε., του Δήμου Λεωνιδίου και του Δήμου Ζάρακα.

Το παραδοτέο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ), εκπονείται σύμφωνα με τη  

νομοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως διαμορφώθηκε με το Νόμο 3463/2006 ΦΕΚ 

114/Α’/2006) Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και την εξειδίκευση που περιγράφεται στην  

υπ’ αριθμ. απόφαση 18183/2-4-2007 (ΦΕΚ 534/β/13-4-2007). 

Το παρόν έργο άρχισε να εκπονείται βασισμένο σε διαμορφωμένες προδιαγραφές, που 

απέρρεαν από τη γενική περιγραφή της εγκυκλίου 46, αρ. απόφ. 58939/25-10-2006 του 

Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

Το ΕΠ του Δήμου Ζάρακα παραδίδεται σε δύο φάσεις. 

Το Μάρτιο 2007, πραγματοποιήθηκε μία πρώτη διαβούλευση με το Δήμο, για να 

προσδιοριστούν η στρατηγική και οι κατευθύνσεις, που θα πρέπει να ακολουθήσει ο 

Δήμος, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τον ανταγωνισμό του 

γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, όπως εξελίσσεται. Η διαβούλευση αυτή στόχευσε 

να προσεγγίσει τις ανάγκες του Δήμου, μέσα από τις παρεχόμενες δυνατότητες που 

προσφέρει γενικά το νέο προγραμματικό περιβάλλον περιόδου 2007 – 2013 καθώς και οι 

προτεραιότητες που τίθενται σε εθνικό επίπεδο.  

  

Με την έκδοση της ΥΑ και κατόπιν διαβουλεύσεων με το Δήμο Ζάρακα, τα περιεχόμενα 

του ΕΠ οριστικοποιήθηκαν στα παραδοτέα του παρόντος. 

Α.2. Μεθοδολογική προσέγγιση 

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

επίτευξης του τελικού αποτελέσματος, που αφορά στη σύνταξη και αποδοχή ενός 
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προγραμματισμού που ανταποκρίνεται στην υφιστάμενη κατάσταση και που μπορεί να 

λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της θεσμικής κατοχύρωσης. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση και ολοκλήρωση της Α’ φάσης του 

ΕΠ συμπεριέλαβε τα ακόλουθα βήματα : 

1. Συναντήσεις και επισκέψεις στο Δήμο για την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης 

2. Αξιολόγηση της  υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ζάρακα 

3. Διερεύνηση / δραστηριοτήτων εθνικού σχεδιασμού στα πλαίσια της τέταρτης 

προγραμματικής περιόδου 

4. Καθορισμός στρατηγικής και πλαισίου προγραμματισμού για τον καθορισμό του 

επιχειρησιακού προγραμματισμού Δήμου Ζάρακα 

Η παρούσα υποβάλλεται στα πλαίσια της αξιολόγησης και της διαβούλευσης των 

δεδομένων από το Δήμο Ζάρακα, οπότε και 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 του Μαλέα, το 

χρονοδιάγραμμα ετοιμότητας των προτάσεων και τη σύνταξη Δελτίων Προγραμματισμού, 

προκειμένου να υπάρχει ετοιμότητα στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού του 

Δήμου Ζάρακα.    

Α.3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  

Το ΕΠ εκπονείται σε δύο φάσεις, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του θεσμικού 

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

ανταποκρίνονται στο στρατηγικό σχεδιασμό και στον επιχειρησιακό προγραμματισμό του 

Δήμου. Το παρόν ΕΠ εκπονείται σε δύο φάσεις που περιλαμβάνουν η μεν πρώτη το 

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

Η κάθε φάση περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια:

ΦΑΣΗ Α: Στρατηγικός Σχεδιασμός

Εισαγωγή

1. Πλαίσιο και στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

2. Μεθοδολογική προσέγγιση

3. Διάρθρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος

1. Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 
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1.1.1 Εισαγωγή

1.1.2 Εσωτερική οργάνωση του Δήμου – οργανόγραμμα 

1.1.3 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα

1.1.4 Ιστορική φυσιογνωμία

1.1.5 Φυσικό περιβάλλον

1.1.6 Δημογραφικές και κοινωνικές εξελίξεις

1.1.7 Πολεοδομία – χωροταξία – θεσμικό περιβάλλον – χωροθέτηση σε σχέση με 

την ευρύτερη περιοχή

1.1.8 Υποδομές (κοινωνικές- - παιδείας – πολιτισμός – αθλητισμός - τουριστικές-

τεχνικές)

1.1.9 Περιβάλλον

1.1.10 Ενέργεια – χρήση ΑΠΕ

1.1.11 Χρήση νέων τεχνολογιών – κοινωνία της γνώσης

1.1.12 Οικονομικές δραστηριότητες

1.1.13 Νομικά πρόσωπα του Δήμου 

1.2: Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης

1.2.1. SWOT ANALYSIS: Ανάλυση πλεονεκτημάτων & αδυναμιών, ευκαιριών & 

απειλών Δήμου 

1.2.2. Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών

1.2.3. Ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων

2. Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες

2.1. Στρατηγική του Δήμου Ζάρακα

2.1.1. Αναπτυξιακό όραμα – Αποστολή – Αξίες 

2.1.2. Προσδιορισμός / διατύπωση στρατηγικής / καθορισμός γενικών στρατηγικών 

στόχων.

2.2.Αναπτυξιακές Προτεραιότητες

2.2.1. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ, ΕΘΝΙΚΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ)

2.2.2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΟΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΑΣΗ Β: Προγραμματισμός 

Β.1 Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

1.1. Στόχοι και δράσεις
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1.1.1. Εξειδίκευση γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους και 

άξονες

1.1.2. Εξειδίκευση αξόνων σε μέτρα

1.1.3. Προσδιορισμός βαθμού ωρίμανσης των προτεινομένων δράσεων -
αναγκαιότητα εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών και ερευνών

1.1.4. Συνεργασίες / συμπράξεις με άλλους φορείς για τη παροχή υπηρεσιών ή την 
εκτέλεση έργων στην περιοχή του Δήμου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές 
τους

1.1.5. Ενέργειες δημοσιότητας / πληροφόρησης / ευαισθητοποίησης

1.2. Τετραετής Προγραμματισμός Δράσεων

1.2.1. Τετραετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης 

1.2.2. Εξειδίκευση Μέτρων σε Δράσεις 

1.2.3. Ιεράρχηση δράσεων σε πρώτης και δεύτερης προτεραιότητας 

1.2.4. 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

- 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

2. Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης

2.2. 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

2.3. Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος

- Δείκτες αποτελεσμάτων

- Δείκτες υλοποίησης

- Δείκτες ικανοποίησης αναγκών
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Η παρούσα αποτελεί την φάση Α’ του στρατηγικού σχεδιασμού περιόδου 2007 – 2010. 

Στην εκπόνηση και ολοκλήρωση της Α’ φάσης, συμμετείχαν οι κάτωθι:

 Μαρίνος Μπερέτσος Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνα Α.Ε.

 Χριστίνα Καλαθά, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος  

 Δημήτρης Ιεραπετρίτης, Οικονομολόγος 

 Σαράντης Λιάκας, Τεχνολόγος-Γεωπόνος

 Παναγιώτης Μαντάς Τοπογράφος-Μηχανικός 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. οφείλει θερμές ευχαριστίες στην Δήμαρχο κ. 

Παναγιώτα Πριφτάκη και τα στελέχη του Δήμου για τη συνεργασία τους κατά την 

εκπόνηση του παρόντος Έργου.
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 

ΖΑΡΑΚΑ 

1.1. Περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης 

1.1.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά τα συμπεράσματα που ανέδειξε η 

αξιολόγηση των πρωτογενών στοιχείων για τη διάγνωση της υφιστάμενης κατάστασης 

στον Δήμο Ζάρακα. Τα συμπεράσματα, αφορούν σειρά αναπτυξιακών τομέων όπως η 

εσωτερική οργάνωση του Δήμου, χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, η δημογραφία, η 

εκπαίδευση, το φυσικό περιβάλλον, η οικονομία και οι επιμέρους οικονομικές 

δραστηριότητες, η πολεοδομία και χωροταξία του Δήμου, οι υφιστάμενες τεχνικές 

υποδομές, οι υποδομές υγείας, εκπαίδευσης, ο τομέας ενέργειας καθώς και οι εξελίξεις 

που έλαβαν χώρα κατά το τελευταίο έτος στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
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1.1.2. Εσωτερική οργάνωση του Δήμου – Οργανόγραμμα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πόροι του Δήμου Ζάρακα, τόσο ως προς το 

ανθρώπινο δυναμικό, τις υπηρεσίες, όσο και ως προς το διαθέσιμο εξοπλισμό.

1.1.2.1. Έδρα – Οργανόγραμμα – Ανθρώπινο δυναμικό 

Οι Υπηρεσίες του Δήμου στεγάζονται σε διώροφο κτίριο εμβαδού 219,15 τμ. στη Ρειχιά

ιδιοκτησίας του Δήμου. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Ζάρακα (ΦΕΚ 803/Β’/19.09.1999) οι δραστηριότητες του Δήμου  

κατανέμονται στα κάτωθι Γραφεία:

1. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

2. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Σχεδιάγραμμα 1: Οργανόγραμμα Δήμου Ζάρακα
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Ειδικότερα οι αρμοδιότητες κάθε Γραφείου/ Υπηρεσίας του Δήμου Ζάρακα 

αναλύονται συνοπτικά κάτωθι:

1.1.2.1.1. Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Γραφείου Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

αναλύονται σε:

1. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και δράσης του Δήμου

2. Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Προστασία/ Διαχείριση Δασών

1.1.2.1.2. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 

Οι βασικές αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών αναλύονται σε:

1. Γραμματειακή Υποστήριξη Αιρετών Οργάνων

 Γραμματεία Δημάρχου – Αντιδημάρχου - Δημόσιες Σχέσεις - Ενημέρωση 

Δημοτών

 Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Δημαρχιακής Επιτροπής, Επιτροπών 

Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών Συμβουλίων

2. Λειτουργίες Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας των 

Υπηρεσιών

3. Δημοτική Κατάσταση

4. Διαχείριση Αγροτικών Θεμάτων

5. Χορήγηση Αδειών Καταστημάτων

6. Λειτουργίες Διαχείρισης Θεμάτων Παιδείας-Αθλητισμού

 Διαχείριση θεμάτων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Σχολικών Επιτροπών

 Αθλητισμός

7. Λειτουργία Διοικητικής Υποστήριξης Νομικών Προσώπων

8. Λειτουργίες Οικονομικών Υπηρεσιών

 Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί-Οικονομική Παρακολούθηση

 Διαχείριση Εσόδων

 Δημοτική Περιουσία Κληροδοτήματα

 Διαχείριση Δαπανών-Προμήθειες

 Θέματα Προσωπικού-Μισθοδοσίας

 Διαχείριση Ταμείου

9. Λειτουργίες Ειδικής Υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία)
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1.1.2.1.3. Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος

Οι βασικές αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Γραφείου Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος αναλύονται σε:

1. Προγραμματισμό Τεχνικών έργων

2. Μελέτες/ Επιβλέψεις Τεχνικών Έργων

Οι Υπηρεσίες του Δήμου στελεχώνονται από συνολικό μόνιμο προσωπικό πέντε (5) 

μόνιμων υπαλλήλων εκ των οποίων το 60,0% είναι απόφοιτοι Τεχνολογικής 

Εκπαίδευσης, το 40,0% είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πίνακας 1. Στελέχωση των Υπηρεσιών του Δήμου Ζάρακα, 2006

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ ΣΥΝΟΛΟ

Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 1 1

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών
1 2 3

Αυτοτελές Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος
1 1

ΣΥΝΟΛΟ 2 3 5

Πηγή: Δήμος Ζάρακα, 2006

Στη συνέχεια παρουσιάζεται και σε σχετικό σχεδιάγραμμα η κατανομή των μόνιμων 

στελεχών του Δήμου Ζάρακα βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης.

Σχεδιάγραμμα 2. Εκπαιδευτικό επίπεδο μόνιμων στελεχών Δήμου Ζάρακα
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Πηγή: Δήμος Ζάρακα, 2006
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1.1.2.2. Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου ΟΤΑ Νέος Κώδικας Δήμων και 

Κοινοτήτων  

1.1.2.2.1. Εποπτεία Πράξεων Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων και 

της Δημαρχιακής Επιτροπής 

Σύμφωνα με το νέο Κ.Δ.Κ.1, έλεγχος νομιμότητας από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας 

ασκείται μόνο σε αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. που αφορούν 

ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου, αναθέσεις έργων, υπηρεσιών, μελετών και 

προμηθειών, αγορά και εκποίηση ακινήτων, κήρυξη αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων, επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων, σύναψη κάθε μορφής 

συμβάσεων, περιλαμβανομένων και των προγραμματικών, συμβάσεων 

διαδημοτικής συνεργασίας, σύναψη δανείων και διενέργεια τοπικού 

δημοψηφίσματος.  

1.1.2.2.2. Συνεργασίες Δήμων και Κοινοτήτων σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό 

Επίπεδο 

Στον τομέα των συνεργασιών των Ο.Τ.Α. με αντίστοιχους διεθνείς και 

ευρωπαϊκούς φορείς πέραν του θεσμού της αδελφοποίησης που προέβλεπε ο 

προηγούμενος Κώδικας, ο νέος Δ.Κ.Κ. αναφέρει ρητά τη δυνατότητα των 

ημεδαπών Δήμων και Κοινοτήτων και των Συνδέσμων τους να συνάπτουν διεθνείς 

συνεργασίες με αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού συμμετέχοντας σε 

δίκτυα πόλεων και ενώσεων για την προαγωγή της διαπεριφερειακής και 

συνοριακής συνεργασίας, να συνάπτουν στο πλαίσιο των αδελφοποιήσεων 

συμβάσεις με αλλοδαπούς Ο.Τ.Α. και να συμμετέχουν σ ε  ενώσεις για την 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που απαιτούνται για τον σχεδιασμό και τα 

προγράμματα διαπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας και να συνάπτουν 

παράλληλα πράξεις αδελφοποίησης και εσωτερικού μεταξύ τους αλλά και στη 

δημιουργία δικτύου πόλεων και την προαγωγή οικονομικών, πολιτιστικών, 

μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρον οι 

ευκαιρίες που δίδονται στους Δήμους και τις Κοινότητες της χώρας να 

συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα και Προγράμματα. 

1.1.2.2.3. Έργα – Προμήθειες 

Οι προμήθειες υλικών και πάσης φύσεως εξοπλισμού πλέον διέπονται αποκλειστικά 

και μόνο από τις διατάξεις του  Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..

                                        
1 Ν. 3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006 
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1.1.2.2.4. Διαδημοτική συνεργασία – Συμβάσεις – Συμπράξεις 

Στον τομέα της διαδημοτικής συνεργασίας και των λοιπών συμβάσεων και 

συμπράξεων, ο νέος Κ.Δ.Κ. θεσπίζει το θεσμό των «συμβάσεων διαδημοτικής 

συνεργασίας», όπου όμοροι Δήμοι και Κοινότητες ή Δήμοι και Κοινότητες του ίδιου 

νομού συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση 

αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησή της. Σε αυτές τις 

συμβάσεις έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και νομικό πρόσωπο Δ.Δ. 

αναλαμβάνοντας αρμοδιότητα Δήμου ή Κοινότητας. Συμβάσεις επίσης μπορούν να 

συνάπτουν οι Ο.Τ.Α. με άλλους Δήμους, Κοινότητες, Συνδέσμους, Νομαρχιακές 

Αυτοδιοικήσεις,  μόνο για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στις 

οποίες συμπεριλαμβάνονται και η βεβαίωση και είσπραξη τελών, δικαιωμάτων, 

εισφορών και προστίμων. Επίσης ο νέος Κ.Δ.Κ. δίνει τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. 

να αναθέτουν με τη διενέργεια διαγωνισμού σε  φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή κοινοπραξίες, την αξιοποίηση της ακίνητης 

περιουσίας τους, την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών προς τον 

αναθέτοντα φορέα ή προς τους δημότες και την εφαρμογή προγραμμάτων. Η 

ανάθεση του έργου ή της υπηρεσίας συνοδεύεται, είτε από την καταβολή αμοιβής, 

είτε από την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης του έργου ή της 

υπηρεσίας, είτε από το δικαίωμα εκμετάλλευσης του έργου ή της υπηρεσίας σε 

συνδυασμό με την καταβολή αμοιβής. Τέλος, για την εκτέλεση έργων και την 

παροχή υπηρεσιών οι Ο.Τ.Α. έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με 

νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

3389/2005 (Σ.Δ.Ι.Τ.).

1.1.2.2.5. Προγραμματικές Συμβάσεις 

Στο νέο Κ.Δ.Κ. για τη μελέτη και εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων ανάπτυξης μιας 

περιοχής και για την παροχή υπηρεσιών προβλέπεται η σύναψη Προγραμματικών 

συμβάσεων από τους Ο.Τ.Α., στις οποίες μπορούν πλέον να συμμετέχουν πέραν 

των Ο.Τ.Α., των Συνεταιρισμών, των Επιμελητηρίων και Επιστημονικών Φορέων 

Δημοσίου Δικαίου και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Τεχνολογικά 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα καθώς και Τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα.

1.1.2.2.6. Επιχειρήσεις 

Ριζικές είναι οι αλλαγές που προβλέπει ο νέος Κ.Δ.Κ. στον τομέα των Δημοτικών 

επιχειρήσεων μιας και αυτές πλέον διακρίνονται στις κάτωθι μορφές:
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1. Δημοτικές ή Κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις 

Οι Δημοτικές ή Κοινοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις έχουν ως αντικείμενο την 

οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή των υπηρεσιών 

συναφών ή συνδεόμενων με τις αρμόδιες των Δήμω και Κοινοτήτων- που 

αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, παιδείας, 

πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος καθώς επίσης η οργάνωση δημοτικής 

συγκοινωνίας και η εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την 

ανάπτυξη της περιοχής τους, με εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών για την 

καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων, τη 

δημιουργία και συντήρηση πρασίνου και τη λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων 

αποτέφρωσης νεκρών. Επίσης, δεν μπορούν να έχουν ως αντικείμενο τις κρατικού 

χαρακτήρα αρμοδιότητες που η άσκησή τους έχει ανατεθεί στους Ο.Τ.Α.

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. Δίδεται η 

δυνατότητα αντικατάστασης μέλους του Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφαση του 

δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ενώ δεν επιτρέπεται ο ορισμός Διευθυντή από 

τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης ή του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου. Οι κανονισμοί που συντάσσονται από το Δ.Σ. της επιχείρησης είναι ο 

εσωτερικός κανονισμός υπηρεσιών, ο κανονισμός οικονομικής διαχείρισης, ο 

κανονισμός ανάθεσης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και ο κανονισμός 

προσωπικού.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. της κοινωφελούς επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό 

ή κοινοτικό συμβούλιο όταν αυτές αφορούν ψήφιση προϋπολογισμού, ισολογισμού 

και της έκθεσης πεπραγμένων, αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή επιβάρυνση αυτών 

με εμπράγματο δικαίωμα, διάθεση των καθαρών κερδών ή διενέργεια επενδύσεων, 

αύξηση κεφαλαίου της επιχείρησης, συγχώνευση ή λύση της επιχείρησης, σύναψη 

δανείων και έγκριση των κανονισμών της επιχείρησης.

Οι κοινωφελείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν 

από τον οικείο Ο.Τ.Α. με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου υπό 
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την προϋπόθεση να καταθέσει η επιχείρηση διετές πρόγραμμα δράσης. 

Προβλέπεται τακτικός διαχειριστικός έλεγχος από δύο ελεγκτές οι οποίοι 

επιλέγονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο στην αρχή κάθε οικονομικού 

έτους καθώς και έκτακτος με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας. Ως ελεγκτές του 

τακτικού ελέγχου ορίζονται ορκωτοί ελεγκτές ή πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα 

να οριστούν ελεγκτές σε ανώνυμη εταιρεία. Η λύση των κοινωφελών δημοτικών ή 

κοινοτικών επιχειρήσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά εάν καταστούν ανενεργές 

για χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών, μετά από απόφαση του δημοτικού ή 

κοινοτικού συμβουλίου και πράξη του Γ.Γ. της Περιφέρειας και σχετική δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα συγχώνευσης 

δύο ή περισσοτέρων κοινωφελών επιχειρήσεων του ίδιου Δήμου ή Κοινότητας με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

Τέλος, η σύναψη συμβάσεων ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών 

των κοινωφελών επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

διενεργείται σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανόνες που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α.. 

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€).  

2. Ανώνυμες εταιρείας Ο.Τ.Α. που διακρίνονται περαιτέρω σε Κοινές Ανώνυμες, 

Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες, Δημοτικές και Κοινοτικές Α.Ε.. 

Το αντικείμενο των ανώνυμων εταιρειών αναλύεται:

a. στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. ή της περιφερειακής 

διοίκησης της χώρας, η προώθηση της ανάπτυξης με τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή ευρύτερο 

γεωγραφικό χώρο (Αναπτυξιακές Ανώνυμες Εταιρείες Ο.Τ.Α.) 

b. στην αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής ή κοινοτικής περιουσίας ή την 

εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων (Δημοτική ή Κοινοτική Ανώνυμη Εταιρεία) 

ενώ αποκλείεται η συμμετοχή ή η σύσταση από δήμους ή κοινότητες

ποδοσφαιρικών, ασφαλιστικών και τραπεζικών ανώνυμων εταιρειών.
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Οι ανώνυμες εταιρείες των Ο.Τ.Α. συστήνονται από μεμονωμένους Δήμους ή 

Κοινότητες ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή 

τρίτους αφού εκπονηθεί σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας και 

λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας. 

Οι ανώνυμες εταιρείες των Ο.Τ.Α. διοικούνται βάσει των διατάξεων του 

ν.2190/1920 ενώ μπορούν να τύχουν επιχορήγησης. Εξαίρεση αποτελούν οι 

ανώνυμες εταιρείες που έχουν συστήσει Ο.Τ.Α. νησιωτικών περιοχών για τη 

διεξαγωγή θαλασσίων συγκοινωνιών και μεταφορών. 

Όσον αφορά στις αστικές Εταιρείες επιτρέπεται αυτές να συσταθούν στο εξής εφ’ 

όσον προβλέπεται από ειδική διάταξη νόμου. Δεν επιτρέπεται η σύσταση 

διαδημοτικών ή διακοινοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 285 του Π.Δ.410/95 

καθώς και η σύσταση κατασκευαστικών επιχειρήσεων από Δήμους ή Κοινότητες. Οι 

υφιστάμενες αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι διαδημοτικές ή 

διακοινοτικές επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη του χρόνου 

που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη ενώ οι Δημοτικές Επιχειρήσεις ειδικού 

σκοπού που συστήθηκαν με ειδικό νόμο συνεχίζουν να λειτουργούν σύμφωνα με 

το καθεστώς που τις διέπει (Δ.Ε.Υ.Α., ραδιοφωνίας κλπ.).
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1.1.3. Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Δήμου Ζάρακα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η εξέλιξη των χρηματοοικονομικών 

αποτελεσμάτων του Δήμου Ζάρακα κατά την τελευταία τριετία 2004 – 2006. 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 και επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις) και τα συνολικά έξοδα και πληρωμές (αναφερόμενα σε αμοιβές και 

έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, λοιπά γενικά έξοδα, τοκοχρεολύσια

δανείων, προμήθειες και αναλώσεις υλικών, μεταβιβάσεις και πληρωμές, λοιπές 

αποδόσεις και προβλέψεις, έξοδα αγορών έργων και μελετών).

Μελετώντας το παρακάτω Σχεδιάγραμμα διαπιστώνεται η συνεχής αυξητική πορεία 

εσόδων και εξόδων του Δήμου κατά την τελευταία τριετία.  Συγκεκριμένα, κατά 

την περίοδο 2004-2006 τα έσοδα παρουσιάζουν αύξηση ποσοστού 102,5% ενώ 

παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό αύξησης ποσοστού 44,1%. Αντίστοιχα τα συνολικά 

έξοδα και πληρωμές του Δήμου κατά την ίδια περίοδο σημείωσαν αύξηση 

ποσοστού 191,0% ενώ παρουσιάζουν ετήσιο ρυθμό αύξησης ποσοστού 72,3%.  

