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1. Εισαγωγή 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για 

πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους 

πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. .  

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 

κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθµού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α) µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 

που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως 

µε: 

1. την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η 

δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. 

2. την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, 

τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

3. την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις 

διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α΄ βαθµού  

4. το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 

Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η 

διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

5. την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 

18183/13-4-2007 

6. το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆185/2007 «Όργανα 

και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 

προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού». 

Με βάση τις παραπάνω θεσµικές ρυθµίσεις προβλέπεται η υποχρέωση εκπόνησης 

Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ, «στο πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισµού 

της οργάνωσης και λειτουργίας της πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µε απώτερο 

σκοπό τη δηµιουργία µόνιµων δοµών προγραµµατισµού, υλοποίησης και παρακολούθησης 

των αποτελεσµάτων της δράσης των ΟΤΑ». Οµοίως, η σύνταξη Επιχειρησιακών 

Προγραµµάτων από τους ΟΤΑ, αποσκοπεί «στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών διαδικασιών 

και συστηµάτων προγραµµατισµού στην πρωτοβάθµια Αυτοδιοίκηση. Στόχος είναι η 

διαδικασία προγραµµατισµού, παρακολούθησης και µέτρησης των αποτελεσµάτων των 

δράσεων του ΟΤΑ, να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία και διαδικασία, στην 

οποία θα συµµετέχει σε όλες τις φάσεις και µε συγκεκριµένο ρόλο το ανθρώπινο δυναµικό 

του. 
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Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα των ΟΤΑ συνιστά ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής και 

οργανωτικής - λειτουργικής ανάπτυξης, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού 

σχεδιασµού σε Περιφερειακό και Εθνικό επίπεδο. ∆ηλαδή αφορά όχι µόνον στις 

υποδοµές και τις τοπικές επενδύσεις, αλλά και στη βελτίωση της υφιστάµενης 

οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, στο πλαίσιο του γενικότερου περιβάλλοντος στο 

οποίο δρουν, µεριµνώντας για τη βελτίωση της διαβίωσης των πολιτών και την παροχή 

ποιοτικότερων υπηρεσιών». Μέσα σε αυτό το θεσµικό πλαίσιο η δηµιουργία ενός 

Επιχειρησιακού Σχεδίου, αποτελεί ουσιαστικό µέσο για την αποτελεσµατικότερη και 

αποδοτικότερη οργάνωση και διαχείριση των τοπικών αναγκών και προτεραιοτήτων, για την 

αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, για την ενδυνάµωση της διαδικασίας του 

δηµοκρατικού προγραµµατισµού και της δηµοκρατικής συµµετοχής άλλα και για τη βελτίωση 

µια σειράς άλλων παραµέτρων που θα εξετάσουµε στη συνέχεια. 
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2. Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

2.1 Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των ∆ήµωνείναι η προώθηση της 

∆ηµοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου, σε εναρµόνιση µε τις κατευθύνσεις 

αναπτυξιακού σχεδιασµού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρµοδιότητες που ορίζει 

το Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Α) Προώθηση της τοπικής ανάπτυξης 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα κατά κύριο λόγο θα προσδιορίζει τις νέες δραστηριότητες  που 

θα πρέπει να εκτελέσει ο ∆ήµος στο πλαίσιο των θεσµοθετηµένων αρµοδιοτήτων του, µε 

απώτερους σκοπούς : 

α] την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού και δοµηµένου περιβάλλοντος της 

περιοχής και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, µε παρεµβάσεις στους τοµείς 

(ενδεικτικά): 

- Της προστασίας και της αειφόρου διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος  

- Της βελτίωσης και διαχείρισης του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος  

- Των τεχνικών υποδοµών και των δικτύων εξυπηρέτησης 

β] τη βελτίωση της κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας των κατοίκων της περιοχής του, 

µε παρεµβάσεις στους τοµείς (ενδεικτικά): 