Σχεδιάγραμμα :Εξέλιξη Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων κατά την τελευταία 

τριετία 2004-2006, Δήμου Ζάρακα (σε χιλ. ευρώ)
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Αναλυτικότερα στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Δήμου Ζάρακα κατά την τελευταία διετία. 

Πίνακας 2: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα κατά την τελευταία διετία 2005-

2006, Δήμου Ζάρακα (σε χιλ. ευρώ)

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2005 2006

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 467.926,98    495.446,15    

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΠΛΗΝ 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

33.293,87    26.625,71    

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 33.293,87    26.625,71    

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 0,00    0,00    

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ 

ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ

5.580,48    4.430,05    

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΕΣΦ. 

ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ

2.930,81    1.753,63   

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

574.568,65    493.975,12    

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 531.861,46    1.702.534,27    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ 1.635.728,50    2.728.442,02    

ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2005 2006

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 138.798,64    145.450,37    

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 161.590,37    191.541,49    

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 18.215,19    11.083,01    

ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 0,00    0,00    

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΥΛΙΚΩΝ 70.217,33    30.648,65    

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 24.660,48    26.649,36    

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Π.Ο.Ε. 102.114,99    68.046,18    

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.281,19    9.824,56    

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΑΓΟΡΕΣ 14.962,15    145.710,11    

ΕΡΓΑ 571.666,04    1.595.404,27    

ΜΕΛΕΤΕΣ 37.247,00    19.040,00    

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 0,00    4.989,50    
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ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2005 2006

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

0,00    0,00    

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 0,00    0,00    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1.141.753,38    2.248.387,50    

            Πηγή: Δήμος Ζάρακα, 2007

Προσεγγίζοντας αναλυτικότερα τα συνολικά έσοδα του Δήμου κατά το έτος 2006 

διαμορφώνεται ο Πίνακας από όπου προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 

εσόδων, ήτοι το 51,4% προέρχεται από τον λογαριασμό «Λοιπές Επιχορηγήσεις για 

Επενδύσεις και Έργα» όπου και περιλαμβάνονται οι χρηματοδοτήσεις των μεγάλων 

έργων της Ύδρευσης του Δήμου («Ύδρευση Ζάρακα» και «Ύδρευση Δήμου 

Ζάρακα- Τ.Δ Κυπαρισσίου» με προϋπολογισμό κατά το έτος 2006 963.271,50 

ευρώ και 344.465,89 ευρώ, αντίστοιχα) καθώς και ένα έργο «Διαμόρφωση αυλών 

σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού για το έτος 2006, 29.955,00 ευρώ. 

Ακολουθούν οι κατηγορίες εσόδων «Έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους για 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών» και «Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους 

πόρους για επενδυτικές δαπάνες» οι οποίες κατέλαβαν κατά το έτος 2006 το 

13,11% και το 10,99% του συνόλου, αντίστοιχα ενώ το 3,38% κατέλαβαν τα 

έσοδα προερχόμενα από «Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού».

Πίνακας 3: Αναλυτική κατάσταση Εσόδων Δήμου Ζάρακα κατά το έτος 2006

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ

1 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩ %

1.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 7.045,31 0,26%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

7.094,77 0,26%

1.2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 11.050,45 0,41%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

92.300,35 3,38%

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 

(άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)

0,00 0,00%

1.3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΣΟΔΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 

(άρθρο 4 ΑΝ 582/1968, άρθρο 3 Ν 547/1977)

2.485,00 0,09%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3.460,00 0,13%

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3.381,18 0,12%

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 217,35 0,01%

1.4 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΦΟΡΟΙ 6.870,22 0,25%

1.5 ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 

ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

357.602,8

4

13,11%

1.6 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 3.938,68 0,14%

2 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

2.1 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΑΠΑΝΩΝ

25.708,88 0,94%

2.2 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 

ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

299.939,3

8

10,99%

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

ΕΡΓΑ

1.402.594

,89

51,41%

2.3 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 446,23 0,02%

2.4 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 470,60 0,02%

3. ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

(Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

3.1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

3.603,04 0,13%

3.2 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ 

ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

74,05 0,00%

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

4.1 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ 

ΕΤΗ

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΌ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

4.430,05 0,16%

5. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΙΤΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 253,63 0,01%

5.2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.500,00 0,05%

6. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

6.1 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

234.027,0

9

8,58%

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

259.948,0

3

9,53%

              ΣΥΝΟΛΟ 2.728.442

,02

100,00

%

  Πηγή: Δήμος Ζάρακα, 2007

Επιλέγοντας τις σημαντικότερες κατηγορίες/ πηγές εσόδων του Δήμου ήτοι άνω 

των 10.000 ευρώ, κατά το τελευταίο έτος όπως προκύπτουν από τον ανωτέρω 

Πίνακα 3, διαμορφώνεται το Σχεδιάγραμμα που ακολουθεί. 
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Σχεδιάγραμμα: Σημαντικότερες πηγές εσόδων του Δήμου Ζάρακα κατά το έτος 

2006, (άνω των 10.000 ευρώ)
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ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ 
ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΌ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΡΓΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

     Πηγή: Δήμος Ζάρακα, 2007
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1.1.4. Ιστορική φυσιογνωμία 

Ο Ζάρακας αποτελεί τόπο με ισχυρές ιστορικές αναφορές, σύμφωνα τόσο με τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα2, όσο και από τα ιστορικά στοιχεία που βρίσκονται στον 

Ζάρακα (π.χ. Αρχαία Κύφαντα). 

Στο παρελθόν, με βάση τη διοικητική διαίρεση των αρχών του 20ου αιώνα, έδρα 

της περιοχής του Ζάρακα ήταν η Κρεμαστή. Ο Ζάρακας εκτεινόταν, όπως φαίνεται 

στον παρακάτω χάρτη, ενώ με τη διοικητική διαίρεση του Δήμου με το Ν. 

2539/973, δεν συμπεριλήφθηκε το ΔΔ Κρεμαστής4 και τα ΔΔ Κουνουπιών και 

Αγίου Δημητρίου στο νεοσύστατο Δήμο Ζάρακα, παρότι τα εν λόγω διαμερίσματα, 

που σήμερα ανήκουν στους Δήμους Μολάων και Νιάτων αντίστοιχα, συμπερι-

λαμβάνονταν κατά την αρχική διοικητική διαίρεση της χώρας στο Δήμο Ζάρακος.

Πηγή Από τα ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ του Παναγιώτη Ρουμελιώτη (σελ. 2η εσωτερική), έκδοση 1996.

                                        
2 Λαογραφικά των χωριών του Ζάρακα, Αθήνα 1996, Παναγιώτη Ρουμελιώτη
3 Συγκρότηση της  Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΦΕΚ 244/Α’/4-12-1997
4 Αποτελεί ΔΔ του Δήμου Νιάτων
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Στη θέση του σημερινού οικισμού Γέρακα φέρεται να υπάρχει στην αρχαιότητα, 

πόλη με την ονομασία «Ζάραξ», όπως ήταν και το όνομα του ιδρυτή της. Η πόλη 

καταστράφηκε το έτος 272 π.χ. Κατά μία εκδοχή η λέξη Ζάραξ προέρχεται από : 

 «Ζα» : πάρα πολύ και 

 «ράξ» που προέρχεται από το ρίγνυμι. 

Ήτοι Ζάραξ : έντονα κατακρημνισμένος.

Ο Δήμος Ζάρακα είναι μία ιστορική περιοχή, συνδεδεμένη με τα χρόνια της 

αρχαιότητας, τα χρόνια του μεσαίωνα, τη βυζαντινή περίοδο, καθώς και με σειρά 

ιστορικών γεγονότων κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης. 

Στο χώρο βρίσκονται διάσπαρτα στοιχεία που είναι μάρτυρες της μακρόχρονης 

ιστορίας της περιοχής.

Οι περισσότεροι οικισμοί μετά από σειρά καταστροφών ανοικοδομήθηκαν κατά την 

βυζαντινή περίοδο. Το χαρακτηριστικό αυτό αποτυπώνεται στα κτίσματα, στις 

εκκλησίες και στα μοναστήρια της περιοχής, τα οποία χρονολογούνται από τη 

συγκεκριμένη περίοδο.  

Όσον αφορά στοιχεία που προσδιορίζουν την ιστορική φυσιογνωμία των οικισμών 

του Δήμου, εν περιλήψει αναφέρονται : 

 Στον οικισμό της Ρειχιάς λειτουργεί Λαογραφικό Μουσείο στο οποίο εκθέτονται 

σκεύη, εργαλεία και τοπικές ενδυμασίες.

 Στον οικισμό Χάρακα βρίσκονται τμήματα του μεσαιωνικού κάστρου της 

Παλαιοχώρας και η εκκλησία του Προφήτη Ηλία. 

 Στο Κυπαρίσσι βρίσκονται ερείπια του αρχαίου κάστρου, τα λεγόμενα Κύφαντα.

Οι οικισμοί που συγκροτούν το Ζάρακα είναι: Ρειχιά, Μπελεσαίικα, Γέρακας, Άγιος 

Ιωάννης, Αρριάνα, Λιμάνι Γέρακα, Λογγάριο, Κυπαρίσσι, Κάψαλα, Μητρόπολη, 

Παραλία, Λαμπόκαμπος, Πιστάματα, Χάρακας (Χάρτης 2). 
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1.1.5. Φυσικό Περιβάλλον 

Ο Ζάρακας εκτείνεται στον ορεινό όγκο που συγκροτούν το Καλογεροβούνι 

(1.095μ.), Χιονοβούνι (1.274μ., θέση Τούρλα), Γιδοβούνι (996μ.), Γαϊδουροβούνι 

(1.184μ. – θέση κορυφής στα όρια του Δήμου 1.047μ), Κορακιά (934μ), 

Κουλοχέρα (1.067μ., θέση Προφήτης Ηλίας) (χάρτης 4). Χαρακτηρίζεται από 

έντονο ανάγλυφο, με μεγάλες και έντονες κλίσεις, καθώς και  πλούσιο και 

ενδιαφέρον φυσικό περιβάλλον, λόγω της  απομόνωσης του φυσικού χώρου. 

Η περιοχή του Δήμου Ζάρακα, όσον αφορά στη διάρθρωση της βλάστησης5  

κατατάσσεται στην ευμεσογειακή ζώνη βλάστησης (Quercetalia ilicis) (Παραλιακή, 

λοφώδης και υποορεινή περιοχή). H ζώνη διακρίνεται σε δύο υποζώνες. Η περιοχή 

ανήκει στην πρώτη υποζώνη Oleo – Ceratonion και διακρίνεται στα χαμηλότερα 

στον αυξητικό χώρο Oleo – Ceratonieutum και ψηλότερα και υγρότερα Oleo –

lentiscetum. 

Κυριαρχείται από τα είδη βλάστησης της αγριελιάς, χαρουπιάς, πεύκο, έλατο στα 

ψηλότερα υψόμετρα και όπου η απουσία της βόσκησης το επιτρέπει, κ.λπ. 

Καθότι η κτηνοτροφία αποτελεί βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής 

του Ζάρακα, η έλλειψη σχεδίου βόσκησης και διαχείρισης βοσκοτόπων αποτελεί 

μία έλλειψη στα πλαίσια της οργάνωσης των χρήσεων γης, ενώ παράλληλα δεν 

ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα, αφού διαρκώς υποβαθμίζει το περιβάλλον 

– δηλαδή το μέσον εξασφάλισης της  πρώτης ύλης για τα ζώα.  

Τμήμα της περιοχής του Δήμου Ζάρακα, της τάξης του 80 - 85% του συνόλου της 

έκτασης του Δήμου, εντάσσεται στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, με κωδικό τόπου 

GR25400016. Το όνομα του τόπου είναι «Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, 

Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και περιοχή Μονεμβασίας», 

ενώ στη ζώνη αυτή περιλαμβάνεται τμήμα της περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως 

Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με το Ν. 1650/86, «Όρη Ανατολικής 

Λακωνίας». 

Η περιοχή του Ζάρακα, χαρακτηρίζεται από σύμπλεγμα βουνών που καλύπτονται 

από αραιή άγρια ξυλώδη βλάστηση σ ε  θαμνώδη και δενδρώδη μορφή. 

Εντοπίζονται συχνά κατά τόπους γυμνές εκτάσεις. Η παραλιακή ζώνη καταλήγει σε 

απότομες παραθαλάσσιες πλαγιές και βραχώδεις ακτές.

                                        
5 Περιγραφή Ντάφη (1976), βασισμένη στη διάρθρωση της βλάστησης της ΝΑ Ευρώπης κατά Horvat
(1962)
6 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
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Η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και συναντώνται οκτώ διαφορετικοί 

οικότοποι ως εξής:

 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση, με κάλυψη 1%

 Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus phoenicea7 με κάλυψη 2%

 Διαπλάσεις ή σχηματισμοί ή θαμνώδεις φυτοκοινωνίες, με κάλυψη 1%

 Φρύγανα Sarcopoterium spinosum8, με κάλυψη 20%

 Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή, με κάλυψη 50%

 Ευ-Μεσογειακά ασβεστολιθικά απόκρημνα βράχια, με κάλυψη 2% 

 Δάση με olea και ceratonia9, με κάλυψη 1%

 Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων, με κάλυψη 4%

Η θέση του δικτύου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των ποικίλων τύπων 

οικοτόπων και της σημαντικής βιοποικιλότητας σε ζωικά και φυτικά είδη. Έχουν 

καταγραφεί είκοσι δύο (22) ενδημικά είδη φυτών, ενώ όσον αφορά στην πανίδα 

έχουν καταγραφεί τρία (3) είδη ερπετών και ένα είδος ασπόνδυλου10. Επίσης έχει 

καταγραφεί ένα (1) είδος θηλαστικού του Εθνικού Κόκκινου Καταλόγου, δέκα έξι 

(16) ενδημικά είδη ερπετών, θηλαστικών και αρπακτικών, είκοσι (20) είδη 

αμφιβίων, ερπετών, θηλαστικών και ασπόνδυλων που προστατεύονται βάσει 

διεθνών συμβάσεων καθώς και τρία (3) ασπόνδυλα είδη που προστατεύονται από 

την Ελληνική Νομοθεσία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περιοχή παρουσιάζει η 

ορνιθοπανίδα, όπου έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός ειδών, εκ των οποίων (30)

Φωτ. 1: 

Χαρακτηριστικές 

ορθοπλαγιές 

στο Κυπαρίσσι, 

πιθανός τόπος 

διαβίωσης 

αρπακτικών

τριάντα είδη 

μεταναστευτικών 

πτηνών που 

περιλαμβάνονται στο 

Παράρτημα Ι της 

Κοινοτικής Οδηγίας 

79/409.

Νοτιοανατολικά του Δήμου, βρίσκεται το λιμάνι του Γέρακα, που αποτελεί έναν 

φυσικό σχηματισμό – (φιόρδ), λιμνοθάλασσα, φυσικό πόρο ιδιαίτερου κάλλους, 

όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός μεταναστευτικών πουλιών.   

                                        
7 Φοινικικός άρκευθος, κέδρος 
8 Αστοιβίδα 
9 Χαρουπιά 
10 Περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 92/43.
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Φωτ. 2 : Άποψη της 

λιμνοθάλασσας 

Γέρακα  

Στο σύμπλεγμα των ορέων εντοπίζονται μεγάλα φαράγγια εκ των οποίων αξιόλογα 

είναι τα δύο φαράγγια της Ρηχειάς που καταλήγουν  στις παραλίες της Βλυχάδας 

και στο Αυλάκι. 

Στο Δήμο Ζάρακα εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός σπηλαίων11, τα οποία όμως 

δεν είναι επισκέψιμα.

1. Σπήλαιο «Βρη». Βρίσκεται στο ακρωτήριο Κρεμμύδι. Διαθέτει λίμνη και 

εντυπωσιακό διάκοσμο με μεγάλες σταλαγμιτικές κολώνες. Σύμφωνα με τα 

μέλη του ΣΠ.ΕΛ.Ε.Ο πρόκειται για το σπήλαιο ΙΝΟΥΣ ΥΔΩΡ που αναφέρει ο 

Παυσανίας στα Λακωνικά γύρω στο 155 μ.Χ.

2. Σπήλαιο «Μπάμπολα». Βρίσκεται στα ΒΔ του οικισμού Βρύση και σε 

υψόμετρο 350 μ. στη θέση «Πανόβρυση». 

3. Σπήλαιο Πανιπά – Θαλασσοσπηλιά Λιμανιού Γέρακα. Στη λίμνη του 

σπηλαίου, γίνονται αναφορές για βάθος 33μ., ενώ επίσης αναφέρεται ότι 

επικοινωνούσε με τη θαλασσοσπηλιά στο λιμάνι του Γέρακα12. 

4. Σπήλαιο Ασκληπειού. Βρίσκεται στη «θέση Βρύση» ΝΔ του οικισμού 

Κυπαρισσίου. Κατά τα ευρήματα το σπήλαιο το χρησιμοποιούσαν κατά την 

αρχαιότητα ως θεραπευτήριο και ως τόπο λατρείας.

5. Σπηλαιοβάραθρο «Αραμπατζής». Βρίσκεται στο χωριό Ιέρακας. Διαθέτει 

αξιόλογο εσωτερικό διάκοσμο ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί λίμνες με 

γλυκό νερό. 

6. Στέρνα του Γέρακα. Κοντά στο λιμάνι του Γέρακα υπάρχει πέτρινη στέρνα και 

γύρω απ’ αυτήν ποτίστρα που είναι κατασκευασμένες σ ε  οροφή μικρού 

                                        
11 Πηγή : http://www/lakonia.gr
12 Η παράδοση την αναφέρει ως την Σκύλλα και Χάρυβδη, ενώ επίσης αναφέρεται ως τα λουτρό της 
Αφροδίτης



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 – 2010, Α’ ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ – «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. 29

σπηλαίου που παλαιότερα γινόταν εκμετάλλευση του νερού της σταγονοροής. 

Δίπλα βρίσκεται είσοδος που οδηγεί στο μικρό σπήλαιο.

7. Κάρκανο Κυπαρισσίου. Κοντά στο κάστρο της Παλαιοχώρας βρίσκεται 

σπήλαιο που περιέχει πολλά ανοίγματα, σταλακτιτικό διάκοσμο αλλά και σαθρά 

πετρώματα.
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1.1.6. Δημογραφικές και Κοινωνικές Εξελίξεις  

Ο Δήμος Ζάρακα έχοντας συνολική επιφάνεια 237,20 χλμ.2 και χαρακτηριζόμενος 

ως ορεινός Δήμος διακρίνεται διοικητικά σε πέντε (5) Τοπικά Διαμερίσματα  το Τ.Δ. 

Κυπαρρισσίου, το Τ.Δ. Ρειχιάς, το Τ.Δ. Χάρακος, το Τ.Δ. Λαμπόκαμπου και το Τ.Δ. 

Γέρακος. Ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου Ζάρακα ο οποίος στο σύνολό του 

χαρακτηρίζεται ως αγροτικός ανέρχεται σε 1.538 κατοίκους οι οποίοι 

καταγράφονται στα Τοπικά Διαμερίσματα ως εξής: Τ.Δ. Κυπαρισσίου 385 κάτοικοι, 

Τ.Δ. Ρειχιάς 548 κάτοικοι, Τ.Δ. Χάρακος 244 κάτοικοι, Τ.Δ. Λαμπόκαμπου 121 

κάτοικοι και Τ.Δ. Γέρακος 240 κάτοικοι.

  
Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά Δήμου Ζάρακα 

(Πληθυσμός 2001, έκταση, χαρακτηρισμός ανά Δημοτικό Διαμέρισμα)

ΤΟΠΙΚΟ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΤΑΣΗ 
(km2)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

2001)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 
(οδ. 75/268)

Κυπαρισσίου 65,0 385 Ορεινή

Ρειχιάς 72,8 548 Ορεινή

Χάρακος 20,8 244 Ορεινή

Λαμποκάμπου 32,5 121 Ορεινή

Γέρακος 46,1 240 Ορεινή

               Πηγή: ΕΣΥΕ, 2006

Όσον αφορά στη διάκριση του πληθυσμού του Δήμου  με κριτήριο το φύλο 

διαπιστώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτού αποτελούν οι άνδρες ήτοι το 52% 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 48% αποτελούν οι γυναίκες κάτοικοι του Δήμου. 

Εξετάζοντας τις δημογραφικές εξελίξεις που συντελέστηκαν κατά την τελευταία 

τεσσαρακονταετία στο Δήμο Ζάρακα (1971-2001) διαπιστώνεται σημαντική μείωση 

της τάξης του 16,7% όταν η αντίστοιχη εξέλιξη που σημειώθηκε σε επίπεδο 

πληθυσμού Νομού Λακωνίας ήταν αύξηση κατά 4% ενώ η αντίστοιχη εξέλιξη σε 

επίπεδο Περιφέρειας Πελοποννήσου ήταν επίσης αυξητική με ποσοστό της τάξης 

του 9,8%. 
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Πίνακας 2. Δημογραφικές Εξελίξεις Δήμου Ζάρακα 1971-2001

ΝΟΜΟΣ / 
ΔΗΜΟΣ / 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Απογραφή 

1971

Απογραφή 

1981

Απογραφή 

1991

Απογραφή 

2001

Μεταβολή 

1971-'81

Μεταβολή 

1981-'91

Μεταβολή

1991-'01

Μεταβολή

1971-'01

Δ. ΖΑΡΑΚΑ 1.847 1.726 1.696 1.538 -6,55% -1,7% -9,3% -16,7%

Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 95.844 93.218 95.616 99.637 -2,74% 2,6% 4,2% 4,0%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
581.997 577.030 607.428 638.942 -0,85% 5,3% 5,2% 9,8%

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή 2001

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

Ζάρακα κατά την τελευταία τεσσαρακονταετία ήταν της τάξης του -5,9%, όταν ο 

αντίστοιχος Μ.Ε.Ρ.Μ. του πληθυσμού του Νομού Λακωνίας ανήλθε σε 1,3% και ο 

αντίστοιχος Μ.Ε.Ρ.Μ. του πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου ανήλθε σε 

3,2%. Το φαινόμενο της πληθυσμιακής συρρίκνωσης του Δήμου είναι ιδιαίτερα 

ανησυχητικό μιας και η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού σημειώθηκε κατά την 

τελευταία δεκαετία 1991-2001 μείωση της τάξης του 9,3%. Όσον αφορά στις 

δημογραφικές εξελίξεις σε σχέση με το φύλο των κατοίκων του Δήμου Ζάρακα 

διαπιστώνεται ότι ο ανδρικός πληθυσμός παρουσιάζει μεγαλύτερη μείωση (-12%) 

σε σχέση με τον γυναικείο πληθυσμό του Δήμου (-7%).

Πίνακας 3. Πληθυσμός Δήμου Ζάρακα κατά ηλικιακή κατηγορία 1991-2001

Ομάδες 

ηλικιών

1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις

Σύνολο 1.696 906 790 1.538 800 738

0-4 ετών 50 34 16 47 24 23

5-9 ετών 72 38 34 59 30 29

10-14 ετών 67 35 32 52 32 20

15-19 ετών 45 26 19 76 40 36

20-24 ετών 85 43 42 56 26 30

25-29 ετών 98 58 40 57 33 24

30-34 ετών 77 49 28 88 53 35

35-39 ετών 69 46 23 91 50 41

40-44 ετών 74 35 39 91 51 40

45-49 ετών 92 43 49 65 39 26

50-54 ετών 119 50 69 87 39 48

55-59 ετών 170 84 86 97 37 60

60-64 ετών 189 100 89 130 67 63
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Ομάδες 

ηλικιών

1991 Πραγματικός πληθυσμός 2001 Πραγματικός πληθυσμός

Σύνολο Άρρενες Θήλεις Σύνολο Άρρενες Θήλεις

65-69 ετών 162 88 74 183 85 98

70-74 ετών 100 55 45 156 82 74

75-79 ετών 94 45 49 96 58 38

80-84 ετών 86 43 43 62 35 27

85 ετών και άνω 47 34 13 45 19 26

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή 2001

Μελετώντας τη σημερινή ηλικιακή διάρθρωση του πληθυσμού σύμφωνα με την 

τελευταία απογραφή πληθυσμού της Ε.Σ.Υ.Ε. (2001) διαπιστώνεται ότι το 35,1% 

του συνολικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία άνω των 65 ετών, ενώ 

μόλις το  15,2% του συνολικού πληθυσμού ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 0-19 

ετών. Αξίζει η αναφορά στους δημογραφικούς δείκτες του Δήμου Ζάρακα όπου το 

2001 ο Δείκτης Γήρανσης ανήλθε σε 35,24 όταν το 1991 ο αντίστοιχος δείκτης 

ήταν σαφώς χαμηλότερος και ανερχόταν σε 28,83. Η επιδείνωση του φαινομένου 

γήρανσης του πληθυσμού του Δήμου Ζάρακα διαπιστώνεται και από τον Δείκτη 

Νεανικότητας ο οποίος το 2001 ανήλθε σε 10,3 όταν το 1991 ανερχόταν σε 11,1. 

Εξετάζοντας πλέον και τον Δείκτη Εξάρτησης προκύπτει ότι ενώ το 1991 ανήλθε 

σ ε  66,6 το 2001 αυξήθηκε σημαντικά σ ε  83,5 (αύξηση κατά 25,4%) 

υποδεικνύοντας και τις οικονομικές συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού του 

Δήμου Ζάρακα. Η εξέλιξη των δύο τελευταίων δεικτών δείχνει τον χαμηλό βαθμό 

ανανέωσης του τοπικού πληθυσμού και κατ’ επέκταση τη δυναμική ανάπτυξής του 

στο μέλλον.

Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου Ζάρακα και την 

εξέλιξη που σημειώθηκε σε αυτό κατά την τελευταία δεκαετία, διαπιστώνεται ότι, 

ένα μεγάλο ποσοστό των κατοίκων δεν έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευση του 

Γυμνασίου ποσοστό το οποίο ανέρχεται, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 

διαθέσιμα στοιχεία απογραφής πληθυσμού (2001), σε 74,8% όταν το αντίστοιχο 

ποσοστό σε  επίπεδο Νομού και Περιφέρειας ανήλθε σε 54,2% και 50,9% , 

αντίστοιχα. Πιο συγκεκριμένα, το 9,64% δηλώνουν μη γνωρίζοντες γραφή και 

ανάγνωση, το 23,95% δεν τελείωσε το Δημοτικό αν και γνωρίζει γραφή και 

ανάγνωση, το 41,2% ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 7,05% 

ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 13,27% δηλώνει απόφοιτο μέσης 

εκπαίδευσης, μόλις το 1,61% δηλώνει απόφοιτο Ανώτερων Σχολών, 0,77% 

πτυχιούχοι ΤΕΙ, 2,37% Απόφοιτοι Ανώτατων Σχολών και μόλις το 0,14% κάτοχοι 

μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου (μόλις δύο άτομα). 
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Πίνακας 4. Πληθυσμός Δήμου Ζάρακα κατά επίπεδο εκπαίδευσης 1991-2001

� ( ) * + * � , , - ) - . / 0 + - 1. � ( ) * + * � , , - ) - . / 0 + - 1.
Σ ύ νολ ο 1.574 834 7 4 0 1.432 746 6 8 6
Κ ά τοχοι 

Μ ετ α π τ υ χ ιακού -  
Δ ιδακτορ ικού 

Τ ίτλου 3 1 2 2 2 0
10-19 ετών 0 0 0 0 0 0
20-24 ετών 0 0 0 0 0 0
25-29 ετών 1 1 0 0 0 0
30-44 ετών 1 0 1 1 1 0
45-64 ετών 1 0 1 1 1 0

65 ετών και  άνω 0 0 0 0 0 0

Π τυ χ ιούχοι  
Ανωτάτων  Σχολών 1 8 11 7 34 18 1 6

10-19 ετών 0 0 0 0 0 0
20-24 ετών 2 0 2 0 0 0
25-29 ετών 7 2 5 5 1 4
30-44 ετών 6 6 0 15 6 9
45-64 ετών 3 3 0 12 10 2

65 ετών και  άνω 0 0 0 2 1 1

Π τυ χ ιούχοι Τ Ε Ι 
( Κ Α Τ Ε  Κ Α Τ Ε Ε ) 4 0 4 11 7 4

10-19 ετών 0 0 0 0 0 0
20-24 ετών 1 0 1 0 0 0
25-29 ετών 2 0 2 2 1 1
30-44 ετών 1 0 1 5 2 3
45-64 ετών 0 0 0 4 4 0

65 ετών και  άνω 0 0 0 0 0 0

Π τυ χ ιούχοι  
Ανωτέρων Σχολών 8 7 1 23 15 8

10-19 ετών 0 0 0 1 1 0
20-24 ετών 0 0 0 5 2 3
25-29 ετών 1 1 0 3 1 2
30-44 ετών 5 5 0 7 5 2
45-64 ετών 2 1 1 6 5 1

65 ετών και  άνω 0 0 0 1 1 0

Α π όφοιτοι Μ έσης 
ε κ π α ίδευσης 1 0 5 67 38 190 108 8 2
10-19 ετών 7 4 3 18 10 8
20-24 ετών 2 3 13 10 22 9 1 3
25-29 ετών 2 6 16 10 15 10 5
30-44 ετών 2 7 20 7 72 42 3 0
45-64 ετών 1 6 9 7 45 25 2 0

65 ετών και  άνω 6 5 1 18 12 6

Τελε ίω σα ν τη Γ'  
τάξη  Γυμνασ ίου 6 5 42 23 101 55 4 6

10-19 ετών 1 8 13 5 41 18 2 3
20-24 ετών 8 7 1 4 3 1
25-29 ετών 1 2 6 6 9 5 4
30-44 ετών 1 3 9 4 31 20 1 1
45-64 ετών 1 0 5 5 14 8 6

65 ετών και  άνω 4 2 2 2 1 1

Α π όφοιτοι  
Στο ιχε ιώδους 

Ε κ π α ιδεύσεως 7 0 7 418 2 8 9 590 346 2 4 4
10-19 ετών 6 3 32 31 49 34 1 5
20-24 ετών 5 0 23 27 25 12 1 3
25-29 ετών 4 8 31 17 22 14 8
30-44 ετών 1 5 8 85 73 135 77 5 8
45-64 ετών 2 2 4 127 97 199 96 1 0 3

� 2 32 -4 * �
- 5 2 6 34 - 7 8 9 . �561 �
*:;4-. �9+ 15 1< )

�''��� , 6 = : 6 > 15?.�2 + 9 @ 7 8 : ? . %����� , 6 = : 6 > 15 ? . �2 + 9 @ 7 8 : ? .

                   Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή 2001



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 – 2010, Α’ ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ – «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. 34

Αναζητώντας την εξέλιξη που σημειώθηκε στον τομέα της εκπαίδευσης στον 

πληθυσμό του Δήμου Ζάρακα προκύπτει ότι σημειώθηκε σημαντική βελτίωση σε 

εκπαιδευτικό επίπεδο κατά την τελευταία δεκαετία απογραφής 1991-2001. Το 

ποσοστό των κατοίκων που δηλώνουν ότι δεν έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση

του Γυμνασίου μειώθηκε κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες (1991:87,1%, 

2001:74,8%) ενώ αντίστοιχα θετική εξέλιξη κατά 12,3 ποσοστιαίες μονάδες 

σημειώθηκε στο ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι έχει τουλάχιστον 

ολοκληρώσει την εκπαίδευση του Γυμνασίου (1991:12,9%, 2001: 25,2%).  

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση όσων κατοίκων δηλώνουν απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της τάξης του 6,6% καθώς και η μείωση όσων κατοίκων δηλώνουν 

μη γνωρίζοντες γραφή και ανάγνωση της τάξης του 5,8% κατά την τελευταία 

δεκαετία απογραφής (1991-2001).   
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1.1.7. Πολεοδομία – Χωροταξία – Θεσμικό περιβάλλον Ζάρακα, 

Χωροθέτηση σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή Μαλέα, Πάρνωνα  

Όσον αφορά στα πολεοδομικά χαρακτηριστικά των οικισμών, αυτοί διαθέτουν 

όρους δόμησης13, με αποφάσεις του τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών 

εφαρμογών της Νομαρχίας Λακωνίας14. Οι όροι δόμησης έχουν καταρτιστεί 

σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία της δεκαετίας του ’80 τηρώντας τη 

γενική φιλοσοφία του καθορισμού ορίων των οικισμών και της τήρησης γενικών 

αρχών κατά τις πολεοδομικές εργασίες στα κτίρια των οικισμών. 

Από το σύνολο των οικισμών του Δήμου έχουν χαρακτηριστεί αξιόλογοι ο οικισμός 

της παραλίας Κυπαρισσίου, ενδιαφέρον το Λιμάνι Γέρακα, ενώ οι υπόλοιποι 

οικισμοί του Δήμου έχουν χαρακτηριστεί ως αδιάφοροι οικισμοί, ως προς την 

αναγκαιότητα βαθμού προστασίας τους. Σε αρκετούς οικισμούς του Δήμου 

περιορισμοί ως προς τη δόμηση τίθενται από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες του 

Υπουργείου Πολιτισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις και από τη Δασική Υπηρεσία. 

Όσον αφορά θέματα χωροταξίας στο Δήμο, εκπονείται το Σχέδιο Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης15, με απώτερο στόχο την τακτοποίηση 

χωροταξικών θεμάτων στα όρια του Δήμου και γενικότερα την ανάπτυξη του 

Δήμου σε ένα μοντέλο προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό μοντέλο της εποχής, το 

οποίο αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά για την ανάπτυξη του τουρισμού, την ανάδειξη 

του πολιτισμού και την προστασία του περιβάλλοντος).  

Συνεπώς, βρίσκεται σε εξέλιξη η χωροταξική οργάνωση και θεσμοθέτηση χρήσεων 

γης στα όρια του Δήμου.  

                                        
13 Αυτή τη χρονική στιγμή, ο Δήμος έχει προβεί σε διαδικασίες χαρακτηρισμού των οικισμών ως 
παραδοσιακών για την προστασία των οικισμών και του χαρακτήρα τους και για λόγους διατήρησης της 
αρχιτεκτονικής της περιοχής.  
14 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας Χωροταξίας Περιβάλλοντος Τμήμα Χωροταξίας και 
Περιβάλλοντος (από το 1994 και ύστερα)
15 Ν. 2508/97: Ως Ανοικτή Πόλη νοείται το σύνολο γειτονικών οικισμών του μη αστικού χώρου, 
καθένας από τους οποίους έχει πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, σύμφωνα με την εκάστοτε τελευταία 
απογραφή.
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Φωτ. 3, 4 : Χαρακτηριστικοί τύποι κατοικίας στο 

Χάρακα και στη Ρειχιά 

Όσον αφορά θέματα περιβάλλοντος, ήδη προαναφέρθηκε ότι στα όρια του Δήμου 

έχει καθοριστεί μία Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), τμήμα της οποίας βρίσκεται 

στα όρια της περιοχής που έχει προταθεί για ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000 

(Χάρτης 4). Ο Ζάρακας γειτνιάζει βόρεια και βορειοδυτικά με τον ορεινό όγκο του 

Πάρνωνα και τις ζώνες οι οποίες υπάγονται στο Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα –

Μουστού.  

Στην περιοχή Οικοανάπτυξης περικλείονται τέσσερις περιοχές του προγράμματος 

ΦΥΣΗ 2000 με τις ονομασίες «Κορυφές Όρους Πάρνωνα και Περιοχή Μονής 

Μαλεβής», «Μονή Ελώνας και Χαράδρα Λεωνιδίου», «Περιοχή Παραλίου Άστρους 

και λίμνη Μουστού» και «Όρος Οριώντα».

Η άμεση λειτουργία του «Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα» αναμένεται ότι θα έχει 

ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής.

Μελλοντικά έχει διατυπωθεί η επέκταση του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και στη 

ζώνη της περιοχής του Ζάρακα, αξιοποιώντας και το στοιχείο του χαρακτηρισμού 

της Ζώνης Ειδικής Προστασίας – Όρη Ανατολικής Λακωνίας16. 

Στην περιοχή Οικοανάπτυξης προτείνεται η ένταξη επιμέρους περιοχών σε άλλες 

κατηγορίες περιοχών προστασίας του Ν. 1650/86 με στόχο τη θεσμική διασφάλιση 

της διατήρησης των ιδιαίτερα σημαντικών στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος. 

Οι κατηγορίες που προτείνονται να συμπεριληφθούν στην Περιοχή Οικοανάπτυξης 

είναι:

 περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης

                                        
16 SPA Special Protected Areas
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 περιοχές προστασίας της φύσης

Τέλος, όσον αφορά τη θέση του Ζάρακα στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί μία 

ορεινή ζώνη με περιορισμένη γεωργική δραστηριότητα, αλλά με ανεπτυγμένη 

κυρίως την κτηνοτροφία που κυριαρχεί στις περιοχές της Ρειχιάς, του Χάρακα, στα 

Πιστάματα και στο Λαμπόκαμπο. Σημαντική είναι η επιρροή που έχουν δεχτεί τα 

παράλια του Δήμου Ζάρακα – Κυπαρίσσι, Γέρακας από τη ναυτιλία, λόγω της μέχρι 

πρότινος (δεκαετία ’60) οδικής συγκοινωνιακής απομόνωσης. 

Ο Ζάρακας λόγω της θέσης του, καθώς και του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος που διαθέτει, αποτελεί διέξοδο τουριστικής εξέλιξης με τις εισόδους 

που διαθέτει από τους Μολάους, τη Νεάπολη και τη Μονεμβασία, περιοχές 

γειτνίασης και περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης. 

Οι κυριότερες στρατηγικές ενέργειες, που προσαρμόζονται στην περιοχή του 

Μαλέα, μέσα από τις προτάσεις του χωροταξικού σχεδίου στην Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, για τη μείωση της αναπτυξιακής υστέρησης, είναι:

1. Αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων, μεγάλο μέρος των οποίων 

συγκεντρώνεται στους ορεινούς όγκους της Περιφέρειας με σχεδιασμό 

δράσεων ανάπτυξης ειδικών υποδομών και βελτίωσης των δεξιοτήτων του 

ανθρώπινου δυναμικού.

2. Ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων με έμφαση στο υδάτινο δυναμικό, 

το δασικό πλούτο και τις εστίες αξιόλογης χλωρίδας και πανίδας.

3. Στήριξη του αγροτικού τομέα και αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων 

(προϊόντα ποιότητας, - ΠΓΕ ελαιόλαδο Λακωνία, ποιοτική οικολογική γεωργία).

4. Προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων για αναπτυξιακές επενδυτικές 

δραστηριότητες.

5. Ενίσχυση ΜΜΕ σε κλάδους που συνδέονται με τον πρωτογενή και τριτογενή 

τομέα, για την κάλυψη των αναγκών σε αγαθά και υπηρεσίες που απαιτεί η 

τουριστική αγορά. 

6. Στήριξη των επιμέρους τοπικών οικονομιών, ιδιαίτερα εκείνων που 

παρουσιάζουν δυνατότητες πολυδραστηριότητας (τουριστικής, βιοτεχνικής, 

αγροτικής) και κατέχουν τους αναγκαίους φυσικούς και ανθρωπογενείς 

πόρους.

7. Ενίσχυση μεταφορικών (οδικών και θαλάσσιων) υποδομών.

8. Ολοκλήρωση της πολιτικής και των μέτρων για την τουριστική ανάπτυξη

9. Άρση της συγκοινωνιακής απομόνωσης της Νότιας Πελοποννήσου

10.Ανάδειξη των βασικών πολιτιστικών - αρχαιολογικών πόρων Μυκήνες –

Επίδαυρος, Μάνη – Μυστράς, Μονεμβασία, Γεράκι κλπ και σύνδεσή τους με 
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«Προωθητικές Βιομηχανίες» όπως: Βιομηχανία Ήχου – Εικόνας, Εκδόσεις –

Εκτυπώσεις, Συνεδριακό Τουρισμό κλπ

Ως γενική κατεύθυνση του περιφερειακού χωροταξικού σχεδίου διατυπώνεται ότι, 

ο παράκτιος χώρος πρέπει να μελετηθεί ειδικά στις επιμέρους χωρικές του 

ενότητες. Η πολιτική παρέμβασης για τον παράκτιο χώρο προτείνεται ως 

κατωτέρω:

 Άμεση οριοθέτηση όλων των παράκτιων οικισμών

 Καθορισμός αιγιαλού σε – όλο το μήκος τής ακτής

 Οριοθέτηση των ρεμάτων

 Θεσμοθέτηση όλων των περιοχών προστασίας εντός της παράκτιας ζώνης 

(Natura, υγρότοποι, περιοχές φυσικού κάλλους, αρχαιολογικοί χώροι, δάση, 

γεωργική γη προς διαφύλαξη)

 Θεσμοθέτηση των ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ στα όρια των ΟΤΑ και εν τω μεταξύ άμεση 

αναστολή στη ζώνη του παράκτιου χώρου των παρεκκλίσεων αρτιότητας, περί 

εκτός σχεδίου δόμησης

 Απαγόρευση διάνοιξης ιδιωτικών & αγροτικών οδών

Οι δράσεις που προτείνεται να προωθηθούν για τη διατήρηση και προστασία του 

φυσικού αποθέματος αναφέρονται στους τομείς για το υδάτινο περιβάλλον και εν 

γένει τους φυσικούς πόρους, το φυσικό περιβάλλον / δάση, βιότοποι, τοπία, το 

δομημένο / αστικό και ιστορικό πολιτιστικό περιβάλλον.

Για το Φυσικό Περιβάλλον πέραν των άλλων προτείνονται τα εξής :  

 Σύνταξη των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών περιοχών ΝΑTURA 2000

 Σύσταση φορέα διαχείρισης σε επίπεδο Περιφέρειας περιοχών ΝΑTURA 2000

 Σύνταξη και εφαρμογή προγραμμάτων παρακολούθησης επίτευξης των 

διαχειριστικών στόχων και της πορείας των παραμέτρων του φυσικού 

περιβάλλοντος

 Διερεύνηση και μελέτη για τον ακριβή εντοπισμό περιοχών περιβαλλοντικά 

σημαντικών και καθορισμός του προστατευτέου αντικειμένου 

 Οριοθέτηση – σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων (υγρότοποι, βιότοποι, παρόχθιες 

ζώνες ποταμών και χειμάρρων κλπ.).

 Υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης /ευαισθητοποίησης των τοπικών 

πληθυσμών για την αποδοχή των διαχειριστικών σχεδίων και τον εναρμονισμό 

των δραστηριοτήτων με τα διαχειριστικά σχέδια.
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Στις προτάσεις του περιφερειακού σχεδιασμού, ο άξονας Σπάρτη – Σκάλα – Μολάοι 

– Μονεμβάσια – Νεάπολη, αποτελεί αναπτυξιακό άξονα νομαρχιακής σημασίας. 

Εκεί προτείνεται : 

 Οργάνωση χρήσεων και προστασία των φυσικών πόρων κατά μήκος του άξονα 

 Έλεγχος και οργάνωση των χρήσεων για την προστασία του παράκτιου χώρου

 Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος

 Ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών του Δήμου Ζάρακα

 Πρόβλεψη χωροθέτησης περιοχών σε ζώνες Περιοχές Ειδικά Ρυθμιζόμενης 

Πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) στους Δήμους Ασωπού και Μονεμβάσιας και ένταξη 

περιοχών Νομού σε ζώνες οικοανάπτυξης και προστασίας.

Όσον αφορά το οικιστικό δίκτυο και την διοικητική οργάνωση οι Μολάοι αποτελούν 

οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου το οποίο προτείνεται ως κέντρο πρωτογενούς 

παραγωγής και παροχής υπηρεσιών στους Δήμους Ζάρακα, Νιάτων17 και Ασωπού.  

Στις προτεινόμενες χωρικές παρεμβάσεις των προτάσεων της χωροταξικής μελέτης 

περιφερειακού επιπέδου αναφέρεται για την περιοχή του Ζάρακα: 

 η εκπόνηση Ειδικής Χωροταξικής 

Μελέτης Ζάρακα και καθορισμός ως 

Περιοχή Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων 

(Π.Ε.Χ.Π.), 

 η εκπόνηση Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. του Δήμου και 

 καθορισμός προστασίας και ανάδειξης 

του παράκτιου χώρου στην περιοχή 

Κυπαρισσίου 

 πρόβλεψη λιμενικών εξυπηρετήσεων 

στο Γέρακα 

 διερεύνηση δυνατότητας ανάπτυξης 

ιχθυοκαλλιεργειών στις απρόσιτες 

ακτές  

 πρόβλεψη προστασίας της περιοχής 

καταλόγου NATURA 2000

Φωτ. 5. Άποψη από το Κυπαρίσσι

Όσον αφορά τα οικιστικά κέντρα 4ου επιπέδου γενικότερα για την περιοχή του 

Μαλέα :  

 Ασωπός (Δ. Ασωπού) : Οικιστικό κέντρο γεωργικής παραγωγής με παράκτιο 

χώρο στη ζώνη επιρροής του οικιστικού κέντρου Μολάων

                                        
17 Ο Δήμος Νιάτων δεν συμπεριελήφθη στις αναφορές της παρούσας για το ακρωτήρι Μαλέας. 
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 Ρειχιά (Δ. Ζάρακα): Ορεινό οικιστικό κέντρο σε δύσβατη και μειονεκτική περιοχή 

στις νότιες απολήξεις του Πάρνωνα και ειδικές ανάγκες ενίσχυσης, στη ζώνη 

επιρροής των Μολάων. 

 Μονεμβάσια (Δ. Μονεμβάσιας): Τουριστικό – πολιτιστικό οικιστικό κέντρο με 

εκτεταμένη παράκτια ζώνη 

 Ελαφόνησος (Κοιν. Ελαφονήσου): Αγροτικός – τουριστικός οικισμός στη ζώνη 

επιρροής της Νεάπολης.  

Τέλος, η περιοχή στο Ζάρακα έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή υψηλού αιολικού 

δυναμικού18, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται στις αδειοδοτήσεις και στις 

εγκριθείσες άδειες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τη χρήση αιολικής 

ενέργειας.  

                                        
18 Πιλοτική Μελέτη Ανάπτυξης Ν. Λακωνίας 
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1.1.8. Υποδομές (κοινωνικές – παιδείας – πολιτισμός – αθλητισμός –

τουριστικές – τεχνικές)  

Εξετάζοντας τις υφιστάμενες υποδομές του Δήμου Ζάρακα, διαπιστώνονται τα 

κάτωθι:

 Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κάτοικοι 

του Δήμου Ζάρακα ,συνδέεται με την ύδρευση σε πόσιμο νερό μιας και 

σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού υδρεύεται είτε από ομβροδεξαμενές είτε 

μέσω της μεταφοράς νερού από γειτονικές περιοχές ενώ μεγάλο μέρος του 

Δήμου δεν διαθέτει δίκτυο ύδρευσης. Στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ και μέσω του 

ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου 

«Ύδρευση Ζάρακα» συνολικού προϋπολογισμού 6.657.727,58 €, το οποίο 

περιλαμβάνει την κατασκευή κεντρικού αγωγού μεταφοράς ύδατος από τη 

γεώτρηση που βρίσκεται στη θέση Κοπρισιές στα Δημοτικά Διαμερίσματα και 

την κατασκευή του εσωτερικού δικτύου Τ.Δ. Ρειχιάς. Συγκεκριμένα πρόκειται 

να  κατασκευαστούν έξι (6)  δεξαμενές χωρητικότητας 100μ3 περίπου και δύο 

(2) χωρητικότητας 350μ3 περίπου, δύο (2) αντλιοστάσια,  τα εξωτερικά δίκτυα 

και το εσωτερικό δίκτυο του Τ.Δ. Ρειχιάς.  Με την ολοκλήρωση του 

συγκεκριμένου έργου η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Δεκεμβρίου 2007 

(σήμερα βρίσκεται σε φάση υλοποίησης) προβλέπεται ότι θα δημιουργηθούν οι 

απαραίτητες υποδομές ασφαλούς και επαρκούς ύδρευσης του μεγαλύτερου 

μέρους κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου. Παράλληλα εντός του μηνός 

Σεπτεμβρίου έτους 2006 εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Κατασκευή 

δικτύου Ύδρευση στο Τ.Δ. Ιέρακα» στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ». Υπολείπεται 

πλέον η κατασκευή (αντικατάσταση και επέκταση) εσωτερικού δικτύου 

ύδρευσης και σύνδεσης αυτού με τον υπό κατασκευή κεντρικό αγωγό στο Τ.Δ.