- Της Κοινωνικής Πολιτικής και της Κοινωνικής Ενσωµάτωσης 

- Της Υγείας 

- Της Παιδείας / ∆ια βίου µάθησης/ Πολιτισµού / Αθλητισµού 

- Της Ισότητας των Φύλων και των Ευκαιριών 

γ] τη βελτίωση της τοπικής οικονοµίας και απασχόλησης,µε παρεµβάσεις στους τοµείς 

(ενδεικτικά): 

- Των οικονοµικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων 

- Της απασχόλησης 

Β) Εσωτερική ανάπτυξη του ∆ήµου ως οργανισµού 

Εκτός από τις δράσεις για την προώθηση της ∆ηµοτικήςκαι τοπικής ανάπτυξης το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα περιλαµβάνει δράσεις για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας 

του ∆ήµου ως δηµόσιου οργανισµού (ως φορέα παροχής συλλογικών αγαθών και υπηρεσιών 

αλλά και ως θεσµού διασφάλισης της υλοποίησης πολιτικών σε περιφερειακό επίπεδο, 

σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, στο πλαίσιο των 

εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών), µε σκοπούς τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας, της 
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αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας της. Ειδικότερα οι σχετικές δράσεις 

αποσκοπούν : 

- στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

- στη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας των υπηρεσιών της, της 

ανάπτυξης του υφιστάµενου προσωπικού, της µηχανοργάνωσης, της 

προµήθειας εξοπλισµού και της εξασφάλισης γης και κτιριακών 

εγκαταστάσεων  

- στη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης του ∆ήµου, µέσω του 

µεσοπρόθεσµου οικονοµικού προγραµµατισµού, της παρακολούθησης του 

κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών και της ορθολογικότερης οικονοµικής 

διαχείρισης 

Γ) Ανάπτυξη των συνεργασιών του ∆ήµου 

Ο ρόλος του ∆ήµου, πλέον των οριοθετηµένων από το θεσµικό πλαίσιο αρµοδιότητές, είναι 

να µεριµνά για τη συνολική ευηµερία  της περιοχής του. Η διοίκηση γίνεται αντιληπτή όχι 

µόνο ως  διοίκηση για τη παροχή ορισµένων πάγιων υπηρεσιών του ∆ήµου, αλλά ως µέριµνα 

για το σύνολο των τοπικών υποθέσεων. Σ' αυτή την κατεύθυνση το Επιχειρησιακό 

Πρόγραµµα του ∆ήµου θα πρέπει να επισηµαίνει τη συµβολή που µπορούν να έχουν στην 

ανάπτυξή του ∆ήµου: 

- Οι τοπικοί κοινωνικοί και οικονοµικοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, σύλλογοι 

και µη κυβερνητικές οργανώσεις) 

- Οι γειτονικοί όµοροι ∆ήµοι 

- Οι λοιποί φορείς του πολιτικο-διοικητικού συστήµατος της χώρας (Κεντρικοί 

φορείς και Περιφέρεια) 

 

Εποµένως, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα εκτός από τις υπηρεσίες, τα έργα και τις ρυθµίσεις 

για τα οποία είναι αρµόδιος ο ∆ήµος, είναι δυνατό να εντοπίζει δραστηριότητες που ανήκουν 

στην αρµοδιότητα άλλων φορέων και να προσδιορίζει τις αναγκαίες ενέργειες συνεργασίας 

και συντονισµού µε αυτούς.  

Το πρόγραµµα εκτός των άλλων στοχεύει επίσης, στην αναβάθµιση του επιπέδου 

συνεργασίας του ∆ήµου µε φορείς του ιδιωτικού, δηµόσιου και κοινωνικού τοµέα, σε τοπικό, 

διαπεριφερειακό, εθνικό  και διεθνές επίπεδο, για τη συντονισµένη προώθηση της τοπικής 

ανάπτυξης και την από κοινού παροχή υπηρεσιών ή υλοποίηση δράσεων και συµφωνιών. 
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2.2 Κύρια χαρακτηριστικά των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου αποτελεί εργαλείο για την άσκηση του 

αναπτυξιακού του ρόλου, µε τα εξής χαρακτηριστικά: 

α. Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της 

διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ: Αποτελεί πρόγραµµα αναπτυξιακών υποδοµών 

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

λειτουργίας των δηµοτικών υπηρεσιών και των Νοµικών προσώπων που 

εποπτεύονται από το ∆ήµο. Είναι πρόγραµµα, πολυτοµεακού χαρακτήρα, µε εύρος 

θεµατικών αντικειµένων αντίστοιχου του φάσµατος των θεµάτων που απασχολούν 

την καθηµερινή λειτουργία του ΟΤΑ. Καλύπτει όλο το φάσµα των αρµοδιοτήτων του 

∆ήµου και εν δυνάµει το σύνολο των τοπικών υποθέσεων.  

β. Αποτελεί το πενταετές πρόγραµµα δράσης του ΟΤΑ και των Νοµικών 

Προσώπων του: Στις προτεραιότητες του προγράµµατος αντανακλάται η βούληση 

και το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής καθώς και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού 

σχεδιασµού σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Το όραµα της εκάστοτε δηµοτικής 

αρχής αποτυπώνεται στη στρατηγική και αναλύεται σε πενταετές πρόγραµµα δράσης 

του ΟΤΑ και των Νοµικών Προσώπων του και τέλος σε ετήσιο πρόγραµµα δράσης της 

κάθε υπηρεσίας του δήµου και των Νοµικών Προσώπων του.  

γ. Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του 

∆ήµου και µέρος του προγραµµατικού του κύκλου: Η σύνταξη του 

επιχειρησιακού προγράµµατος είναι η αρχική φάση της διαδικασίας προγραµµατισµού, 

παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης του ∆ήµου. Η διαδικασία αυτή αποτελεί 

το διαρκές αντικείµενο ενασχόλησης των αιρετών οργάνων, των προϊσταµένων και 

της αρµόδιας Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης του.  

δ. Υλοποιείται µέσω του ετήσιου προγράµµατος δράσης του ΟΤΑ και των 

Νοµικών Προσώπων του: Σκοπός της σύνταξης του ετήσιου προγράµµατος 

δράσης είναι η εξειδίκευση του συνολικού πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος 

σε ετήσιο πρόγραµµα των υπηρεσιών. Ο ετήσιος προγραµµατισµός στοχεύει στον 

επιµερισµό των δράσεων του πενταετούς προγράµµατος στις υπηρεσίες, οι οποίες 

υλοποιούν τµήµατα του επιχειρησιακού προγράµµατος 

ε. Εκπονείται µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων : Κατά τη διαδικασία 

σύνταξής του συµµετέχουν µε σαφώς καθορισµένο τρόπο: 

- Αιρετά όργανα (∆ηµ. Συµβούλιο, Επιτροπές, Αντιδήµαρχοι, ∆Σ Νοµικών 

Προσώπων, Συµβούλια Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων) 

- Υπηρεσιακά στελέχη (Προϊστάµενοι υπηρεσιών, ∆ιευθυντές Νοµικών 

Προσώπων, στελέχη της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης) 
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- Τοπικοί φορείς και οµάδες δηµοτών µε σηµαντικό βαθµό συµβολής στην 

τοπική ανάπτυξη ή/και στη λειτουργία του ΟΤΑ 

- Φορείς του διοικητικού συστήµατος της χώρας (πχ Περιφέρεια) 

στ. Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης: Το επιχειρησιακό πρόγραµµα διατυπώνει 

µετρήσιµους στόχους, η επίτευξη των οποίων παρακολουθείται µέσω της αξιοποίησης 

συστήµατος δεικτών επίδοσης. Για την παρακολούθηση της εξέλιξης της τιµής των 

δεικτών αξιοποιούνται τα στοιχεία (εσόδων / δαπανών, πόρων, εκροών, 

αποτελεσµάτων στους αποδέκτες) που τηρούνται στις βάσεις δεδοµένων του 

ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του ∆ήµου. 