Κυπαρισσίου, και η κατασκευή στα Τ.Δ. Λαμποκάμπου και Χάρακα.        

 Στον τομέα της διάθεσης στερεών αποβλήτων σήμερα ο Δήμος Ζάρακα 

εξυπηρετείται σε χώρο συνολικής επιφάνειας 5 στρεμμάτων στην τοποθεσία 

Μονοδενδρίου Ρειχιάς ο οποίος και θα χρησιμοποιείται για δύο ακόμη χρόνια 

(έτος 2008), μέχρι τη θεσμοθέτηση κοινού χώρου υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων τον οποίο και θα διαχειριστεί ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων Λακωνίας. Με τη μεταφορά αυτή σε νέο χώρο θεωρείται 

επιβεβλημένη η προώθηση εργασιών αποκατάστασης του υφιστάμενου χώρου 

εναπόθεσης στερεών αποβλήτων. Αντίστοιχη προώθηση εργασιών θεωρείται 

επιβεβλημένη και για δύο άλλους χώρους που εξυπηρετούσαν στο παρελθόν 

τους κατοίκους του Δήμου στην τοποθεσία Γρεβενίτη Κυπαρισσίου και Κλίσιζα 
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Χάρακα για την αποκατάσταση των οποίων υπολείπεται η εκπόνηση των 

οριστικών μελετών.    

 Προβλήματα διαπιστώνονται στον τομέα διαχείρισης των υγρών 

αποβλήτων του Δήμου μιας και το σύνολο των κατοικιών εξυπηρετείται από 

απορροφητικούς βόθρους. Τα προβλήματα αυτά είναι εντονότερα στους 

τουριστικούς οικισμούς των Τ.Δ. Κυπαρισσίου και Ιέρακα.  

 Εξετάζοντας τις υφιστάμενες υποδομές υγείας και πρόνοιας διαπιστώνεται ότι 

σήμερα λειτουργούν δύο (2) Αγροτικά Ιατρεία σε Ρειχιά και Κυπαρίσσι ενώ 

λειτουργεί παράλληλα  η Διαδημοτική Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια 

στο Σπίτι Δήμων Νιάτων και Ζάρακα» η οποία παρέχει κοινωνικές υπηρεσίες 

στα άτομα της τρίτης ηλικίας του Δήμου. 

 Στον τομέα της εκπαίδευσης σήμερα λειτουργούν στον Δήμο Ζάρακα δύο 

Δημοτικά Σχολεία και δύο Νηπιαγωγεία στη Ρειχιά και στο Κυπαρίσσι ενώ 

σημαντική είναι η απουσία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μιας και οι μαθητές 

Γυμνασίου και Λυκείου του Δήμου αναγκάζονται όσοι δεν μετακομίσουν στους 

Μολάους για το λόγο αυτό, να κάνουν τη διαδρομή Ζάρακα – Μολάοι 

καθημερινά αφού η τοπική συγκοινωνία λειτουργεί μόνο τρεις φορές την 

εβδομάδα (Κυπαρίσσι – Μολάοι Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή). 

 Όσον αφορά στις αθλητικές υποδομές ο Δήμος διαθέτει δύο γήπεδα 

ποδοσφαίρου και δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης.  Σε ένα από τα ποδοσφαιρικά 

γήπεδα στο Κυπαρίσσι καταγράφεται η ανάγκη βελτιωτικών και επιδιορθωτικών 

έργων, ενώ επίσης αίτημα έχει διατυπωθεί για τη συμπλήρωση των αθλητικών 

εγκαταστάσεων με τη δημιουργία ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου 5X5.   

 Όσον αφορά στις τουριστικές υποδομές, ο Δήμος Ζάρακα διαθέτει σήμερα 

λιμενικές υποδομές στα Τ.Δ. Ιέρακα και Κυπαρισσίου (λιμένας Γέρακα και 

λιμένας Αγ. Νικολάου Κυπαρισσίου) οι υποδομές των οποίων σήμερα 

εξυπηρετούν στοιχειωδώς μικρά τουριστικά και αλιευτικά σκάφη. Οι εν λόγω 

υποδομές για να μπορέσουν να προσελκύσουν και να εξυπηρετήσουν 

οργανωμένα, τουριστικά σκάφη μεσαίου και μεγάλου μήκους θα πρέπει να 

τύχουν σειράς παρεμβάσεων προστασίας, βελτίωσης και επέκτασης.

 Όσον δε αφορά τα τουριστικά καταλύματα και τις υποδομές τουρισμού, 

λειτουργούν δώδεκα επιχειρήσεις, στον οικισμό του Κυπαρισσίου. Στο Τ.Δ. 

Κυπαρισσίου έχει εγκριθεί με τη διαδικασία χρηματοδότησης του Αναπτυξιακού 

Νόμου19 3299/2004, η ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 12 δωματίων – 26 

κλινών.  

                                        
19 17η συνεδρίαση Γνωμοδοτικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου 
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1.1.9. Περιβάλλον 

Το περιβάλλον στο Δήμο Ζάρακα, όπως έχει προαναφερθεί είναι αδιατάρακτο μέχρι 

σήμερα, λόγω κυρίως των ήπιων δράσεων και οικονομικών δραστηριοτήτων που 

λαμβάνουν χώρα. 

Τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται σε σχέση με το περιβάλλον στο 

Ζάρακα είναι η διαχείριση: 

1. Των υδάτινων πόρων 

2. Του θέματος της χρήσης των αιολικών πόρων που πνέουν στα όρια του Δήμου 

3. Των απορριμμάτων 

4. Της κτηνοτροφικής δραστηριότητας 

5. Της τουριστικής κίνησης από θαλάσσης 

6. Των υγρών αποβλήτων σε Κυπαρίσσι και Χάρακα

7. Της οικιστικής δραστηριότητας  

Ο Ζάρακας αποτελείται από ένα αδιατάρακτο σχετικά περιβάλλον, το οποίο η 

θεσμοθέτηση των χρήσεων γης και ο προγραμματισμός δράσεων και έργων 

διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων, αποτελεί εργαλείο διατήρησης και 

συνέχισης των οικονομικών δραστηριοτήτων στην περιοχή. 
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1.1.10. Ενέργεια – Χρήση ΑΠΕ  

Στο σύμπλεγμα των ορέων που εκτείνεται ο Δήμος Ζάρακα έχει καταμετρηθεί 

σημαντικό αιολικό ενεργειακό δυναμικό. 

Σύμφωνα με την Α’ φάση της υποστηρικτικής μελέτης ειδικού πλαισίου 

χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας (Ν. 2742/1999), η μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου στην περιοχή 

κυμαίνεται από 6 – 7 m/s. 

Προκειμένου για την επίτευξη των ειδικών στόχων για τις αιολικές εγκαταστάσεις 

στη χώρα, σύμφωνα με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 

Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

και με βάση παραμέτρους που τέθηκαν προκειμένου να καθοριστούν οι ζώνες 

προτεραιότητας στην Ελλάδα, η περιοχή του Ζάρακα αποτελεί μία Περιοχή 

Απόλυτης Προτεραιότητας. 

Πηγή:Α’ φάση Υποστηρικτική Μελέτη, Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και 
αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ν. 2742/1999)
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Πηγή:Α’ φάση Υποστηρικτική Μελέτη, Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και 
αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ν. 2742/1999)

Αξίζει να σημειωθεί ότι στους χάρτες της αξιολόγησης της γενικής εκτίμησης της 

φέρουσας ικανότητας των Περιοχών Απολύτου Προτεραιότητας, δεν έχουν 

σημειωθεί καθόλου τα στοιχεία που αφορούν τους οικότοπους προτεραιότητας, 

που εξελίσσονται στην περιοχή και κυρίως τη θεσμοθετημένη Ζώνη Ειδικής 

Προστασίας, όπως προαναφέρεται στο κεφάλαιο του φυσικού περιβάλλοντος (κεφ. 

1.1.5.).

Σχολιασμός για το θέμα έχει πραγματοποιηθεί και από την Ελληνική Ορνιθολογική 

Εταιρεία, με τον παρακάτω χάρτη, όπου τοποθετούνται στην ευρύτερη περιοχή του 

Ζάρακα (Μαλέας), οι οικότοποι προτεραιότητας. 
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Πηγή: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 2007

    

Όσον αφορά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)20, στο Δήμο Ζάρακα 

καταγράφονται παρακάτω οι εταιρείες που έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση, για 

εγκατάσταση αιολικών διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, αξιοποιώντας το αιολικό δυναμικό της περιοχής (Χάρτης 4). 

α/α Εταιρεία Θέση έγκρισης Ισχύς (MW)

1. ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΑΕΒΕ 

Καλογεροβούνι 20,40

                                        
20 Η ΡΑΕ συστάθηκε με το νόμο 2773/22-12-99, και είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Έχει κυρίως 

γνωμοδοτικές και εισηγητικές αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας. Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της 

εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική Οδηγία 96/92 και συνδυάζεται με την πολιτική 

του εκσυγχρονισμού των ενεργειακών αγορών στην Ελλάδα.
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2. ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ Γκροπές/ Ράχη Γκιώνη 20,40 

3. ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ Γαϊδουροβούνι 23,80 

Παράλληλα για την περιοχή του Ζάρακα έχει πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός 

αιτήσεων για έγκριση εγκατάστασης συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού των οποίων εκκρεμεί η διαδικασία 

ολοκλήρωσης της σχετικής αδειοδότησης. 

Από το αρχείο των θετικών γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ, έχουν εκδοθεί οι παρακάτω 

άδειες παραγωγής ενέργειας με την τεχνολογία των αιολικών διασυνδεδεμένων 

συστημάτων : 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερ. 

Έκδοσης

Αδ. Παραγ. Θέση

Ισχύς 

(MW)

CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ &  ΣΙΑ ΟΕ 18/04/2006

ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ – ΠΥΡΓΑΚΙ (Δ. 

Ζάρακα – Δ. Λεωνίδιο) 22,00

ΑΛΦΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΑΕΒΕ 24/09/04 ΚΑΛΟΓΕΡΟΒΟΥΝΙ 20,40

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΟΛΑΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ 24/09/04 ΓΚΡΟΠΕΣ/ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ 20,40

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕΒΕ 27/01/06 ΓΑΙΔΟΥΡΟΒΟΥΝΙ 23,80

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ ΑΕ 27/12/01

ΚΟΝΤΟΡΡΑΧΗ 

ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ 10,80

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΣΠΑΡΤΙΛΑ ΑΕ 27/12/01

ΣΠΑΡΤΙΛΑ /ΚΑΡΚΑΝΟ 

ΡΕΙΧΕΑΣ 6,60

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΚΟΥΠΙΑ ΑΕ 01/03/04 ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΙ ΚΟΥΠΙΩΝ 4,50

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ  ΤΟΥΡΛΑ ΑΕ 05/03/04

ΤΟΥΡΛΑ/ΚΟΡΔΕΛΙΖΑ 

ΚΟΥΠΙΩΝ 8,25

ΑΙΟΛΙΚΗ ΖΑΡΑΚΑ ΡΑΧΗ ΓΚΙΩΝΗ ΑΕ 05/03/04

ΡΑΧΗ ΛΟΥΤΣΑΣ/ΡΑΧΗ 

ΓΚΙΩΝΗΣ ΚΟΥΠΙΩΝ & 

ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΥ 9,00

Η διαδικασία του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας βρίσκεται σε διαδικασίες διαβουλεύσεων, ώστε να αποτελέσει με τις 

κατάλληλες ενέργειες θεσμοθετημένο κείμενο για τη χωροταξία και τις χρήσεις 

στην περιοχή. 
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1.1.11. Χρήση νέων τεχνολογιών – Κοινωνία της Γνώσης 

Η χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί μία διαδικασία, που αναπτύσσεται στα 

γραφεία του Δήμου με τη χρήση λογισμικών προγραμμάτων Windows. Ο Δήμος 

Ζάρακα έχει περιθώρια να αναπτύξει δεξιότητες σχετικές με τον τομέα.

1.1.12. Οικονομικές δραστηριότητες 

Ο ενεργός πληθυσμός του Δήμου Ζάρακα σύμφωνα με την τελευταία απογραφή 

πληθυσμού (2001) ανέρχεται σε 454 άτομα εκ των οποίων το 73,6% είναι άνδρες 

και το 26,4% είναι γυναίκες σημειώνοντας δραματική μείωση σε σχέση με τον 

αριθμό του ενεργού πληθυσμού του Δήμου που καταγράφηκε κατά την 

προηγούμενη απογραφή πληθυσμού 1991 της τάξης του 30,0% (1991: 649 

άτομα). 

Η πλειονότητα του ενεργού πληθυσμού ήτοι το 66,45% απασχολείται στον 

πρωτογενή τομέα, το 22,8% απασχολείται στον τριτογενή τομέα ενώ μόλις το 

8,8% απασχολείται στον δευτερογενή τομέα.  Εξετάζοντας ειδικότερα την 

απασχόληση του ενεργού πληθυσμού προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό 

47,1% απασχολείται σ ε  δραστηριότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας, 

δασοκομίας και αλιείας. Πολύ μικρότερο ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στο 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο (9,3%) ενώ επίσης μικρό ποσοστό απασχολείται στον 

κλάδο των κατασκευών, των μεταφορών, αποθήκευσης και επικοινωνίας, και των 

ξενοδοχείων-εστιατορίων (8,4%, 8,4% και 7,5%, αντίστοιχα). Αξιοσημείωτη είναι 

η μείωση της απασχόλησης κατά την τελευταία δεκαετία 1991-2001 σε

δραστηριότητες γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας, δασοκομίας και αλιείας από 

55,5% το 1991 σε 47,1% το 2001 καθώς και της απασχόλησης σε μεταποιητικούς 

κλάδους από 3,9% το 1991 σε 2,6% το 2001.

Αναλύοντας τα στοιχεία που αφορούν την διαπιστωμένη ανεργία στον Δήμο 

Ζάρακα προκύπτει ότι αυτή κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού ανήλθε σε 

10,2% (Τ.Δ. Ρειχιάς: 10,2%, Τ.Δ. Κυπαρισσίου: 4,3%, Τ.Δ. Ιέρακος: 37,8%, Τ.Δ.

Λαμποκάμπου: 0%, Τ.Δ.Χάρακα: 7,5%) σαφώς ανώτερος από το αντίστοιχο 

ποσοστό σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας όπου ανεργία ανήλθε σε 7,13% και 

9,2%, αντίστοιχα. 

Εξετάζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα διαπιστώνεται ότι στην τοπική αγορά 

του Δήμου Ζάρακα δραστηριοποιούνται συνολικά 60 επιχειρήσεις (2002) 
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σημειώνοντας συγκριτικά σημαντική αύξηση από την προηγούμενη χρονιά της 

τάξης του 9,1% (2001:55 επιχειρήσεις). Όσον αφορά στον κλάδο δραστηριότητας 

των επιχειρήσεων αυτών προκύπτει- όπως παρουσιάζει και το κάτωθι γράφημα- ότι 

η πλειονότητα των επιχειρήσεων ανήκει στον κλάδο 55 (εστιατόρια-ξενοδοχεία) 

όπου καταγράφεται το 45,0% (αύξηση 2001/2002: 22,7%) του συνόλου των 

επιχειρήσεων ενώ εξ ίσου σημαντικό ποσοστό επιχειρήσεων καταγράφεται στους 

κλάδους 45 όπου καταγράφεται το 18,3% των τοπικών επιχειρήσεων, 52 (λιανικό 

εμπόριο) όπου καταγράφεται το 11,7% και 51 (χονδρικό εμπόριο) όπου 

καταγράφεται το 8,3% των τοπικών επιχειρήσεων.    

Φωτ. 6  Αμπελώνας στην είσοδο του Χάρακα

Πίνακας: Δραστηριοποιούμενες Επιχειρήσεις στον Δήμο Ζάρακα κατά κλάδο 

δραστηριότητας κατά το έτος 2002

Κλάδος Αριθμός Ποσοστό
Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα και 
συναφείς δραστηριότητες 

1 1,67%

Άλλες εξορυκτικές και λατομικές 
δραστηριότητες

1 1,67%

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 1 1,67%

Βιομηχανία ξύλου και προϊόντων 
από ξύλο και φελλό

1 1,67%

Κατασκευή άλλων προϊόντων από 
μη μεταλλικά ορυκτά

1 1,67%

Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων

1 1,67%

Κατασκευές 11 18,33%
Χονδρικό εμπόριο 5 8,33%
Λιανικό εμπόριο 7 11,67%
Ξενοδοχεία και εστιατόρια 27 45,00%
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Χερσαίες μεταφορές 1 1,67%
Βοηθητικές και συναφείς προς τις 
μεταφορές δραστηριότητες

2 3,33%

Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές δραστηριότητες

1 1,67%

Σύνολο 60 100,00%
             Πηγή: ΕΣΥΕ, Μητρώο Επιχειρήσεων, 2006

Εξειδικεύοντας την ανάλυση στον κλάδο «Ξενοδοχεία-Εστιατόρια» προκύπτει ότι 

το σύνολο των καταγεγραμμένων επίσημα τουριστικών καταλυμάτων που 

λειτουργούν στον Δήμο Ζάρακα βρίσκονται στο Τ.Δ. Κυπαρισσίου, λειτουργούν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αριθμώντας συνολικά επτά (7) μονάδες 

τουριστικών καταλυμάτων και οι οποίες διαθέτουν συνολικά 142 κλίνες. Από αυτές 

οι τρεις είναι ξενοδοχεία (Α΄, Β΄ και  Γ΄ κατηγορίας), δύο αποτελούν 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δύο ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Πίνακας:  Τουριστικά Καταλύματα στο Δήμο Ζάρακα, 2007

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤ ΚΛΙΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
"ΜΥΡΤΩΟ"                                 Α 35 Όλο το 

χρόνο
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Ξενοδοχείο

ΠΟΥΛΑΚΗΣ  Β 20 Όλο το 
χρόνο

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Ξενοδοχείο

ΡΟΒΑΤΣΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        

Γ 17 Όλο το 
χρόνο

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Ξενοδοχείο

ΑΤΑΛΑΝΤΗ Α 40 Όλο το
χρόνο

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Ενοικιαζόμενα 
Διαμερίσματα

ΡΟΒΑΤΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Β 3 Όλο το 
χρόνο

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Ενοικιαζόμενα 
Διαμερίσματα

"ΚΥΦΑΝΤΑ" Α 15 Όλο το 
χρόνο

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Ενοικιαζόμενα 
δωμάτια

ΡΟΒΑΤΣΟΥ 
ΜΑΡΙΑ

Β 12 Όλο το 
χρόνο

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ Ενοικιαζόμενα 
δωμάτια

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΛΙΝΩΝ

142

   Πηγή: Δήμος Ζάρακα

Όσον αφορά σε άλλες τουριστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν στον Δήμο 

Ζάρακα διαπιστώνεται ότι πέραν των τουριστικών καταλυμάτων λειτουργούν είκοσι 

πέντε ταβέρνες-εστιατόρια (2007). Μελετώντας τον τόπο έδρας των επιχειρήσεων 

αυτών προκύπτει ότι επτά  επιχειρήσεις (το 41,2%) λειτουργούν στον οικισμό 

Κυπαρισσίου, πέντε επιχειρήσεις (το 29,4%) βρίσκονται στον οικισμό του λιμένα 

Γέρακα, δύο (το 11,8%) στον οικισμό της Ρειχιάς, δύο (το 11,8%) στον οικισμό 
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του Λαμπόκαμπου κι ένας (το 5,9%) στον οικισμό Χάρακα. Σχεδόν στο σύνολό 

τους λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (μόνο μία επιχείρηση είναι εποχική 

λειτουργώντας μόνο την καλοκαιρινή περίοδο).

Πίνακας: Εστιατόρια –Ταβέρνες  στο Δήμο Ζάρακα, 2007

ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Όλο το χρόνο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Όλο το χρόνο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Όλο το χρόνο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ Όλο το χρόνο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

"ΟΙ ΠΛΟΕΣ" Όλο το χρόνο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Όλο το χρόνο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΠΟΥΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Όλο το χρόνο ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

"Ο ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ" Όλο το χρόνο ΛΙΜΑΝΙ ΓΕΡΑΚΑ

"ΤΟ ΡΕΜΕΤΖΟ" Όλο το χρόνο ΛΙΜΑΝΙ ΓΕΡΑΚΑ

"ΤΟ ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ" Όλο το χρόνο ΛΙΜΑΝΙ ΓΕΡΑΚΑ

"Η ΑΥΡΑ" Όλο το χρόνο ΛΙΜΑΝΙ ΓΕΡΑΚΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΣ Όλο το χρόνο ΛΙΜΑΝΙ ΓΕΡΑΚΑ

"Ο ΒΑΓΓΕΛΗΣ" Όλο το χρόνο ΡΕΙΧΙΑ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΓΓΗΣ Όλο το χρόνο ΡΕΙΧΙΑ

"ΤΑ 3 ΑΔΕΛΦΙΑ" Καλοκαίρι ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ Όλο το χρόνο ΛΑΜΠΟΚΑΜΠΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Όλο το χρόνο ΧΑΡΑΚΑΣ

                Πηγή: Δήμος Ζάρακα
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1.1.13. Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ζάρακα

Στο Δήμο Ζάρακα, ως Νομικά Πρόσωπα καταγράφονται οι Σχολικές Επιτροπές της 

Ρειχιάς και του Κυπαρισσίου, ενώ δε λειτουργεί κάποιο άλλο Νομικό Πρόσωπο. 

Αποτελεί αντικείμενο πρότασης της παρούσης, ως απόρροια του ισχύοντος 

θεσμικού πλαισίου, η σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης της ύδρευσης, ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας του δικτύου ύδρευσης στο Δήμο Ζάρακα. 

1.1.13.1. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και νηπιαγωγείου Ρειχιάς 

Σύμφωνα με τη Νομαρχιακή απόφαση 13433 / 5-9-1990 (αρ. φύλλου 617 /27-9-

2290, ΦΕΚ τεύχος Β’) στους σκοπούς της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού

Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ρειχιάς συγκαταλέγονται:

 η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 

καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων 

υλικών κ.λπ. των σχολείων αυτών

 η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων

 η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά 

των διδακτηριακών εγκαταστάσεων. 

 η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών 

μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και 

γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη 

στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζάρακα (Πρακτικό 

Συνεδρίασης αρ. 5/2007) συγκροτήθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ως άνω 

Νομικού Προσώπου για τη Δημοτική Περίοδο 2007-2010 αποτελούμενο από τα 

εξής 7 μέλη: 

 Τρεις Δημοτικούς Συμβούλους, αναπληρούμενους από τρεις δημοτικούς 

συμβούλους

 Τον Διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ρειχιάς

 Την Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Ρειχιάς

 Ένα γονέα εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων με τον αναπληρωτή του

 Ένα σύμβουλο του τοπικού διαμερίσματός με τον αναπληρωτή του

Στο Σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχεδιαγραμματικά τα 
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χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Νομικού Προσώπου του Δήμου «Σχολική 

Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ρειχέας» κατά την τελευταία 

τριετία 2004-2006. 

Σχεδιάγραμμα :Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 

και Νηπιαγωγείου Ρειχέας 2004-2006

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2004

2005

2006

ΕΣΟΔA ΕΞΟΔΑ

                           Πηγή: Δήμος Ζάρακα

Αναλυτικότερα στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα κατά κατηγορία εσόδων και εξόδων που δημιουργήθηκαν κατά την 

τριετία 2004-2006.

Πίνακας:Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 

και Νηπιαγωγείου Ρειχέας 2004-2006

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΡΕΙΧΕΑΣ, 2006

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΡΕΙΧΕΑΣ,

2005

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΡΕΙΧΕΑΣ, 

2004

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ
3.293,93 116,76 27,32
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ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
6.366,94 5.591,59

ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΌ ΝΠΔΔ & 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
0 1.000 4.420,87

ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ 1.200 21,76

ΤΟΚΟΙ 0 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 10.860,87 6.708,35 4.469,95

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 

& ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
990,83 1.093,01 1.199,59

ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 1230 1.221,8 989

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 1.539,04 910,36 783,03

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ 0 0

ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ 238,5 878,5 531,5

ΕΛ.ΤΑ 0 27,4

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ 

Ι.Κ.Α
0 0

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
137,55 17 209,67

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 0 0

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΙΔ/ΡΙΟΥ 559,63 48,5 91,2

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ 

ΣΚΕΥΩΝ
230 0 12

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 230 25 146,5

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ
0 0 212,92

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0 0

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
20 40

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚ. ΥΛΙΚΟΥ 0 0

ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 299,71 333,75 177,78

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0 0

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.475,26 4.595,32 4.353,19

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ + ΜΕΤΡΗΤΑ = 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
5.384,96 2.113,03 116,76

Πηγή: Δήμος Ζάρακα
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1.1.13.2. Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

Κυπαρισσίου 

Σύμφωνα με τη Νομαρχιακή απόφαση 8900 / 19-7-1990 (αρ. φύλλου 514/ 9-8-

1990 ΦΕΚ τεύχος Β’) στους σκοπούς της Σχολικής Επιτροπής του Δημοτικού 

Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίου συγκαταλέγονται οι κάτωθι:

 η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες 

καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αναλώσιμων 

υλικών κ.λπ. των σχολείων αυτών

 η εκτέλεση μικρών έργων για επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων

 η αποκατάσταση φθορών και ζημιών των επίπλων, εξοπλισμού και γενικά 

των διδακτηριακών εγκαταστάσεων. 

 η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών 

μονάδων με έπιπλα και σκεύη, με βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και 

γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη 

στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζάρακα (Πρακτικό 

Συνεδρίασης αρ. 5/2007) συγκροτήθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ως άνω 

Νομικού Προσώπου για τη Δημοτική Περίοδο 2007-2010 αποτελούμενο από τα 

εξής 7 μέλη:

 Τρεις Δημοτικούς Συμβούλους, αναπληρούμενους από τρεις δημοτικούς 

συμβούλους

 Τη Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κυπαρισσίου

 Τη Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίου

 Ένα γονέα με τον αναπληρωτή του

 Ένα σύμβουλο του τοπικού διαμερίσματός με τον αναπληρωτή του

Στο Σχεδιάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζονται σχεδιαγραμματικά τα 

χρηματοοικονομικά αποτελέσματα του Νομικού Προσώπου του Δήμου «Σχολική 

Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίου» κατά την τελευταία 

τριετία 2004-2006. 
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Σχεδιάγραμμα: Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου 

και Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίου 2004-2006

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
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ΕΞΟΔΑ ΕΣΟΔΑ

             Πηγή: Δήμος Ζάρακα

Αναλυτικότερα στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά 

αποτελέσματα κατά κατηγορία εσόδων και εξόδων που δημιουργήθηκαν κατά την 

τριετία 2004-2006.

Πίνακας : Έσοδα-Έξοδα Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου

και Νηπιαγωγείου Κυπαρισσίου 2004-2006

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ,

2006

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ,

2005

ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ,

2004

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ

ΧΡΗΣΗΣ
2.113,03 295,81 583,02

ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
5.366,94 7.928,68 5.055,30

ΕΠΙΧΟΡ. ΑΠΌ ΝΠΔΔ & 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
1.000,00 0,00

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ 100,00 0,00

TOKOI 42,55

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 8.579,97 8.224,49 5.680,87



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 – 2010, Α’ ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ – «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. 57

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΞΟΔΩΝ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ 

ΥΛΗΣ 

& ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

1.189,66 517,43 1.338,17

ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ 1.571,00 1.234,00 1.350,00

ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 925,00 1.463,83 1.370,07

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ 0,00 29,00 177,00

ΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ 784,50 242,50 264,50

ΕΛ.ΤΑ 42,50 33,20 68,69

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΟ Ι.Κ.Α
403,54 0,00

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
254,75 20,00

ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
31,74 0,00

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΔ/ΡΙΟΥ
0,00 191,33

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ
0,00 0,00

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 0 0,00 95,00

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ 

ΜΕΣΩΝ
160,62 0,00 434,27

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ
0,00 197,50

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.319,34 142,20

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚ. 

ΥΛΙΚΟΥ
44,07

ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 139,04 567,40 287,36

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 0,00 335,07

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.866,39 4.973,48 5.385,06

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ + ΜΕΤΡΗΤΑ 

= ΥΠΟΛΟΙΠΟ
1.713,58 3.251,01 295,81

      Πηγή: Δήμος Ζάρακα
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1.2. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης 

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αξιολογώντας την υφιστάμενη κατάσταση 

του Δήμου Ζάρακα.

Παρουσιάζονται οι δυνατότητες και τις αδυναμίες καθώς οι ευκαιρίες που καλείται 

να εκμεταλλευτεί και τους κινδύνους που πιθανώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει στο 

μέλλον ο Δήμος Ζάρακα τόσο ως Οργανισμός, ως φορέας άσκησης τοπικής 

αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και ως φορέας τοπικής ανάπτυξης της ευρύτερης 

περιοχής, αλλά και της πολιτικής που εθνικά και περιφερειακά έχει διατυπωθεί για 

την επόμενη προγραμματική περίοδο. Ταυτόχρονα, αποτελεί μία σύνθεση των 

διαπιστώσεων που παρουσιάσθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια για το εξωτερικό 

και εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου καθώς και μέθοδο υποστήριξης της 

κατάστρωσης στρατηγικής του Δήμου για την επόμενη τετραετία.

Οι ενότητες των συμπερασμάτων είναι οι παρακάτω:

- ανάλυση SWOT του Δήμου Ζάρακα η οποία περιλαμβάνει:

o αξιολόγηση, των λειτουργικών, οργανωτικών και οικονομικών 

χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και των 

Νομικών Προσώπων του

o αξιολόγηση των εξωγενών παραγόντων όπου αφορά θεσμικό πλαίσιο, 

εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και χρηματοδοτήσεις

- κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, τα οποία προκύπτουν από την ιεράρχηση των 

προβλημάτων και των περιορισμών της περιοχής του Δήμου, τα οποία θα 

πρέπει να αντιμετωπιστούν από το Δήμο κατά την επόμενη περίοδο, 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες. 

1.2.1. Ανάλυση SWOT

Η ανάλυση SWOT είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο θα 

χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 

του Δήμου, ώστε να ληφθούν από το Δήμο οι απαραίτητες αποφάσεις σε σχέση με 

τους στόχους που έχει θέσει για την επίτευξή τους. 

Κατά την ανάλυση SWOT θα μελετηθούν τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα 

(Weaknesses) σημεία του Δήμου, καθώς και οι ευκαιρίες (Opportunities) και οι 

απειλές (Threats) που υπάρχουν.
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Αντιθέτως, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν μεταβλητές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος του Δήμου, τις οποίες ο Δήμος θα πρέπει να εντοπίσει, να 

προσαρμοστεί σε αυτές ή ακόμα και να τις προσαρμόσει όπου κάτι τέτοιο είναι 

εφικτό. 

1.2.1.1 Δυνατότητες / αδυναμίες υπηρεσιών του Δήμου

Ο Ζάρακας αποτελεί τόπο με ισχυρές ιστορικές αναφορές, σύμφωνα τόσο με τα 

βιβλιογραφικά δεδομένα, όσο και με βάση τα ιστορικά στοιχεία που βρίσκονται στο 

Ζάρακα. Επίσης, ο δήμος διαθέτει ένα αξιόλογο φυσικό περιβάλλον, με τη 

μεγαλύτερη έκταση του Δήμου, (περίπου 90%), να εντάσσεται σε περιοχές του 

δικτύου ΦΥΣΗ 2000. 

Η ιστορία καθώς και οι φυσικοί πόροι του Δήμου Ζάρακα συμβάλουν ώστε, ο 

Δήμος να διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης.

Φωτ. 7: Στη διαδρομή προς Κυπαρίσσι 

Οι δυνατότητες κα αδυναμίες των υπηρεσιών του Δήμου, προκύπτουν από την 

ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και παρουσιάζονται παρακάτω με τη μορφή 

πινάκων. Οι δυνατότητες και αδυναμίες εξετάζονται ως προς τις εξής ενότητες:

o Λειτουργίες

o Ανθρώπινο δυναμικό

o Ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών

o Υλικοτεχνική υποδομή

o Οικονομική κατάσταση 
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Οι παραπάνω διαπιστωμένες ανάγκες αποτελούν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, 

για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, τα οποία αποτελούν και τα στοιχεία 

εκείνα που διαμορφώνουν και την απαιτούμενη στρατηγική για το σχεδιασμό της 

επόμενης τετραετίας.    

Δυνατότητες και αδυναμίες υπηρεσιών Δήμου / Λειτουργίες

Δυνατότητες Αδυναμίες

- Αποτελεσματική είσπραξη εσόδων

- Αύξηση εσόδων από επιχορηγήσεις για 

επενδύσεις

- Υποστήριξη διαδικασιών χαρακτηρισμού 

των οικισμών του Δήμου ως 

παραδοσιακοί

- Υποστήριξη διαδικασιών θεσμοθέτηση 

κοινού χώρου υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων

- Κενές οργανικές θέσεις

- Έλλειψη Δημοτικής Επιχείρησης 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης

- Έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού

- Έλλειψη δομών εκπαίδευσης

Δυνατότητες και αδυναμίες υπηρεσιών Δήμου / Ανθρώπινο Δυναμικό

Δυνατότητες Αδυναμίες

- Κατάρτιση του προσωπικού - Απουσία αποφοίτων Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης

- Κενές Οργανικές Θέσεις

Δυνατότητες και αδυναμίες υπηρεσιών Δήμου / Ποιότητα Υπηρεσιών

Δυνατότητες Αδυναμίες

- Λειτουργία δικτύου ύδρευσης με την 

υλοποίηση μεγάλων έργων («Ύδρευση 

Ζάρακα» και «Ύδρευση Δήμου Ζάρακα-

Δ.Δ Κυπαρισσίου»

- Εφαρμογή του Σχεδίου Χωρικής και 

Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης

- Αξιοποίηση της καθορισμένης Ζώνης 

Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) στα Όρια του 

Δήμου για την επέκταση του 

- Έλλειψη σχεδιασμού Πολεοδομικής 

Προστασίας 

- Έλλειψη προγραμματισμού προώθησης 

αγροτικών προϊόντων

- Απουσία λειτουργίας δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης

- Στοιχειώδης εξυπηρέτηση των 

λιμενικών υποδομών

- Έλλειψη Δημοτικής Συγκοινωνίας
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«Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα»

- Λειτουργία Διαδημοτικής Μονάδας 

Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο 

Σπίτι Δήμων Νιάτων και Ζάρακα»

Δυνατότητες και αδυναμίες υπηρεσιών Δήμου / Υλικοτεχνική υποδομή

Δυνατότητες Αδυναμίες
- Λειτουργία βασικών υπηρεσιών

- Χρήση στοιχειώδους τεχνολογίας
- Η έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης του 

Δήμου Ζάρακα με την Αττική 

- Η έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας

- Η ανεπάρκεια υφιστάμενων λιμενικών 

υποδομών να εξυπηρετήσουν μεσαία 

και μεγάλα τουριστικά σκάφη

- Η έλλειψη αποχετευτικού δικτύου

- Η έλλειψη θεσμοθετημένου χώρου 

διαχείρισης ή απόθεσης απορριμμάτων
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Δυνατότητες και αδυναμίες υπηρεσιών Δήμου / Οικονομική Κατάσταση

Δυνατότητες Αδυναμίες

- Συνεχής αύξηση εσόδων

- Υψηλός Βαθμός Απορρόφησης 

Ευρωπαϊκών Κονδυλίων

- Πλούτος φυσικών πόρων

- Ζώνη Ειδικής Προστασίας

- Περιοχή NATURA 2000

- Παραδοσιακή ζαρακίτικη αρχιτεκτονική 

- Άμεση πρόσβαση στο Μυρτώο Πέλαγος 

– θαλάσσιος τουρισμός 

- Αξιόλογοι πολιτιστικοί πόροι 

- Αναβάθμιση των παραγόμενων 

προϊόντων (προϊόντα ποιότητας, - ΠΓΕ 

ελαιόλαδο Λακωνία, ποιοτική 

οικολογική γεωργία)

- Παραγωγή τοπικών κτηνοτροφικών 

προϊόντων

- Παραγωγή βιολογικών προϊόντων

- Σημαντικό αιολικό ενεργειακό δυναμικό 

που συγκεντρώνεται στους ορεινούς 

όγκους της γεωγραφικής περιοχής του 

Δήμου. 

- Παραθαλάσσιες ακτές (ΒΛΥΧΑΔΑΣ, 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ, ΜΠΑΛΟΓΕΡΙ, 

ΔΡΥΜΙΣΚΟΥ, ΑΡΙΑΝΝΑΣ, ΠΙΛΙΖΑΣ ΚΑΙ 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

- Τμήμα ορεινού όγκου Πάρνωνα 

- Ικανή αξία περιοχής για λειτουργία ως 

τουριστικός προορισμός ετήσιας 

διάρκειας – προσφορά πακέτων 

τουριστικών διαθεσιμότητας

- Μεγάλη απόσταση από το κοντινότερο 

αστικό κέντρο 

- Χαμηλός βαθμός ανάπτυξης 

δευτερογενούς παραγωγής γεωργικών 

και κτηνοτροφικών προϊόντων

- Κατακερματισμένη αγροτική 

δραστηριότητα 

- Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος 

- Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο τοπικού 

πληθυσμού 

- Μικρό μέγεθος μονάδων καταλυμάτων

- Απουσία δομών εκπαίδευσης 

- Συρρίκνωση και γήρανση του τοπικού 

πληθυσμού 
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1.2.1.2 Ευκαιρίες και περιορισμοί από εξωγενείς παράγοντες

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί που τίθενται 

από εξωγενείς προς το Δήμο Ζάρακα παράγοντες. Οι ευκαιρίες και περιορισμοί που 

εξετάζονται αφορούν δύο γενικούς παράγοντες και είναι οι εξής:

- Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, το οποίο συνοψίζει τις 

προτεραιότητες της Ελλάδας για την αντίστοιχη Προγραμματική Περίοδο και 

τις εντάσσει στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Λισσαβόνας. Εξετάζονται 

ιδιαίτερα το Περιφερειακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και 

Ιονίων Νήσων, το ΕΠ Αγροτική Ανάπτυξη και οι διατάξεις εφαρμογής του 

ΕΣΠΑ που αφορούν το Δήμο ως πιθανό τελικό δικαιούχο.

- Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης ειδικά σε ό,τι 

αφορά το νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα και το ενδεχόμενο εφαρμογής 

νέου προγράμματος συνενώσεων ΟΤΑ.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι ευκαιρίες και οι περιορισμοί συνοπτικά καθώς και 

διεξοδικά στο κεφάλαιο 2.2. «Αναπτυξιακές Προτεραιότητες»

1.2.1.2.1. 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
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- Απασχόληση και Κοινωνική Συνοχή

- Θεσμικό Περιβάλλον 

- Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης.

Για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας, κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007–2013, σε εθνικό επίπεδο έχουν σχεδιαστεί και 

υποβληθεί στην Ε.Ε. οκτώ (8) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ), πέντε 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, ένα εκ των οποίων είναι το 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και 

Ιονίων Νήσων (ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ) - στόχος: Σύγκλιση21. 

Παράλληλα στην ομπρέλα του ΕΣΠΑ σχεδιάζονται και τα προγράμματα 

διασυνοριακή – διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία (Στόχος 3). Κύρια θα 

υλοποιηθούν δράσεις / (ανταλλαγές και έργα) για τον τουρισμό, την 

επιχειρηματικότητα κ.λπ. με τις γειτονικές χώρες και με αναφορά σε χωρικές 

ενότητες όπως: Ελλάδα – Αλβανία, Ελλάδα – Κύπρος κ.λπ. και γενικά 

προγράμματα που σχετίζονται με τον νοτιοανατολικό χώρο και τη μεσογειακή 

λεκάνη. 

Τα οκτώ τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα είναι: 

o ΕΠ Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη

o ΕΠ Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας 

o ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 

o ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (πρώην Κοινωνία της Πληροφορίας – ΚτΠ)

o ΕΠ Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 

o ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

o ΕΠ Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

o ΕΠ Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 

                                        
21 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 τ η ς  καινοτομίας και τ η ς  κοινωνίας τ η ς  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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Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ ανέρχεται σε περίπου 20,5 δις. €. Το ΕΣΠΑ 

απαρτίζεται από 14 επιχειρησιακά προγράμματα εκ των οποίων 7 είναι τομεακά, 5 

περιφερειακά, ένα αφορά την τεχνική βοήθεια και ένα την εδαφική συνεργασία.

Ως προς την υλοποίηση του ΕΣΠΑ εισάγονται νέες διατάξεις οι οποίες αποσκοπούν 

στη μείωση των Τελικών Δικαιούχων κατά 90%. Με την εισαγωγή του κριτηρίου 

της διαχειριστικής επάρκειας, σύμφωνα με νέο και υπό διαμόρφωση πρότυπο του 

ΕΛΟΤ θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πως οι δυνατότητες των (μικρών) Δήμων να 

δράσουν ως τελικοί δικαιούχοι θα μειωθεί δραστικά. Συνεπώς θα χρειαστεί είτε να 

μεταβιβάσουν την αρμοδιότητα αυτή σε άλλους φορείς (υφιστάμενους ή νέους) 

είτε να κάνουν τα απαραίτητα βήματα προκειμένου να πιστοποιηθούν αναλόγως.

1.2.1.2.2. ΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων (Δ.Ε.Π.Ι.Ν.)

Η χωρική ενότητα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων αποτελεί νέο 

επίπεδο προγραμματισμού το οποίο απαρτίζεται από τρεις διοικητικές περιφέρειες 

που ανήκουν στον αμιγή στόχο 1 δηλαδή έχουν και οι τρεις ΑΕΠ μικρότερο του 

μέσου κοινοτικού.. Στρατηγικός στόχος της χωρικής ενότητας είναι:

Το ΠΕΠ Πελοποννήσου θα υλοποιηθεί βάσει τριών αξόνων προτεραιότητας: 

1. Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Πελοποννήσου (ΑΠ 2 ΔΕΠΙΝ)

2. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα Πελοποννήσου (ΑΠ 5 ΔΕΠΙΝ)

3. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Πελοποννήσου (ΑΠ 8 ΔΕΠΙΝ)

Η συνολική δημόσια δαπάνη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στο πλαίσιο του ΠΕΠ 

θα ανέλθει σε 412 εκ. €. Τη μεγαλύτερη δημόσια δαπάνη συγκεντρώνει ο τρίτος 

άξονας ή Άξονας Προτεραιότητας 8 του ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ, με 268 εκ. €.
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Ευκαιρίες και περιορισμοί –ΠΕΠ ΔΕΠΙΝ

Ευκαιρίες Περιορισμοί

- Ενίσχυση της ελκυστικότητας και της 

εξωστρέφειάς της, για την ανάδειξη και 

προώθηση κυρίως υψηλής ποιότητας 

τουριστικών υπηρεσιών και αγροτικών 

προϊόντων, σε συνδυασμό με την προστασία 

του περιβάλλοντος, την αξιοποίηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, και την 

εφαρμογή καινοτομιών.

- Έμφαση σε προσπελασιμότητα (οδικά και 

λιμενικά)

- Σημαντικές χρηματοδοτήσεις για προστασία 

περιβάλλοντος και ποιότητα ζωής (ύδρευση, 

άρδευση, επεξεργασία λυμάτων κλπ.)

- Σημαντικές χρηματοδοτήσεις στον τομέα 

της υγείας – πρόνοιας 

- Δυνατότητες διακρατικών συνεργασιών 

ειδικά σε Ευρωπαϊκά και Μεσογειακά δίκτυα 

για το περιβάλλον και τον πολιτισμό

- Ειδικά κονδύλια για την αγροτική 

αναγέννηση

- Ενεργοποίηση Δήμου για την ωρίμανση 

έργων 

- Απομάκρυνση του Διοικητικού 

Κέντρου

- Έλλειψη διαχειριστικής επάρκειας 

του Δήμου για την άντληση 

κοινοτικών πόρων
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1.2.1.2.3. Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Οι βασικές προτεραιότητες και τα μέτρα ανάπτυξης στον τομέα της Αγροτικής 

Ανάπτυξης περιόδου 2007 – 2013 (παρεμβάσεις για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου 

και την Αλιεία), προωθούνται από διακριτά Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλιεία αντίστοιχα. 

Το νέο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης22 επικεντρώνεται ειδικότερα στη δημιουργία 

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, προστατεύοντας και 

ενισχύοντας23, 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 Λισσαβόνας24 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.

                                        

22 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Καν. 1698/2005 

23 SEC(2005) 981 της 20.7.2005

24 Στρατηγικές για την απασχόληση και την ανάπτυξη 



ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 2007 – 2010, Α’ ΦΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

ΔΗΜΟΣ ΖΑΡΑΚΑ – «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. 68

Ευκαιρίες και περιορισμοί –Αγροτική Ανάπτυξη

Ευκαιρίες Περιορισμοί

- Εκπαίδευση αγροτικού πληθυσμού με 

σκοπό στην προώθηση του 

επιχειρηματικού πνεύματος 

- Εκσυγχρονισμός των αγροτικών 

μονάδων  και επέκταση στον τομέα της 

βιώσιμης δασοκομίας, με επίκεντρο τον 

Πάρνωνα

- Βελτίωση των αγροτικών προϊόντων και 

αύξηση της παραγωγής βιολογικών 

προϊόντων

- Επενδύσεις στη μεταποίηση αγροτικών 

προϊόντων

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

- Αναστροφή της ηλικιακής διάρθρωσης 

- Έμφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος

- Δράσεις προστασίας και ανάδειξης του 

παραδοσιακού οικιστικού περιβάλλοντος 

και των πολιτιστικών στοιχείων για 

βελτίωση ποιότητας ζωής

- Έργα υποδομών στις αγροτικές περιοχές

- Ένταξη και χρήση ΤΠΕ στον αγροτικό 

χώρο (στην παραγωγή και την διοίκηση) 

με στόχο την στροφή προς την 

ποιότητα.

- Συρρίκνωση – Γήρανση του τοπικού 

αγροτικού πληθυσμού

- Έλλειψη γενικής στρατηγικής για τον 

αγροτικό τομέα

- Μικρές ποσότητες παραγόμενων 

βιολογικών αγροτικών προϊόντων 

- Ελλιπής διαχείριση υδάτων 

- Χαμηλή αποτελεσματικότητα Δήμου 

στην καθοδήγηση αγροτών 

- Μικρό μέγεθος του κλήρου 

- Χαμηλό ποσοστό εκπαίδευσης και 

εκμάθησης τοπικού αγροτικού 

πληθυσμού.

1.2.1.2.4. Εθνικό Πρόγραμμα Αλιείας

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 οποίο 

απασχολούνται οι κάτοικοι του Δήμου Ζάρακα. 
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Στο Εθνικό Πρόγραμμα Αλιείας οι άξονες προτεραιότητας είναι: 

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 (προσέγγιση LEADER) 

Άξονας 5 : Ανθρώπινο κεφάλαιο & κοινοτικές πολιτικές 

Άξονας 6 : Χρηστή διαχείριση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ΚΑΠ   

Ευκαιρίες και περιορισμοί –Αλιεία

Ευκαιρίες Περιορισμοί
- Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού για 

την προώθηση στη διαφοροποίηση 

της απασχόλησης 

(πολυαπασχόληση).

- Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

- Αναστροφή της ηλικιακής 

διάρθρωσης 

- Επενδύσεις στη μεταποίηση 

προϊόντων στην αλιεία

- Έμφαση στην προστασία του 

περιβάλλοντος

- Έργα λιμενικών υποδομών 

- Το εισόδημα από την αλιεία είναι 

συνήθως επικουρικό

- Απουσία υποδομών

- Συρρίκνωση και γήρανση του 

τοπικού αγροτικού πληθυσμού

- Έλλειψη γενικής στρατηγικής 

1.2.1.3. Θεσμικό πλαίσιο τοπικής αυτοδιοίκησης

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 επιχειρήσεις. Οι εταιρίες των ΟΤΑ διακρίνονται πλέον σε κοινωφελείς και 

ανώνυμες, ενώ εισάγεται αυστηρό πλαίσιο εξωτερικών ελέγχων. Οι αλλαγές αυτές 

αναλύονται διεξοδικά στην επόμενη ενότητα ενώ το σύνολο των αλλαγών του 

Κώδικα παρουσιάζεται στο Παράρτημα.