Η λήψη των αποφάσεων προγραµµατισµού δεν στηρίζεται µόνο στην ανάλυση της 

υφιστάµενης κατάστασης, αλλά και στις ανάγκες και προσδοκίες των κατοίκων και του 

ανθρώπινου δυναµικού του ∆ήµου, όπως αυτές διατυπώνονται στις διαδικασίες 

συµµετοχής. 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, προσδιορισµού και 

συντονισµού των ενεργειών όλων των οργάνων διοίκησης και υπηρεσιών και είναι ευρύτερα 

γνωστό στους εργαζόµενους του ΟΤΑ, προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του. 

Το επιχειρησιακό πρόγραµµα αποτελεί προϊόν συλλογικής εργασίας όλων των δοµών του 

∆ήµου και οδηγεί στην ανάληψη δεσµεύσεων µεταξύ των διαδοχικών ιεραρχικών επιπέδων, 

σε ότι αφορά την υλοποίηση του τµήµατος εκείνου στο οποίο αυτά εµπλέκονται. 

 

Φιλοσοφία και Αρχές Εκπόνησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος των ∆ήµων 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου αποτελεί βασικό εργαλείο προγραµµατισµού, δράσεων τοπικής και 
εσωτερικής ανάπτυξης του ∆ήµου. Για το λόγο αυτό: 

- Είναι ολοκληρωµένο πρόγραµµα τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του ΟΤΑ 
και προϊόν συλλογικής λειτουργίας των υπηρεσιών του ∆ήµου 

- Είναι οργανικό στοιχείο της καθηµερινής λειτουργίας και διοίκησης του ∆ήµου και µέρος του 
προγραµµατικού του κύκλου 

- Είναι εύχρηστο, σύντοµο και περιεκτικό, κωδικοποιώντας κατά το δυνατόν την πληροφορία που παρέχει, 
ώστε να διευκολύνει την παρακολούθηση και την επικαιροποίησή του   

- ∆ίνει έµφαση στη διάγνωση, σε σχέση µε την αποτύπωση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, 
για την ανάδειξη βασικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων  

- ∆ίδει έµφαση στον τεκµηριωµένο προσδιορισµό των ολιγάριθµων κρίσιµων ζητηµάτων, στα οποία πρέπει 
να επικεντρώσει τις προσπάθειές του ο ∆ήµος, λαµβάνοντας υπόψη τα τοπικά προβλήµατα, τις εθνικές 
και περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις δυνατότητές του ως οργανισµού 

- Οι άξονες του στρατηγικού σχεδιασµού είναι προκαθορισµένοι και σε συµφωνία µε την οργάνωση των 
αρµοδιοτήτων σε θεµατικές ενότητες  (4 άξονες) (Ν 3852/2010) 

- Ο επιχειρησιακός σχεδιασµός αποτελεί την κεντρική αναφορά ώστε να δίνει εύκολα  το υπόβαθρο, σχεδόν 
αυτοµατοποιηµένα, για την εκπόνηση επιµέρους σχεδίων δράσης (ανά υπηρεσία υλοποίησης, ανά 
θεµατική, κλπ.) 

- ∆ιερευνά πλήθος πηγών χρηµατοδότησης, αποτελώντας βάση για το σχεδιασµό και υλοποίηση δράσεων 
κυρίως αναπτυξιακού χαρακτήρα 

- Συνδέεται µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, το τεχνικό πρόγραµµα και τον προϋπολογισµό του ∆ήµου 

- Υποστηρίζεται, κατά το δυνατόν,  από µηχανογραφική εφαρµογή 

- Αξιοποιεί δείκτες επίδοσης 
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2.3 Συνοπτική Περιγραφή του Έργου 

Αντικείµενο του Έργου, είναι η σύνταξη Επιχειρησιακού Προγράµµατος για τον ∆ήµο Πάρου 

για τη περίοδο 2011-2014. Το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραµµα θα περιέχει ένα συνεκτικό 

σύνολο Αξόνων προτεραιότητας και αποσκοπεί στη περιγραφή – αξιολόγηση της υφιστάµενης 

κατάστασης, στην κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδιασµού και στην παραµετροποίησή του, 

δηλαδή στην υλοποίηση του Αναπτυξιακού Σχεδιασµού (Επιχειρησιακός και Οικονοµικός 

Προγραµµατισµός) του ∆ήµου Πάρου.  