Επιπλέον, το κριτήριο της διαχειριστικής επάρκειας – και σε μικρότερο βαθμό το νέο 

πλαίσιο λειτουργίας των δημοτικών επιχειρήσεων – θέτει το Δήμο προ σημαντικών 
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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 

(Πάρνων Α.Ε.) 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 Πάρνων Α.Ε., 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 ορεινής μειονεκτικής 

περιοχής.
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Ευκαιρίες και περιορισμοί –Θεσμικό πλαίσιο

Ευκαιρίες Περιορισμοί

- Αναδιοργάνωση δημοτικών 

επιχειρήσεων προς όφελος της 

αποτελεσματικότητάς τους και με 

δυνατότητες δημιουργίας υπεραξίας –

οικονομικής ή άλλης - για το Δήμο.

- Σταδιακή προσέγγιση με τους 

γειτονικούς δήμους για τη δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας για δημοτικά 

έργα και υπηρεσίες.

- Ευκαιρία επέκτασης των λειτουργιών 

της Πάρνων Α.Ε., μετά από 

απαραίτητες διαδικασίες και 

επενδύσεις.

- Δυσκολίες στην πιστοποίηση της 

διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου

- Πολιτικό κόστος αναδιοργάνωσης 

νομικών προσώπων

- Παρωχημένες διοικητικές αντιλήψεις 

και αδράνεια διοικητικού μηχανισμού
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Πλεονεκτήματα και Αδυναμίες, Ευκαιρίες και Απειλές του Δήμου Ζάρακα
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ΠΛ 1. ΠΛΟΥΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
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ΑΔ.1 ΔΥΣΚΟΛΗ ΟΔΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΠΛ 2. ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000, ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΔ.2 ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΛ 3. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ «ΖΑΡΑΚΙΤΙΚΗ» ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΔ.3 ΕΛΛΕΙΨΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή 

ΑΠΟΘΕΣΗΣ   ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΛ 4. ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΥΡΤΩΟ ΠΕΛΑΓΟΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

ΑΔ.4 ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΛ 5. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΔ.5 ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΛ 6. ΤΟΠΙΚΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΔ.6 ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΛ 7. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΔ.7 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΛ 8. ΑΙΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΔ.8 ΜΙΚΡΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΛ 9. ΙΚΑΝΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΚΕΤΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΔ.9 ΧΑΜΗΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΠΛ 10. ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΚΤΕΣ (ΒΛΥΧΑΔΑΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ, 

ΜΠΑΛΟΓΕΡΙ, ΔΡΥΜΙΣΚΟΥ, ΑΡΙΑΝΝΑΣ, ΠΙΛΙΖΑΣ ΚΑΙ 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ)

ΑΔ.10 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛ 11. ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ                   

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΔ.11 ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΛ 12. ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΔ.12. ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟΤΕΡΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
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ΕΥ 1. ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ - ΖΑΡΑΚΑ
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ΑΠ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ  ΓΕΡΑΚΑ 

ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

ΕΥ 2. ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                    

ΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠ.2 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΥ 3. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΖΩΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –  

ΧΩΡΩΝ  ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

ΑΠ.3. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΥ 4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΖΑΡΑΚΑ ΑΠ.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΒΟΣΚΗΣΗ 

ΕΥ 5. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΕΩΝ  

ΑΠ.5. ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΥ 6. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ      

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ –  ΘΗΣΕΑΣ,  

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  

ΑΠ.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΟΛΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟ  

ΕΥ 7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, ΖΑΡΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠ.7. ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ 

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ. 

ΕΥ 8. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ  ΑΓΟΡΑ  

ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠ.8. ΣΤΕΡΗΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΒΡΟΧΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΕΥ 9. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΩΣ  

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΥ 10. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΩΣ ΝΟΤΙΑ 

ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 

ΕΥ 11. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΔΙΤ
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1.2.2. Συμπεράσματα / αξιολόγηση και ιεράρχηση αναγκών  

Η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σε συνδυασμό με την 

ανάλυση των ισχυρών και αδύνατων σημείων καθώς και των ευκαιριών και 

απειλών που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Ζάρακα, τόσο σ ε  επίπεδο 

οργανισμού και υπηρεσιών του Δήμου όσο και σε επίπεδο τοπικής ανάπτυξης 

κατέληξε στην διατύπωση συγκεκριμένων αναγκών οι οποίες και παρουσιάζονται 

στον κάτωθι Πίνακα και στο χάρτη 5 των προτεινόμενων παρεμβάσεων. 

Πίνακας Διαπιστωμένες ανάγκες του Δήμου Ζάρακα

Α/Α ΔΙΑΠΙΣΤΩΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ

1 Ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης

2 Θεσμοθέτηση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

3 Αποκατάσταση χώρων διάθεσης απορριμμάτων

4 Προστασία επιφανειακών υδάτων 

5 Ορθολογική εκμετάλλευση και διαχείριση φυσικών πόρων (ενεργειακού δυναμικού, 

βοσκοτόπων, ακτών κλπ.)

6 Αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον Ζάρακα

7 Χωροταξικός σχεδιασμός

8 Εκμετάλλευση και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης στον τουρισμό

9 Προστασία και τουριστική αξιοποίηση φυσικών πόρων

10 Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων

11 Προστασία τοπικής αρχιτεκτονικής

12 Στήριξη της επιχειρηματικότητας

13 Ενίσχυση της Απασχόλησης

14 Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης

15 Στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού

16 Ενίσχυση των αθλητικών και προνοιακών υποδομών

17 Αναβάθμιση αθλητικών και εκπαιδευτικών κτιρίων

18 Ανάσχεση της συρρίκνωσης και της γήρανσης τοπικού πληθυσμού

19 Προβολή και τουριστική αξιοποίηση ορεινού όγκου Πάρνωνα

20 Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

21 Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου

22 Αναβάθμιση της αγροτικής οδοποιίας 

23 Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 

Οι παραπάνω διαπιστωμένες ανάγκες αποτελούν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, 

για την επόμενη μεσοπρόθεσμη περίοδο, τα οποία αποτελούν και τα στοιχεία 

εκείνα που διαμορφώνουν και την απαιτούμενη στρατηγική για το σχεδιασμό της 

επόμενης τετραετίας.    
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Στην προσπάθεια εντοπισμού των προτεραιοτήτων, επιχειρήθηκε η ιεράρχηση των 

αναπτυξιακών αναγκών του Δήμου Ζάρακα. Ως κριτήριο χρησιμοποιήθηκε η 

αλληλεπίδραση των αναγκών, δηλαδή εκτιμήθηκε κατά πόσο η ικανοποίηση κάθε 

ανάγκης μπορεί να συμβάλει στην ικανοποίηση των υπολοίπων. Το κριτήριο αυτό 

είναι αποτελεσματικό λόγω του πεπερασμένου μεγέθους των πόρων ενός 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης έναντι των αναγκών που καλείται να 

ικανοποιήσει από όπου προκύπτει η ανάγκη συγκέντρωσης πόρων κατά 

προτεραιότητα σε παρεμβάσεις που μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσματα.  

Προς αυτή την κατεύθυνση κατασκευάστηκε η Μήτρα Συσχέτισης αναγκών όπως 

αυτές ανάχθηκαν από τον συνδυασμό των αδυναμιών και των κινδύνων που 

αντιμετωπίζει ο Δήμος Ζάρακα μέσω της S.W.O.T. Analysis. Η διερεύνηση της 

επίδρασης είναι ποιοτική και μονοσήμαντη, με χρήση των τιμών 1 (άμεση 

επίδραση) και 0,5 (έμμεση επίδραση)25. Τα οριζόντια σύνολα αθροίζουν το εύρος 

της μέγιστης σωρευτικής επίδρασης που μπορεί να έχει η ικανοποίηση μιας 

διαπιστωμένης ανάγκης στην ικανοποίηση των υπολοίπων.

                                        
25 Στις οριζόντιες γραμμές δεν περιλαμβάνεται η ανάγκη αξιοποίησης χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της 

Δ΄ Προγραμματικής περιόδου μιας και αυτή δεν αποτελεί αντικείμενο συγκεκριμένης παρέμβασης του 

Δήμου.
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Πίνακας: Μήτρα συσχέτισης αναγκών του Δήμου Ζάρακα
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  Σ 

1 1,0 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5   4,00   

2 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5   3,50   

3 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5   3,50   

4 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5   4,00   

5 1,0 0,5 0,5 0,5   2,50   

6 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0   4,50   

7 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5   7,50   

8 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0   5,50   

9 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0   4,50   

10 1,0 1,0 0,5 0,5   3,00   

11 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0   4,50   

12 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0   5,50   

13 0,5 1,0 1,0 1,0   3,50   

14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0   5,00   

15 1,0 1,0 1,0 1,0   4,00   

16 0,5 1,0 1,0 1,0   3,50   

17 1,0 1,0 1,0 1,0   4,00   

18 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0   4,00   

19 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0   4,50   

20 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0   6,00   

21 0,5 0,5 1,0   2,00   

22 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0   5,00   

23 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0   4,50   

Η ανάλυση της Μήτρας συσχέτισης αναγκών του Δήμου Ζάρακα ανέδειξε την 

ανάγκη «Χωροταξικού σχεδιασμού» ως την ανάγκη της οποίας η ικανοποίηση έχει 

δυνητικά τη μεγαλύτερη σωρευτική επίδραση στην ικανοποίηση των υπολοίπων

αναγκών (7,5). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η ανάγκη «Βελτίωση της εσωτερικής 

οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου» με δυνητική σωρευτική 

επίδραση στην ικανοποίηση των υπολοίπων αναγκών (6,0). Στην τρίτη θέση 

βρίσκονται οι ανάγκες «Εκμετάλλευση και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης στον τουρισμό» και «Στήριξη της Επιχειρηματικότητας» ως τις ανάγκες με 

την αμέσως μεγαλύτερη δυνητική σωρευτική επίδραση στην ικανοποίηση των 

υπολοίπων αναγκών (5,5). Ακολουθούν οι ανάγκες «Στήριξη Γυναικείας 

Απασχόλησης» και «Αναβάθμιση αγροτικής οδοποιίας» με σωρευτική επίδραση 

(5,0) και οι ανάγκες «Αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον Ζάρακα», 

«Προστασία και τουριστική αξιοποίηση φυσικών πόρων», «Προβολή και τουριστική 

αξιοποίηση ορεινού όγκου Πάρνωνα», «Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών» και 

«Προστασία Τοπικής Αρχιτεκτονικής» με δυνητική σωρευτική επίδραση στην 

ικανοποίηση των υπολοίπων αναγκών (4,5).
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Επιδιώκοντας επιπρόσθετα την ομαδοποίηση των αναγκών, απαραίτητη 

προϋπόθεση κατάστρωσης αναπτυξιακής στρατηγικής για τον Δήμο Ζάρακα 

διαπιστώνεται ότι:

 οι ανάγκες που αναφέρονται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

συγκεντρώνουν δυνητική σωρευτική επίδραση στην ικανοποίηση των 

υπόλοιπων αναγκών (15,5), 

 οι ανάγκες που αναφέρονται στην αναβάθμιση βασικών υποδομών 

συγκεντρώνουν δυνητική σωρευτική επίδραση στην ικανοποίηση των 

υπόλοιπων αναγκών (10,5), 

 οι ανάγκες που αναφέρονται στην στήριξη της τοπικής οικονομίας 

συγκεντρώνουν την μεγαλύτερη δυνητική σωρευτική επίδραση στην 

ικανοποίηση των υπόλοιπων αναγκών (27,5),

 οι ανάγκες που αναφέρονται στους τομείς χωροταξίας και πολεοδομίας 

συγκεντρώνουν δυνητική σωρευτική επίδραση (12,0), 

 οι ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής των Δημοτών συγκεντρώνουν 

δυνητική σωρευτική επίδραση (15,5),

 οι ανάγκες που αναφέρονται στην βελτίωση και αναβάθμιση της οργάνωσης 

και των λειτουργιών του Δήμου συγκεντρώνουν δυνητική σωρευτική 

επίδραση (6,0) και τέλος, 

 οι ανάγκες ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης συγκεντρώνουν δυνητική 

σωρευτική επίδραση στην ικανοποίηση των υπολοίπων αναγκών (8,5).
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1.2.3. Ανάλυση κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης

Στην παρούσα ενότητα τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης του Δήμου Ζάρακα  

αναλύονται ξεχωριστά ως προς: 

- τα πλεονεκτήματα

- τα μειονεκτήματα

- τις ανάγκες των πολιτών

- την εκτιμώμενη ζήτηση για την παροχή δημοτικών υπηρεσιών

ΖΗΤΗΜΑ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

- Αξιόλογο απόθεμα φυσικών 
πόρων

- Γεωγραφική θέση του Δήμου, 
περιοχές NATURA 2000

- Επέκτασης της λειτουργίας του 
φορέα διαχείρισης Οικολογικού 
Πάρκου στην περιοχή του 
Ζάρακα για την αγροτική και 
τουριστική ανάπτυξη 

- Ανεπαρκές δίκτυο αποχέτευσης
- Μη θεσμοθετημένος χώρος 

υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
- Έλλειψη διαχείρισης και προστασίας 

υδάτινων πόρων 
- Έλλειψη διαχείρισης στερεών 

αποβλήτων 

Ανάγκες των 
πολιτών

- Δημιουργία απαραίτητων υποδομών για την τουριστική 
ανάπτυξη 

- Προστασία δημόσιας υγείας

Εκτιμώμενη 
ζήτηση για 
την παροχή 
δημοτικών 
υπηρεσιών.

- Θεσμοθέτηση ζωνών περιβαλλοντικής προστασίας / χώρων 
παραγωγής ενέργειας από το αιολικό δυναμικό

- Ορθολογική εκμετάλλευση και διαχείριση φυσικών πόρων 
(ενεργειακού δυναμικού, βοσκοτόπων, ακτών)

- Ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης
- Θεσμοθέτηση χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
- Αποκατάσταση χώρων διάθεσης απορριμμάτων
- Προστασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων
- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τη χρήση 

νερού και για τη διαχείριση των απορριμμάτων 
- Προστασία και τουριστική αξιοποίηση των τουριστικών 

πόρων
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ΖΗΤΗΜΑ 2: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

- Διάθεση ακτών
- Άμεση πρόσβαση στο Μυρτώο 

πέλαγος

- Απομακρυσμένη γεωγραφικά περιοχή
- Έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης με 

προορισμούς Αργοσαρωνικού
- Ανεπάρκεια αγροτικής οδοποιίας
- Ανεπάρκεια υφιστάμενων λιμενικών 

υποδομών
- Έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας

Ανάγκες των 
πολιτών

- Αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον Δήμο Ζάρακα

Εκτιμώμενη 
ζήτηση για 
την παροχή 
δημοτικών 
υπηρεσιών.

- Ακτοπλοϊκή σύνδεση νοτιοανατολικής Πελοποννήσου με 
Πειραιά 

- Δημιουργία δικτύου λιμενικών προορισμών Λεωνιδίου, 
Ζάρακα και Μονεμβασίας

- Οδική σύνδεση Λεωνιδίου Ζάρακα
- Χωροταξικός σχεδιασμός
- Επέκταση και βελτίωση λιμενικών υποδομών 
- Ενίσχυση υποδομών αθλητισμού και πρόνοιας 
- Αναβάθμιση αθλητικών και εκπαιδευτικών κτιρίων

ΖΗΤΗΜΑ 3: ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

- Τοπικά κτηνοτροφικά προϊόντα
- Παραγωγή βιολογικών 

προϊόντων
- Ικανή αξία περιοχής για 

λειτουργία ως τουριστικός 
προορισμός ετήσιας διάρκειας

- Σημαντικό απόθεμα φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων

- Συρρίκνωση και γήρανση του 
τοπικού πληθυσμού

- Έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος
- Ελλιπής τομέας μεταποίησης
- Χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 

τοπικού πληθυσμού 
- Μεγάλη απόσταση από το 

κοντινότερο αστικό κέντρο
- Μικρό μέγεθος μονάδων 

καταλυμάτων

Ανάγκες των 
πολιτών

- Στήριξη του αγροτικού εισοδήματος
- Εμπλουτισμός και ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος

Εκτιμώμενη 
ζήτηση για 
την παροχή 
δημοτικών 
υπηρεσιών.

- Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών πόρων 
- Προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
- Στήριξη της επιχειρηματικότητας
- Αναβάθμιση της θέσης της περιφέρειας ως τουριστικού 

προορισμού
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ΖΗΤΗΜΑ 4: ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

- Ολοκλήρωση του ΣΧΟΟΑΠ
- Ζήτηση για παραθεριστική 

κατοικία και τουριστική ανάπτυξη
- Αύξηση των επισκεπτών στους 

ορεινούς όγκους της περιοχής 
του Ζάρακα και στις παράκτιες 
περιοχές 

- Σύμπλεγμα παραδοσιακών και 
αξιόλογων οικισμών

- Παραδοσιακή αρχιτεκτονική

- Έλλειψη χωροθέτησης ζωνών 
χρήσεως γης

- Οικιστική χρήση γης υψηλή 
παραγωγικότητας 

Ανάγκες των 
πολιτών

- Ολοκλήρωση πολεοδομικών θεσμοθετήσεων
- Προστασία υφιστάμενων πόρων ιδίως των παραλιών και 

του Πάρνωνα

Εκτιμώμενη 
ζήτηση για 
την παροχή 
δημοτικών 
υπηρεσιών.

- Οριοθέτηση όλων των παράκτιων οικισμών
- Οριοθέτηση των ρεμάτων
- Θεσμοθέτηση όλων των περιοχών προστασίας εντός της 

παράκτιας ζώνης

ΖΗΤΗΜΑ 5: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

- Λειτουργία του προγράμματος 
«Βοήθεια στο Σπίτι»

- Αξιόλογο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον

- Απομακρυσμένη γεωργικά περιοχή
- Έλλειψη Δημοτικής Συγκοινωνίας
- Έλλειψη ακτοπλοϊκής σύνδεσης με 

την Αττική
- Μεγάλη απόσταση από το 

κοντινότερο αστικό κέντρο
- Ορεινοί απομακρυσμένοι οικισμοί

Ανάγκες των 
πολιτών

- Βελτίωση των κοινωνικών υποδομών
- Βελτίωση των υποδομών μεταφορών

Εκτιμώμενη 
ζήτηση για 
την παροχή 
δημοτικών 
υπηρεσιών.

- Στήριξη των κοινωνικών δομών
- Αναβάθμιση προσβασιμότητας του Δήμου
- Υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων πρόνοιας
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ΖΗΤΗΜΑ 6: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

- Υλοποίηση του προγράμματος 
διοικητικής αναβάθμισης 
υπηρεσιών στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 
2007 – 2013

- Προοπτικές συνενώσεων ΟΤΑ  

- Ανεπαρκής αριθμός και ειδικότητες 
εργαζομένων 

Ανάγκες των 
πολιτών

- Εξυπηρέτηση διοικητικών υποθέσεων
- Βασικές υπηρεσίες ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, 

ηλεκτροφωτισμού, καθαριότητας, αθλητισμού, πολιτισμού 
και πρόνοιας

Εκτιμώμενη 
ζήτηση για 
την παροχή 
δημοτικών 
υπηρεσιών

- Ικανοποιητική στελέχωση των υπηρεσιών
- Κατάρτιση του προσωπικού
- Βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των 

υπηρεσιών του Δήμου

ΖΗΤΗΜΑ 7: ΕΝΙΣΧΥΣΗ της ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

- Αξιοποίηση φυσικών και 
πολιτιστικών πόρων, μέσω νέων 
μορφών εναλλακτικού τουρισμού 
και Κοινοτικών Προγραμμάτων 

- Εγκατάλειψη ορεινών οικισμών
- Συρρίκνωση και γήρανση τοπικού 

πληθυσμού

Ανάγκες των 
πολιτών

- Ενίσχυση της απασχόλησης
- Στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης
- Στήριξη των ομάδων πληθυσμού

Εκτιμώμενη 
ζήτηση για 
την παροχή 
δημοτικών 
υπηρεσιών

- Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της Δ΄ 
Προγραμματικής Περιόδου

- Ανάσχεση της συρρίκνωσης και της γήρανσης τοπικού 
πληθυσμού

- Ανάσχεση φαινομένου εγκατάλειψης ορεινών οικισμών
- Εκμετάλλευση και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης στον τουρισμό
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2. Στρατηγική του ΟΤΑ και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

2.1. Στρατηγική του Δήμου Ζάρακα

2.1.1. Αναπτυξιακό όραμα – Αποστολή – Αξίες 

Κατά την ανάλυση των προηγούμενων κεφαλαίων μελετήθηκε διεξοδικά η 

υφιστάμενη κατάσταση τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον του 

Δήμου, προσδιορίσθηκαν τα ισχυρά και αδύνατα σημεία καθώς και οι ευκαιρίες και 

οι κίνδυνοι που καλείται να αντιμετωπίσει ο Δήμος Ζάρακα κατά την επόμενη 

τετραετία 2007 – 2010. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η αναγωγή των αδυναμιών και των κινδύνων σε 

συγκεκριμένες ανάγκες του Δήμου οι οποίες αποτελούν και τα κρίσιμα ζητήματα 

ανάπτυξης και η ιεράρχηση αυτών βάσει του βαθμού επίδρασης της ικανοποίησής 

τους στη δυνητική ικανοποίηση των υπόλοιπων αναγκών και κατανεμήθηκαν σε 

ανάγκες που αναφέρονται στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,  ανάγκες 

που αναφέρονται στην αναβάθμιση βασικών υποδομών, ανάγκες που αναφέρονται 

στην στήριξη της τοπικής οικονομίας,  ανάγκες που αναφέρονται στους τομείς 

χωροταξίας και πολεοδομίας, ανάγκες βελτίωσης της ποιότητας ζωής, ανάγκες που 

αναφέρονται στην βελτίωση και αναβάθμιση της οργάνωσης και των λειτουργιών 

του Δήμου, και σε ανάγκες ενίσχυσης της τοπικής απασχόλησης.

Η ανάλυση και ιεράρχηση των αναγκών και αναπτυξιακών προοπτικών του Δήμου 

Ζάρακα, κατέδειξαν ως επιλογή προσανατολισμού και ως προοπτική ανάπτυξης του 

Δήμου την «Ευημερία των πολιτών μέσω της προστασίας και ανάδειξης 

φυσικών και οικιστικών πόρων, διευκόλυνσης της πρόσβασης και 

στήριξης της τοπικής οικονομίας» με επιμέρους αναπτυξιακούς στόχους και 

προτεραιότητες την αναβάθμιση των βασικών υποδομών – μεταφορών, την 

προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη στήριξη της τοπικής αγροτικής 

οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Υπηρεσιών του Δήμου.    

Οι στόχοι που εκπληρώνονται από την στρατηγική του Δήμου Ζάρακα αφορούν σε 

βελτιώσεις στην δημόσια διοίκηση στο Δήμο, στην προσπάθεια δημιουργίας 

ελκυστικού περιβάλλοντος ενίσχυσης της  επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας τους 

τοπικούς πόρους (τουρισμού, κτηνοτροφίας), στην ανάσχεση της πληθυσμιακής 
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συρρίκνωσης του Δήμου, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην 

προστασία της δημόσιας υγείας και γενικότερα του περιβάλλοντος,    

Ο Δήμος Ζάρακα βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του Νομού Λακωνίας, το 

νοτιοανατολικό της Περιφέρειας Πελοποννήσου και γενικά της Πελοποννήσου. 

Αποτελεί έναν μικρό ΟΤΑ η δυναμική του οποίου συσπειρώνεται στις αξίες των 

πόρων που έχουν οι προς τουριστική αξιοποίηση οικισμοί του Κυπαρισσίου και του 

Γέρακα και οι πόροι του πρωτογενούς τομέα στην κτηνοτροφία.

Το γεγονός της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, βάσει της οποίας ο Δήμος 

αποτελεί έναν ελκυστικό πόλο λειτουργίας αιολικών πάρκων, ενώ αυτό, αποτελεί 

μία δράση που πιθανά συγκρούεται με τη φέρουσα ικανότητα των φυσικών πόρων 

του Δήμου (ζώνη ειδικής προστασίας, περιοχές κτηνοτροφικής δραστηριότητας και 

περιοχές υψηλής τουριστικής αξίας στο Κυπαρίσσι και στο Γέρακα), αποτελεί το 

κεντρικό ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί στη στρατηγική του Δήμου για την 

επόμενη περίοδο. 

Το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελεί το βασικό και κυρίαρχο 

θέμα των επιλογών στο Δήμο. 

Η χρήση της αιολικής ενέργειας αποτελεί μία έμμεση μορφή προστασίας των 

φυσικών πόρων, με την έννοια του περιορισμού της χρήσης των ορυκτών πόρων 

για τις ενεργειακές ανάγκες που απαιτείται να καλυφθούν, ενώ η αξία του τόπου 

ως φυσικός τόπος (χώρος σπουδαίος για την ορνιθοπανίδα), αποτελεί επίσης, ένα 

στοιχείο ουσιαστικό για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της 

υφιστάμενης οικολογικής ισορροπίας του οικοσυστήματος της περιοχής. 

Η τήρηση των κανόνων που επιτυγχάνουν τους εθνικούς στόχους, για την 

προστασία του περιβάλλοντος, είτε με τη διατήρηση των οικοσυστημάτων είτε με 

τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, είναι τα θεμελιώδη ζητήματα, στα 

οποία ο Δήμος την επόμενη περίοδο θα κληθεί να αντιμετωπίσει, σύμφωνα με τα 

δεδομένα των προγραμματικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο. 

2.1.2. Προσδιορισμός/ διατύπωση στρατηγικής / καθορισμός γενικών 

στρατηγικών στόχων 

Η αποκρυστάλλωση του αναπτυξιακού οράματος αποτελεί την «οδό» δια μέσου 

της οποίας καταλήγουμε στην διαμόρφωση συγκεκριμένων στρατηγικών

επιλογών για την επίτευξη των στόχων του Δήμου, ενώ η αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης και ο εντοπισμός των διαπιστωμένων αναγκών 
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αποτελούν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης, για την επόμενη μεσοπρόθεσμη 

περίοδο. Όλα αυτά τα στοιχεία διαμορφώνουν την απαιτούμενη στρατηγική για το 

σχεδιασμό και προγραμματισμό πολιτικών δράσης της επόμενης τετραετίας.    

Η στρατηγικές επιλογές του Δήμου Ζάρακα προκειμένου να επιτύχει το 

αναπτυξιακό του όραμα και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του Δήμου και κατ’ 

επέκταση των κατοίκων αυτού, καλύπτεται μέσω του προγραμματισμού της 

υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό διαμορφώνεται με 

άξονες προτεραιότητας και μέτρα, κάτι που αναλύεται πιο διεξοδικά παρακάτω και 

στη Β’ φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.  

Με βάση το όραμα, την ανάλυση και επιλογή των διαπιστωμένων αναγκών με τη 

SWOT ανάλυση, φαίνεται ότι οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του Δήμου

Ζάρακα αφορούν:

- Την βελτίωση και οργάνωση των βασικών υποδομών του θεσμικού 

περιβάλλοντος. Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους στόχους οι 

οποίοι είναι:

 Ολοκλήρωση της κατασκευής υποδομών ύδρευσης

 Προσεκτική και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων

 Αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου

 Γενική βελτίωση της προσβασιμότητας και επικοινωνίας με τα Τοπικά

Διαμερίσματα του Δήμου

 Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών 

 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

 Ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης του Δήμου 

 Βελτίωση των προσφερομένων τουριστικών υπηρεσιών 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

- Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Ζάρακα και προστασία –

αναβάθμιση  της ποιότητας του. Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται σε 

επιμέρους στόχους οι οποίοι είναι:

 Αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων 

 Δημιουργία βασικών υποδομών εξυπηρέτησης πολιτών και τουριστών

 Προστασία του περιβάλλοντος από την ανεξέλεγκτη διάθεση υγρών 

αποβλήτων

 Προστασία της δημόσιας υγείας
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 Αποτροπή της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος

 Προστασία και αναβάθμιση του τοπικά προσφερόμενου τουριστικού 

προϊόντος

 Χωροταξικός σχεδιασμός

- Στήριξη της τοπικής οικονομίας, μέσω της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

και της αξιοποίησης των τοπικών πόρων (υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 

στην αξιοποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, του τουρισμού). Ο 

γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους στόχους οι οποίοι είναι:

 Ενίσχυση δραστηριοτήτων πρωτογενή και δευτερογενή τομέα

 Βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του Δήμου στον τουρισμό

 Αύξηση της τουριστικής κίνησης και επέκταση της τουριστικής περιόδου

 Εμπλουτισμός του τοπικά προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος 

 Προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 Ενίσχυση του τοπικού εισοδήματος

 Προστασία και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων του Δήμου

 Ενίσχυση της απασχόλησης

 Εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για αναζήτηση εργασίας

 Ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας

- Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Ζάρακα με την

αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών και παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών στους τομείς της εκπαίδευσης, της άθλησης και της υγείας –

πρόνοιας. Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους στόχους οι οποίοι 

είναι:

 Βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης

 Σύνδεση και επανασύνδεση με την εκπαίδευση ενήλικων κατοίκων του 

Δήμου

 Αύξηση των διαθέσιμων χώρων και ευκαιριών άθλησης των Δημοτών

 Στήριξη ειδικών ομάδων πληθυσμού

 Ανάσχεση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης

 Εμπλουτισμός του τοπικά προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος

- Δημιουργία ή/και αναβάθμιση των διαδικασιών και των υποδομών για τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του 

Δήμου, σε συνδυασμό με την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του 
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Πολίτη. Ο γενικός αυτός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους στόχους οι οποίοι 

είναι:

 Χρήση νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς την 

κατεύθυνση της αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών του Δήμου 

προς τους Πολίτες

 Αξιοποίηση των νέων Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προς 

την κατεύθυνση της προστασίας της υγείας

 Δημιουργία  Δημοτικής συγκοινωνίας

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι προσανατολίζουν τη δραστηριοποίηση του Δήμου, 

για την επόμενη μεσο-μακροπρόθεσμη προγραμματική περίοδο και αποτελούν το 

πλαίσιο για την κατάρτιση του προγράμματος δράσης, προσδιορίζοντας τις  

επιχειρησιακές επιλογές.

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι ολοκληρώνουν την αποστολή, τις αρχές λειτουργίας, 

το όραμα, τις προτεραιότητες τοπικής ανάπτυξης και τους στρατηγικούς στόχους 

που διαμορφώνουν τη στρατηγική του Δήμο. 

Με τη διατύπωση στόχων στις τέσσερις προηγούμενες διαστάσεις ουσιαστικά 

δίδεται η απάντηση στα επόμενα τέσσερα βασικά ερωτήματα:

- Ποιοι θα είναι οι αποδέκτες του ΟΤΑ και σε τι θα ωφεληθούν (Σε ποιους και 

γιατί;)

- Ποιες λειτουργίες θα πρέπει να υλοποιούνται από τις δομές του ΟΤΑ (Τι θα 

παραχθεί και από ποια δομή;)

- Ποιες είναι οι προϋποθέσεις σε ανθρώπινους, υλικούς και άυλους πόρους για 

να εκτελούνται οι προηγούμενες λειτουργίες του ΟΤΑ (Με τι ικανότητες και  

μέσα;)

- Με τι κόστος θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες και από ποια πηγή 

χρηματοδότησης θα καλυφθεί το κόστος; (Με τι κόστος και με ποια έσοδα; 

Ποια θα είναι τα οικονομικά αποτελέσματα;)
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2.2. Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 

Η συνοπτική παρουσίαση των προτεραιοτήτων του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε 

Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2007 –

2013, με ειδική αναφορά στους τομείς της αγροτικής ανάπτυξης και της αλιείας, 

όπως αυτές έχουν διατυπωθεί σε προγραμματικά κείμενα των αρμόδιων κεντρικών 

φορέων, αποτελεί μία πρώτη προσέγγιση της επίτευξης των στόχων των ανώτερων 

επιπέδων σχεδιασμού αλλά και των πιθανών χρηματοδοτικών μέσων για τις 

αναπτυξιακές ανάγκες του Δήμου Ζάρακα. 

2.2.1. Γενικότερες εξελίξεις προγραμματικού πλαισίου ανάπτυξης. 

Προτεραιότητες και περιορισμοί που τίθενται από τα άλλα επίπεδα 

προγραμματισμού (κοινοτικό, εθνικό, περιφερειακό, νομαρχιακό)26. 

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

                                        
26 Λόγω της εξέλιξης των υποβολών των Εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην ΕΕ, η 
επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών θα πραγματοποιηθεί στην επόμενη φάση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Δήμου Ζάρακα. Το ΕΣΠΑ για τη χώρα εγκρίθηκε στις 30 Μαρτίου 2007. 
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- Θεσμικό Περιβάλλον

- Ελκυστικότητα της Ελλάδας και των Περιφερειών, ως τόπου επενδύσεων, 

εργασίας και διαβίωσης.

Οι θεματικές προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατηγικής και οι γενικοί στόχοι 

είναι: 
Θεματικές προτεραιότητες Α/Α γενικών στόχων /Γενικοί Στόχοι

1. Επένδυση στον 
παραγωγικό τομέα της 
οικονομίας

1. Η αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων και
των εισροών Ξένων Άμεσων Επενδύσεων

2. Η ανάπτυξη βιώσιμης επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας

3. Η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική 
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της 
χώρας και των παρεχόμενων τουριστικών
υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα

4. Η προβολή της χώρας στη διεθνή κοινότητα 
και στις αγορές στόχου ως γεωστρατηγικής 
πύλης εισόδου στην ΕΕ και χώρος ανάπτυξης
διεθνούς επιχειρηματικότητας

2. Κοινωνία της Γνώσης και 
Καινοτομία

5. Η βελτίωση της ποιότητας και της έντασης 
των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο για 
την αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος.

6. 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.

7. Η ψηφιακή σύγκλιση της χώρας με την 
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών 
(ΤΠΕ).

3. Απασχόληση και 
κοινωνική συνοχή

8. Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζόμενων και των επιχειρήσεων.

9. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση

10. Προώθηση της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης
11. Η δημιουργία ενός αποδοτικού και οικονομικά 

βιώσιμου συστήματος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.

12. 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

13. Η βελτίωση της ποιότητας των δημόσιων 
πολιτικών και η αποτελεσματική εφαρμογή
τους για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής 
δράσης και την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών
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5. Ελκυστικότητα της 
Ελλάδας και των 
Περιφερειών ως τόπου 
επενδύσεων, εργασίας και 
διαβίωσης

14. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των 
φυσικών υποδομών και των συναφών 
υπηρεσιών του συστήματος μεταφορών της 
χώρας.

15. Η ενίσχυση της συμβολής του ενεργειακού 
τομέα στην
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την 
αειφόρο ανάπτυξη
της χώρας

16. Η αειφορική διαχείριση του Περιβάλλοντος
17. Άσκηση αποτελεσματικής περιβαλλοντικής 

πολιτικής
18. Ανάδειξη του Πολιτισμού ως ζωτικού 

παράγοντα της οικονομικής
ανάπτυξης της χώρας

Οι αναπτυξιακοί στόχοι στη χωρική ενότητα προγραμματισμού για την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου27, 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 

                                        
27 Το Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, θα υλοποιηθεί μέσω ενός Επιχειρησιακού 
Προγράμματος για την Δυτική Ελλάδα,  Πελοπόννησο και τα Ιόνια Νησιά. 
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περιβάλλοντος. Έμφαση θα δοθεί, επίσης, στην προσαρμογή της Περιφέρειας στο 

ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα στοχεύσει στη βελτίωση της ελκυστικότητάς 

της με την ενίσχυση υποδομών για τη λειτουργική διασύνδεση των περιοχών της 

ενδοχώρας μεταξύ τους αλλά και με τα αστικά και ημιαστικά κέντρα της 

Περιφέρειας, που συγκεντρώνουν σημαντικές υπηρεσίες περιφερειακής και τοπικής 

κλίμακας. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και 

προϊόντων στις επιχειρήσεις και την εφαρμογή καινοτομιών, για τη βελτίωση της 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, ενώ έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των 

φυσικών και πολιτιστικών πόρων και τη βελτίωση των συνθηκών προστασίας του 

περιβάλλοντος, προκειμένου να δημιουργήσει συνθήκες βελτίωσης της ποιότητας 

ζωής των πολιτών και προσέλκυσης επισκεπτών.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα εστιάσει στη βελτίωση και διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος με νέες και εναλλακτικές δυνατότητες προσαρμοσμένες 

στην τοπική ταυτότητα, σε συνδυασμό με τη διαφοροποίηση και τον 

αναπροσανατολισμό της οικονομίας του αγροτικού χώρου και τη διεύρυνση της 

παραγωγικής βάσης του δευτερογενή τομέα. 

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
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- 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 

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 τη ποιοτικής 

και βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας σε μακροχρόνια προοπτική, μέσα από 

μορφές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, οι οποίες μπορούν να αναπτύσσονται κατά 

μεγάλα χρονικά διαστήματα ενός ημερολογιακού έτους και μέσα από μία 

ελεγχόμενη μέσα από το σχεδιασμό οικιστική ανάπτυξη.

Άρα είναι επιθυμητή η συγκρότηση ενός πολυλειτουργικού προτύπου 

ανάπτυξης σε ιδιωτική επιχειρηματική βάση.
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Η προοπτική αυτή σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση και τις πιέσεις που 

ασκούνται στον ορεινό χώρο παραπέμπει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής, η οποία 

θα περιορίζει τις επιπτώσεις από: 

- τις χωρίς μακροχρόνιο ορίζοντα οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες 

οι οποίες τελικά, επιδρούν αρνητικά στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους

- τις πιέσεις της τουριστικής ανάπτυξης σε συγκεκριμένες περιοχές του ορεινού 

χώρου όπου αυτές έχουν εγκατασταθεί (περιοχές χειμερινού τουρισμού, 

περιοχές με γνωστά ονόματα ως περιοχές προορισμού ενταγμένες στο 

κυρίαρχο τουριστικό πρότυπο της χώρας, αναδυόμενες τουριστικές περιοχές

Όσον αφορά στην Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και των περιοχών που 

συνδέονται με την αλιεία, η νέα προγραμματική περίοδος συμπίπτει χρονικά με την 

έναρξη εφαρμογής της αναθεωρημένης Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και το 

γεγονός αυτό σηματοδοτεί ευρύτατες αλλαγές και μετασχηματισμούς στις 

αγροτικές περιοχές, δημιουργώντας γι’ αυτές σημαντικές ευκαιρίες αλλά και 

κινδύνους.

Η αναπτυξιακή στρατηγική για τις αγροτικές περιοχές σε επίπεδο χώρας εστιάζεται 

στην ενίσχυση και των τριών πυλώνων που συνθέτουν την αειφόρο ανάπτυξη, 

δηλαδή την οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική. Ο σχεδιασμός 

βασίζεται σε ένα μικτό σχήμα «εκ των άνω προς τα κάτω» με ευρεία συμμετοχή 

στη φάση της κατάρτισης των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων σε επίπεδο 

Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και «εκ κάτω προς τα άνω» στη βάση 

ολοκληρωμένων στρατηγικών για τις ορεινές περιοχές (μικροπεριφέρειες 

προγραμματισμού) που αποτελούν διακριτές γεωγραφικές ενότητες για την 

υλοποίηση του Άξονα 3 «Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και 

Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας» του 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 σ ε  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.
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- 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 

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.
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- Οι πόροι των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Συνοχής, του ΕΓΤΑΑ και του 

ΕΤΑ. 

- Οι εθνικοί πόροι που θα διατεθούν από το αναμορφωμένο, σ ε  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 σ ε  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 Ζάρακα, είναι ο 

υλοποιούμενος προγραμματισμός της ολοκλήρωσης οδικών δικτύων :

- Τρίπολη – Σπάρτη 

- Μεγαλόπολη – Σπάρτη 

- Σπάρτη – παράκαμψη Κροκεών – παράκαμψη Μακρυνάρας – Μολάοι –

Μονεμβάσια.   
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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 διατυπώθηκαν 

από την Περιφέρεια Πελοποννήσου κατά τις διαδικασίες σχεδιασμού της Δ΄ 

Προγραμματικής Περιόδου, αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης της 

Περιφέρειας και αποτελούν το ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του Δήμου Ζάρακα.

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 Σύγκλιση28. 

Παρουσιάζονται οι άξονες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος :

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

Άξονας 1. Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας 

Με δεδομένη τη γεωγραφική θέση της Περιφέρειας, τα γεωφυσικά της 

χαρακτηριστικά και τη θέση της στο κοινωνικο-οικονομικό εθνικό, ευρωπαϊκό και 

διεθνές περιβάλλον, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας, κατά τη 

Δ' Προγραμματική Περίοδο, εστιάζεται στη μεγέθυνση της εξωστρέφειάς της, όσον 

αφορά στο τουριστικό και πολιτιστικό της προϊόν και στο προϊόν του αγροτικού 

τομέα. Οι υπόλοιπες παραγωγικές της δραστηριότητες, τόσο του τριτογενή, όσο 

και του δευτερογενή τομέα, θα πρέπει να είναι συμπληρωματικές άμεσα, αλλά και 

                                        
28 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 τ η ς  καινοτομίας και τ η ς  κοινωνίας τ η ς  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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εξαρτώμενες από την ανάπτυξη αυτών των δύο τομέων / βασικών 

δραστηριοτήτων, λειτουργώντας σε μία σχέση "αιτίου - αιτιατού".

Ως εκ τούτων, οι θεματικές ενότητες του συγκεκριμένου Άξονα Ανάπτυξης, οι 

οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη και πραγματική σύγκλιση 

της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς τις ανεπτυγμένες Περιφέρειες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εκείνες της ανάπτυξης του αγροτικού χώρου και της 

ανάπτυξης των τουριστικών / πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

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
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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

Άξονας 2: «Βελτίωση της προσπελασιμότητας και των υπηρεσιών γενικού 

Οικονομικού ενδιαφέροντος»

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 Περιφέρειας

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.

Άξονας 3: «Αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων»

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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Άξονας 4 : «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας και προώθηση 

της Απασχόλησης»

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.

Ως εκ τούτου, επιμέρους / ειδικοί στόχοι του Άξονα Ανάπτυξης είναι:

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.

Άξονας 5 : «Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δημόσιας διοίκησης»

Ο συγκεκριμένος Άξονας Ανάπτυξης περιλαμβάνει δύο βασικές θεματικές ενότητες:

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.

Οι ειδικοί στόχοι αυτής της ενότητας αναφέρονται στα εξής:
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 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.

Οι ειδικοί στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας είναι:

 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 Ανάπτυξης29 επικεντρώνεται ειδικότερα στη δημιουργία 

ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές, προστατεύοντας και 

ενισχύοντας30, 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 Λισσαβόνας31 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: 

                                        
29 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης Καν. 1698/2005 
30 SEC(2005) 981 της 20.7.2005
31 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 

2000/6032/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.)

                                        
32 Οδηγία για τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων 
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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)     
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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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η 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 τοπικής ανάπτυξης

Πολυτομεακός σχεδιασμός και υλοποίηση της στρατηγικής, με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ 

φορέων και έργων διαφόρων τομέων της οικονομίας

Εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων

Εφαρμογή έργων συνεργασίας

Δικτύωση των τοπικών εταιρικών σχέσεων  
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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 οποίο απασχολούνται οι κάτοικοι του 

Δήμου Ζάρακα. 

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   

Άξονας 1: Θαλάσσια αλιεία 

Στο πλαίσιο του Άξονα 1 πρόκειται να προωθηθούν τα κάτωθι Μέτρα:

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. 
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Πιο αναλυτικά : 

1. Μείωση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου βάσει εθνικών σχεδίων, με ή  

χωρίς οικονομική ενίσχυση. 

 Η μόνιμη μείωση θα επιτευχθεί με απόσυρση από την αλιεία κατά 

προτεραιότητα των ακολούθων σκαφών: πολύ μικρά σκάφη, μεγάλης 

παλαιότητας τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις 

ασφάλειας και υγιεινής και δεν αποτελούν οικονομικά βιώσιμες εμπορικές 

εκμεταλλεύσεις των αλιευτικών σκαφών που ασκούν αλιευτική 

δραστηριότητα σε κλειστούς κόλπους και σε ευαίσθητα οικοσυστήματα.

 Η προσωρινή μείωση, εφόσον κριθεί αναγκαίο, Θα επιτευχθεί με την 

εφαρμογή σχεδίων αποκατάστασης, επειγόντων μέτρων ή μη ανανέωσης 

αλιευτικής συμφωνίας 

2. Επενδύσεις στον αλιευτικά στόλο με ή χωρίς οικονομική ενίσχυση στα πλαίσια 

των κοινοτικών κανονισμών 

 Κατασκευή νέων αλιευτικών σκαφών και αντικατάσταση παλαιών 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα του κλάδου. 

 Εκσυγχρονισμός του αλιευτικού στόλου, προκειμένου να βελτιωθούν η 

ασφάλεια επί του σκάφους, οι συνθήκες εργασίας, σι όροι υγιεινής, η 

Ποιότητα των αλιευμάτων, η ενεργειακή απόδοση και η επιλεκτικότητα των 

αλιευτικών εργαλείων. 

3. Κοινωνικοοικονομικά μέτρα υπέρ των αλιέων για : 

 Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων με στόχο την προώθηση της 

πολλαπλής απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης για άτομα που 

απασχολούνται στην αλιεία. 

 Επαναπροσανατολισμό σε επαγγέλματα εκτός θαλάσσιας αλιείας 

 Πρόωρη αποχώρηση από τις αλιευτικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης συνταξιοδότησης. 

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 

 Βελτίωση της διαχείρισης και έλεγχο των όρων πρόσβασης σε καθορισμένες 

ζώνες αλιείας
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 Οργάνωση της εμπορίας της αλιευτικής παραγωγής της μικρής παράκτιας 

αλιείας, ενισχύοντας τους συλλόγους ευρύτερων γειτονικών περιοχών 

 Προώθηση σε εθελοντική βάση της μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας για

τη διατήρηση αλιευτικών πόρων σε κλειστούς κόλπους 

 Ενίσχυση χρήσης τεχνολογικών καινοτομιών οι οποίες δεν αυξάνουν την 

αλιευτική προσπάθεια 

 Ενίσχυση χρήσης νέων αλιευτικών τεχνικών οι οποίες στοχεύουν στην 

αλιεία ιχθύων τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση υποαλίευσης. 

 Βελτίωση επαγγελματικών δεξιοτήτων και κατάρτιση σε Θέματα ασφάλειας. 

6. Επενδύσεις στην εμπορία 

 Οργάνωση της διακίνησης των προϊόντων της αλιείας από μέρους των 

Παραγωγών

 Οργάνωση της διακίνησης της παραγωγής στη μεταποίηση σε  τοπικό 

επίπεδο. 

7. Επενδύσεις σε αλιευτικούς λιμένες και ιχθυόσκαλες 

 Κατασκευή αλιευτικών λιμένων και καταφυγίων για τη βελτίωση των 

προσφερομένων στους αλιείς υπηρεσιών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 

στη μείωση του κόστους των λειτουργικών εξόδων της αλιείας και στην 

αύξηση της ποιότητας των διακινουμένων αλιευτικών προϊόντων 

 Κατασκευή ανακατασκευή ιχθυοσκαλών 

8. Ανάπτυξη παράκτιων περιοχών με την εφαρμογή προγραμμάτων τουριστικής 

αλιείας, οικοτουρισμού κλπ

9. Προώθηση της έρευνας προκειμένου να υποστηριχθεί η λήψη διαχειριστικών 

μέτρων αλιείας σε διάφορες περιοχές

Άξονας 2: Υδατοκαλλιέργειες – αλιεία εσωτερικών υδάτων - μεταποίηση και 

εμπορία αλιευτικών προϊόντων 

Στο πλαίσιο του Άξονα 2 πρόκειται να προωθηθούν τα κάτωθι Μέτρα:

1. Υδατοκαλλιέργειες 

2. Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων 

1. Υδατοκαλλιέργειες

 Μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης σ ε  πλωτές 

εγκαταστάσεις σε νέες Θέσεις (έξω από κλειστούς κόλπους κ.λ.π.), όπου Θα 
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διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η παραγωγική 

αποτελεσματικότητα, καθώς και η οικονομική βιωσιμότητα των μονάδων. 

 Ίδρυση νέων αλλά και την επέκταση των υφιστάμενων μονάδων και ΙΧΣ, 

κυρίως σε είδη τα οποία παρουσιάζουν ζήτηση στην αγορά. Σε ότι αφορά 

στα είδη γλυκού νερού Θα δοθεί προτεραιότητα στην ίδρυση μονάδων 

εκτροφής ψαριών γλυκού νερού σε πλωτές εγκαταστάσεις εντός λιμνών και 

μονάδων που λειτουργούν με κλειστό κύκλωμα νερού. 

 Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μονάδων & ΙΧΣ, με ιδιαίτερη έμφαση 

στη βελτίωση της ποιότητας και της υγιεινής των προϊόντων. 

 Εκσυγχρονισμός λιμνοθαλασσών με τη διατήρηση των παραδοσιακών 

μεθόδων λειτουργίας και την περιβαλλοντική αναβάθμιση τους. 

 Εντατική εκτροφή νέων ειδών υδρόβιων οργανισμών που χαρακτηρίζονται 

από ταχεία ανάπτυξη και από δυνατότητα δημιουργίας νέων εμπορικών 

Προϊόντων αυξημένης προστιθέμενης αξίας (π.χ. φιλετοποίηση). Την 

εκτροφή των ειδών σε διαφορετικό εμπορεύσιμο μέγεθος ανάλογα με την 

ζήτηση της αγοράς προορισμού και με προγραμματισμό της παραγωγικής 

διαδικασίας, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διάθεσης του προϊόντος καθ’ 

όλη την διάρκεια του έτους, σε συνδυασμό με την διευκόλυνση της 

μεταποίησης του. 

 Πιλοτικές μονάδες στις οποίες Θα εφαρμόζονται καινοτόμες τεχνολογίες και 

μέθοδοι αναπαραγωγής και εκτροφής των υδρόβιων οργανισμών, οι οποίες 

αποδεδειγμένα έδωσαν ενθαρρυντικά ερευνητικά αποτελέσματα. 

 Ενθάρρυνση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας σε προβληματικές 

περιοχές της χώρας (παραμεθόριες, νησιωτικές, μειονεκτικές περιοχές της 

χώρας κ.λ.π.). 

 Χρησιμοποίηση νέων μορφών ενέργειας στις χερσαίες εγκαταστάσεις των 

υδατοκαλλιεργητικών μονάδων. 

 Χρήση παραγωγικών μεθόδων υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην 

προστασία και στη βελτίωση του περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση 

της φύσης. 

 Σύγχρονες μεθόδους που αφορούν στη συλλογή και επεξεργασία 

δεδομένων για τις Υδατοκαλλιέργειες. 

 Εντατικοποίηση των ελέγχων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων 

και τον έλεγχο της ποιότητας του νερού στο χώρο Παραγωγής. 

 Ενθάρρυνση της δημιουργίας φορέων διαχείρισης των ΠΟΛΥ και 

θεσμοθέτηση της δημιουργίας και λειτουργίας αυτών των περιοχών. 

 Ίδρυση νέων μονάδων με προτεραιότητα στις θεσμοθετημένες ΠΟΛΥ. 
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 Εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην αδειοδότηση, 

εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών. 

 Προώθηση βιολογικών ή οικολογικών προϊόντων. 

 Ενθάρρυνση δημιουργίας Ομάδων Παραγωγών στον κλάδο των 

υδατοκαλλιεργειών. 

 Δια βίου εκπαίδευση των απασχολουμένων στο κλάδο των 

υδατοκαλλιεργειών. 

 Απόκτηση πιστοποιητικών ΗACCP και ΙSΟ. 

 Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς μέσω μελετών και μετρήσεων, 

προκειμένου να ρυθμίζονται τα παραγόμενα προϊόντα καθώς και να 

ομαλοποιούνται οι τιμές τους. 

 Στήριξη της κατανάλωσης υδατοκαλλιεργητικών Προϊόντων μέσω 

ενεργειών προώθησης.

2. Μεταποίηση και Εμπορία Αλιευτικών Προϊόντων 

 Κατασκευή νέων παραγωγικών μονάδων μεταποίησης αλιευτικών 

Προϊόντων και εγκατάσταση νέων γραμμών παραγωγής, ιδιαίτερα αυτών 

που Θα στοχεύουν σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα οποία Θα 

μπορούν να ανταγωνιστούν τα παραγόμενα των τρίτων χωρών. 

 Παρουσίαση επώνυμου προϊόντος στην αγορά με ταυτότητα και προβολή 

των ποιοτικών προτύπων των μεταποιητικών μονάδων. 

 Διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων προκειμένου να καλύπτονται 

όλα τα εξελισσόμενα καταναλωτικά πρότυπα. 

 Περιβαλλοντική μέριμνα για την αδρανοποίηση και αξιοποίηση των στερεών 

αποβλήτων. 

 Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων εμπορίας για τη βελτίωση του συστήματος 

διακίνησης των αλιευτικών προϊόντων. 

 Βελτίωση και ολοκλήρωση της κατασκευής μονάδων συσκευασίας 

αλιευτικών προϊόντων, ιδιαίτερα των προϊόντων της υδατοκαλλιέργειας, 

προκειμένου το σύνολο της παραγωγής να διακινείται μέσω εγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 911492/ΕΟΚ και 

911493/ΕΟΚ, με έμφαση αυτών που αφορούν Θέματα ποιότητας και 

υγιεινής. 

 Βελτίωση και ολοκλήρωση της κατασκευής κέντρων αποστολής οστράκων, 

προκειμένου το σύνολο της Παραγωγής να διακινείται μέσω εγκεκριμένων 

εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/492/ΕΟΚ. 
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 Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων εμπορίας του δημοσίου για τη βελτίωση 

των συνθηκών διακίνησης και υποστήριξη της χονδρικής πώλησης 

σύμφωνα με σύγχρονες μεθόδους και έγκριτες διαδικασίες υγιεινής. 

 Ενθάρρυνση της δια βίου εκπαίδευσης των εργαζομένων στον κλάδο, με 

έμφαση στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση. 

 Βελτίωση της τροφοδοσίας των βιομηχανικών μονάδων με Πρώτες ύλες 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις ημέρες υπερπροσφοράς. 

 Προώθηση νέων ελκυστικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που 

Θα στοχεύουν τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική (καταναλωτής). 

 Βελτίωση των αποθηκευτικών χώρων, πρώτης ύλης και τελικού προϊόντος 

με σύγχρονο απογραφικό έλεγχο και μηχανογραφική υποστήριξη για την 

ιχνηλασιμότητα του προϊόντος μέχρι τον τελευταίο καταναλωτή. 

 Υποστήριξη για τη βελτίωση των διαδικασιών 1ο5ία5 και των συγχρόνων 

τρόπων παρακολούθησης και διακίνησης των προϊόντων τους, ώστε να 

εξισορροπηθεί η επιβάρυνση των κοστολογίων και της οργανωτικής δομής 

των επιχειρήσεων εξαιτίας της πληθώρας παραγόμενων προϊόντων και 

δικτύου διανομών. 

 Προώθηση της κατανάλωσης και του marketing ιδιαίτερα με διαφήμιση και 

ενημέρωση του καταναλωτή για τις μορφές των προϊόντων, την ποιότητά 

τους και τη διατροφική τους αξία. 

 Εκσυγχρονισμός των παραγωγικών μονάδων για τη βελτίωση της απόδοσης 

πρώτων και βοηθητικών υλών, τη μείωση του κόστους συντήρησης και την 

αύξηση της ποιότητας των προϊόντων. 

 Υποστήριξη του κλάδου μέσω του Νομικού και επιχειρηματικού πλαισίου, 

δεδομένου ότι με τη διεύρυνση ανοίγονται νέες αγορές και αυξάνονται οι 

επιχειρηματικές προκλήσεις. 

 Επιδίωξη αύξησης της κατά κεφαλή κατανάλωσης ώστε να περιορισθούν οι 

αρνητικές πτυχές της εποχικότητας και να αξιοποιηθούν τα ιχθυρά ως 

προϊόντα παροχής ζωικών πρωτεϊνών

 Εκπόνηση μελετών κατανάλωσης ανά είδος

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΜΕΤΡΑ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Μέτρα κοινού ενδιαφέροντος, ιδίως για: 

 τη συμβολή, κατά βιώσιμο τρόπο, στην καλύτερη διαχείριση ή διατήρηση 

των πόρων, την προαγωγή επιλεκτικών αλιευτικών μεθόδων ή εργαλείων 

και τη μείωση των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, την αφαίρεση 
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απολεσθέντων αλιευτικών εργαλείων από το θαλάσσιο βυθό προκειμένου 

να καταπολεμηθεί η άδηλη αλιεία. 

 τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας, 

 τη συμβολή στη διαφάνεια των αγορών προϊόντων αλιείας και υδατ/ργειας, 

περιλαμβανομένης της ιχνηλασιμότητας, την βελτίωση της ποιότητας & της 

ασφάλειας των τροφίμων, 

 την ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση ή την βελτίωση ζωνών 

υδατοκαλλιέργειας, 

 τις επενδύσεις σε  εξοπλισμό και υποδομή παραγωγής, μεταποίησης ή 

εμπορίας, περιλαμβανομένων του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας απορριμμάτων, 

 την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, ή την ανάπτυξη νέων 

μεθόδων και εργαλείων κατάρτισης, και την προαγωγή της εταιρικής 

σχέσης μεταξύ επιστημόνων και επιχειρήσεων στον αλιευτικό κλάδο, 

 την δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών 

μεταξύ οργανώσεων που προάγουν την ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών 

και γυναικών και άλλων ενδιαφερομένων, 

 τη συμβολή στους στόχους που καθορίζονται για την παράκτια αλιεία 

μικρής κλίμακας. 

 τη βελτίωση της διαχείρισης και του ελέγχου των συνθηκών πρόσβασης 

στις περιοχές αλιείας, ιδίως μέσω της εκπόνησης τοπικών διαχειριστικών 

σχεδίων που εγκρίνονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές, 

 τη δημιουργία οργανώσεων παραγωγών που αναγνωρίζονται δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000, την αναδιάρθρωσή τους και την 

υλοποίηση των προγραμμάτων τους για τη βελτίωση της ποιότητας. 

Μέτρα για την προστασία και ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας για: 

 την κατασκευή ή τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την 

προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και χλωρίδας ή την 

αποκατάσταση εσωτερικών υδάτων, περιλαμβανομένων των τόπων 

ωοτοκίας και των οδών μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά είδη ή 

εφόσον αφορούν άμεσα τις αλιευτικές δραστηριότητες, την προστασία και 

βελτίωσης του περιβάλλοντος στο πλαίσιο του ΝΑΤURA 2000. 

Μέτρα για την βελτίωση της υποδομής των αλιευτικών λιμένων, & καταφύγια, για: 

 τη βελτίωση των συνθηκών εκφόρτωσης, μεταποίησης, αποθήκευσης στους 

λιμένες και δημοπράτησης των Προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, 

την προμήθεια καυσίμων, πάγου, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας, 
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 τη συντήρηση αλιευτικών σκαφών και την επισκευή του εξοπλισμού, την 

κατασκευή, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση αποβάθρων με στόχο τη 

βελτίωση της ασφάλειας κατά την εκφόρτωση ή τη φόρτωση, 

 την μηχανογραφική διαχείριση αλιευτικών δραστηριοτήτων, 

 την βελτίωση της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, 

 την αποθήκευση και την επεξεργασία απορριμμάτων και μέτρα για τη 

μείωση των απορρίψεων. 

 επενδύσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια και αφορούν την κατασκευή ή 

τον εκσυγχρονισμό μικρών αλιευτικών καταφυγίων. 

Μέτρα για ανάπτυξη νέων αγορών & εκστρατείες προώθησης, που αφορούν ιδίως 

για: 

 την διεξαγωγή εθνικών ή διακρατικών εκστρατειών προώθησης προϊόντων 

αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, εκστρατείες για τη βελτίωση της εικόνας των 

προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και του αλιευτικού κλάδου και 

διεξαγωγή ερευνών της αγοράς. 

 την διάθεση στην αγορά πλεοναζόντων ειδών ή ειδών που επιδέχονται 

περαιτέρω εκμετάλλευση 

 την εφαρμογή πολιτικής ποιότητας για τα προϊόντα αλιείας και 

υδατοκαλλιέργειας και την πιστοποίηση ποιότητας, περιλαμβανομένων της 

δημιουργίας σημάτων και της πιστοποίησης προϊόντων που αλιεύονται ή 

εκτρέφονται με φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής, την προώθηση 

προϊόντων που παράγονται με τη χρήση μεθόδων που προκαλούν μικρές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον 

 την προώθηση προϊόντων που αναγνωρίζονται δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΟΚ) αριθ. 2081/92)

Μέτρα για την καινοτομία, πιλοτικά σχέδια, τα οποία μπορούν: 

 να δοκιμάζουν, υπό σχεδόν πραγματικές συνθήκες του κλάδου Παραγωγής, 

την τεχνική ή οικονομική βιωσιμότητα μιας καινοτόμου τεχνολογίας. 

 να καθιστούν δυνατή τη διενέργεια δοκιμών σχεδίων διαχείρισης και 

σχεδίων κατανομής της αλιευτικής προσπάθειας, περιλαμβανομένων, 

εφόσον απαιτείται, του καθορισμού ζωνών απαγόρευσης της αλιείας, 

 να αναπτύσσουν και να δοκιμάζουν μεθόδους για τη βελτίωση της 

επιλεκτικότητας των εργαλείων, τη μείωση των παρεμπιπτόντων 

αλιευμάτων, των απορρίψεων ή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ιδίως δε 

στο θαλάσσιο βυθό, να δοκιμάζουν εναλλακτικούς τύπους τεχνικών 

διαχείρισης της αλιείας. 
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 

 Αναδιάρθρωση και αναπροσανατολισμός των οικονομικών δραστηριοτήτων, 

ιδίως με την προώθηση του οικοτουρισμού, υπό την προϋπόθεση ότι σι 

δράσεις που Θα προταθούν δεν Θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

αλιευτικής προσπάθειας

 Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων μέσω της προώθησης της πολλαπλής 

απασχόλησης για αλιείς μέσω της δημιουργίας πρόσθετων θέσεων 

απασχόλησης εκτός αλιευτικού τομέα

 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 

 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

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αλιευτικού τομέα και αύξηση της 

προστιθέμενης αξίας των αλιευτικών προϊόντων

 Ανασύσταση του παραγωγικού δυναμικού του αλιευτικο ύ  κλάδου σε 

περίπτωση που έχει πληγεί από φυσικές ή βιομηχανικές καταστροφές 

 Απόκτηση δεξιοτήτων και διευκόλυνση της κατάρτισης και της εφαρμογής 

της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής 

 Προαγωγή της διαπεριφερειακής / διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των 

παραγόντων σε περιοχές αλιευτικών δραστηριοτήτων‚ μέσω της δικτύωσης 

και της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών. 

Τα ανωτέρω μέτρα Θα γίνουν στα πλαίσια μιας συνολικής στρατηγικής με την 

οποία θα επιδιωχθεί η στήριξη της υλοποίησης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής

Πολιτικής. Στρατηγική αυτή Θα υποστηριχθεί και από άλλα Ταμεία εκτός του Ε.Τ.Α.  

Ο προσδιορισμός των περιοχών που Θα επιλεγούν για χρηματοδότηση στηρίζεται 

στα ακόλουθα κριτήρια επιλογής: 

 Μία αλιευτική περιοχή η οποία επιλέγεται για την παροχή βοήθειας είναι 

περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία περιοχή του 

επιπέδου ΝUTS ΙΙΙ (Νομός). 

 Η περιοχή θα πρέπει να είναι συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και 

κοινωνική άποψη. 

 Η βοήθεια χορηγείται κατά προτεραιότητα σε περιοχές: 

- Με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, ή 
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- Περιοχές φθίνουσας αλιευτικής δραστηριότητας, ή 

- Μικρές αλιευτικές κοινότητες. 

Τα μέτρα για τη συνδρομή της αειφόρου ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών 

υλοποιούνται σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης από Ομάδες Τοπικής Δράσης 

για τις Αλιευτικές Περιοχές (ΟΤΔ-Α), οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές των 

δημοσίων και ιδιωτικών εταίρων των κοινωνικοοικονομικών τομέων της περιοχής 

και, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, διαθέτουν επαρκή διοικητική και 

οικονομική ικανότητα για να διαχειρίζονται τη συνδρομή και να εξασφαλίζουν ότι 

οι ενέργειες ολοκληρώνονται επιτυχώς.  Η ΟΤΔ—Α Θα πρέπει να βασίζεται, όποτε 

αυτό είναι δυνατό, σε υφιστάμενους, έμπειρους οργανισμούς. Κάθε ΟΤΔ-Α Θα 

προτείνει και Θα εφαρμόσει μία ολοκληρωμένη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, ο 

σχεδιασμός και η υλοποίηση της οποίας Θα στηρίζεται στην «από τη βάση» 

προσέγγιση, σε συμφωνία με τη Διαχειριστική Αρχή. Η περιοχή που καλύπτεται 

από μία ΟΤΔ-Α Θα πρέπει να είναι συνεκτική και να διαθέτει επαρκή κρίσιμη μάζα 

από την άποψη των ανθρώπινων, χρηματοδοτικών και οικονομικών πόρων για τη 

στήριξη μιας αειφόρου στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. 

ΑΞΟΝΑΣ 5: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ & ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

1. Υδάτινο Περιβάλλον και Αλιεία 

Μέτρα για το περιορισμό των παρεπιπτόντων και απορριπτόμενων ειδών από την 

αλιεία και μέτρα για την επεξεργασία των καταλοίπων

 Προώθηση της αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής έρευνας σε καινοτόμες 

και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές και τεχνολογίες. 

 Περιβαλλοντική πιστοποίηση & σήμανση κυρίως μέσω της ενίσχυσης των 

μηχανισμών πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

 Συμμετοχή στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου των 

παρακτίων και εσωτερικών υδάτων που οργανώθηκε με βάση τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001, καθορισμός Θαλασσίων Προστατευομένων 

Περιοχών και οργάνωση της διαχείρισής τους, ενίσχυση των μέτρων που 

στοχεύουν στη προστασία και την ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας και 

χλωρίδας συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη βελτίωση του υδάτινου 

περιβάλλοντος, τα οποία έχουν σχέση: α) με την κατασκευή την 

τοποθέτηση στατικών ή κινητών εγκαταστάσεων για την προστασία και την 

ανάπτυξη της υδρόβιας πανίδας & χλωρίδας ή με την αποκατάσταση 

εσωτερικών υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των τόπων ωοτοκίας και των 

οδών μετανάστευσης για τα μεταναστευτικά είδη ή β) εφόσον αφορούν 

άμεσα τις αλιευτικές δραστηριότητες, με την προστασία και τη βελτίωση του 
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περιβάλλοντος στο πλαίσιο του NATURA 2000, μέτρα προστασίας και 

διαχείρισης βιοτόπων — οικοτόπων, Προστασίας ειδών & περιοχών 

ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που αφορούν λίμνες και Θάλασσα 

 Προώθηση ήπιων μορφών τουρισμού, τουρισμού οικολογικού 

ενδιαφέροντος (με έμφαση στον αλιευτικό τουρισμό) 

Μέτρα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών και καταπολέμησης της 

θαλάσσιας ρύπανσης. 

Αλιευτικός τομέας και τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού – Ίσες Ευκαιρίες 

Μέτρα για την ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων θα 

περιλαμβάνουν: 

 Διευκόλυνση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των ΜΜΕ για πρόσβαση σε 

εξωτερικές δράσεις ειδίκευσης και κατάρτισης 

 Ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων με ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση και ενεργοποίηση των εργοδοτών στην οργάνωση και υλοποίηση 

προγραμμάτων κατάρτισης 

 Δημιουργία πλαισίου κινήτρων για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να 

συνδέσουν την πορεία της επιχείρησης με τα οφέλη για τους εργαζόμενους

 Ενίσχυση των επιχειρήσεων για την παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης 

προς το ανθρώπινο δυναμικό τους για την τόνωση της επιχειρηματικότητας 

και τη βελτίωση βασικών δεξιοτήτων

Μέτρα για την ενίσχυση της συμμετοχής των αυτοαπασχολούμενων σε 

προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων θα περιλαμβάνουν: 

 Προγράμματα κατοχύρωσης επαγγελματικής ιδιότητας-Βελτίωση των 

δεξιοτήτων για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών 

 Αναβάθμιση δεξιοτήτων για την ασφάλεια και υγιεινή στην επαγγελματική 

δραστηριότητα και την παραγωγική διαδικασία 

Μέτρα για την ενίσχυση της Ισότητας των φύλων θα περιλαμβάνουν: 

 Δημιουργία ενδοεπιχειρησιακών δομών υποστήριξης των γυναικών.

 Έμφαση στην κατάρτιση εργαζομένων και διευθυντικών στελεχών σε 

θέματα ισότητας και ενσωμάτωση της έννοιας της ισότητας στις διοικητικές 

πρακτικές

ΑΞΟΝΑΣ 6: ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.Π. 

1. Επιθεώρηση και Έλεγχος των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει μέτρα:  
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 Για την επέκταση του Δορυφορικού Συστήματος Καταγραφής Στίγματος, με 

τη δημιουργία Περιφερειακών κέντρων Παρακολούθησης 

 Για την ενίσχυση των αρμόδιων Υπηρεσιών επιθεωρήσεων και 

Ελέγχων 

 Για την κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού στις αρμόδιες 

ελεγκτικές Υπηρεσίες 

 Για την εφαρμογή πρότυπων έργων επιθεώρησης & παρατήρησης 

2. Αλιευτικά Στοιχεία-Δεδομένα 

 Την οργάνωση δικτύου διεθνούς συντονισμού και επιστημονικής 

ενημέρωσης. 

 Την οργάνωση ειδικής επιστημονικής επιτροπής συντονισμού της αλιευτικής 

ερευνητικής πολιτικής και γνωμοδότησης για την Ποιότητα των αλιευτικών 

στοιχείων. 

 Την οργάνωση Εθνικού δικτύου συλλογής αλιευτικών, κοινωνικών και 

οικονομικών στοιχείων του αλιευτικού κλάδου (αλιευτική ικανότητα, 

αλιευτική προσπάθεια, απορρίψεις, εκφορτώσεις, βιολογική δειγματοληψία, 

μεταποίηση, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία αλιευτικού κλάδου) 

3. Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων Υπερπόντιας Αλιείας 

 συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις για αλιευτικές συμφωνίες και συμφωνίες 

εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας επικαιροποίηση εθνικής 

νομοθεσίας. 

 εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών για τη βελτίωση των όρων υγιεινής 

και ασφάλειας επί του σκάφους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 

του αλιευτικού στόλου υπερπόντιας αλιείας. 
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2.2.2. Καθορισμός Αξόνων Ανάπτυξης 

Οι άξονες ανάπτυξης του Δήμου Ζάρακα αντιστοιχούν τόσο στα κρίσιμα ζητήματα 

ανάπτυξης (Ενότητα 1.2.3) όσο και στους γενικούς στρατηγικούς στόχους. 

Οι προτεινόμενοι από τη διεπιστημονική ομάδα έργου Άξονες Τοπικής Ανάπτυξης 

είναι οι εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1:

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Μέτρα, δράσεις και έργα για την βελτίωση των βασικών υποδομών,  την οργάνωση 

του θεσμικού περιβάλλοντος και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του 

Δήμου Ζάρακα.

ΑΞΟΝΑΣ 2:

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (Πρωτογενής, 

Δευτερογενής και Τριτογενής τομέας), δημιουργία νέων δυνατοτήτων και διεξόδων 

στην οικονομία του τόπου, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση επισκεπτών 

διαφόρων ομάδων – στόχων. 

ΑΞΟΝΑΣ 3:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Ζάρακα με την 

αναβάθμιση των υφιστάμενων κοινωνικών υποδομών και παροχών, στους τομείς 

της εκπαίδευσης, της άθλησης και της υγείας – πρόνοιας.

ΑΞΟΝΑΣ 4:

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Μέτρα και δράσεις που θα δημιουργήσουν νέες διαδικασίες και υποδομές ή θα 

βελτιώσουν τις υφιστάμενες, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του 

Δήμου και την βελτίωση των σχέσεων του με τους πολίτες. 