Οι Φάσεις Υλοποίησης και τα επιµέρους Στάδια υλοποίησης του Έργου, διαρθρώνονται ως 

εξής : 

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑ∆ΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Α : Στρατηγικός Σχεδιασµός  

Α.1   Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου 

Α.2   Στρατηγική του ∆ήµου και αναπτυξιακές προτεραιότητες 

Β : Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός 

Β.1   Στόχοι και ∆ράσεις 

Β.2   Τετραετής προγραµµατισµός των ∆ράσεων 

Γ : Οικονοµικός Προγραµµατισµός - ∆είκτες παρακολούθησης, αξιολόγησης  

Γ.1   Οικονοµικός Προγραµµατισµός 

 

Συνοπτικά αναφέρεται ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου, θα καθοριστούν οι 

Στρατηγικοί Στόχοι, οι προτεραιότητες της Τοπικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες οργάνωσης των 

υπηρεσιών - Επιχειρήσεών του, µε εξειδίκευση των δράσεων έως και το έτος 2014. 

Επιπροσθέτως, και κατά τη διάρκεια κατάρτισης του Επιχειρησιακού – Οικονοµικού 

Προγραµµατισµού θα επιχειρηθεί η πρόβλεψη για την χρηµατοδότηση όλων των δράσεων που 

περιλαµβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Για το λόγο αυτό, θα επιχειρηθεί η 

κωδικοποίηση των δράσεων και η αναφορά σε πηγές χρηµατοδότησης και δυνατότητες 

αξιοποίησής τους. 
  

2.4 Μεθοδολογία Υλοποίησης 

Η σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράµµατος υλοποιείται από την ∆/ση Προγραµµατισµού 

των ΟΤΑ. Στον ∆ήµο Πάρου, έως σήµερα δεν έχει λειτουργήσει η ∆/νση Προγραµµατισµού 

λόγω υποστελέχωσης. Το παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο συντάχθηκε από την ακόλουθη οµάδα 

στελεχών του ∆ήµου Πάρου : 

1. Παναγιώτης Κουτσουράκης, Αντιδήµαρχος,  Υπεύθυνος Προγραµµατισµού. 

2. Κουζούµης Ιωάννης Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του  

∆ηµάρχου. 
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Η παραπάνω οµάδα εποπτεύεται από το ∆ήµαρχο, αποτελεί το συνδετικό κρίκο των 

Υπηρεσιών του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων και συµβάλλει αποφασιστικά στην 

έγκαιρη και ορθή προετοιµασία του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.  

Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, στο τελικό του κείµενο, θα αποτελέσει ένα ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα το οποίο θα εµπεριέχει τις βασικές αρχές ανάπτυξης του ∆ήµου, µε σκοπό τη 

βελτίωση της αναπτυξιακής του δοµής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 
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3. Σύντοµο Ιστορικό ∆ήµου 

Αναζητώντας κανείς την ιστορία του νησιού της Πάρου, όλο και πιο πολύ εντυπωσιάζεται από 

το γεγονός ότι υπάρχει τόση ιστορία σε ένα τόσο µικρό κοµµάτι γης. Όπου και αν πάει 

κανείς, "σκοντάφτει" στις αρχαίες µνήµες. Από όπου και αν περάσει, θα δει εκκλησίες, πολλές 

του 16ου αιώνα, αλλά και παλιότερες και µεταγενέστερες, καθώς και περισσότερα από 30 

µοναστήρια, εξίσου παλαιά µε τις εκκλησίες. 

Το 4000 π.Χ. το νησί κατοικήθηκε πρώτη φορά στη διάρκεια της νεότερης νεολιθικής 

περιόδου, εποχή Homo Sapiens. Το 3000 π.Χ. άρχισε η ανάπτυξή του. Το 2000 π.Χ. 

συνδέθηκε µε τη µινωική Κρήτη, ονοµάστηκε Μινωίς ή Μινώα και έγινε κέντρο του 

κυκλαδίτικου πολιτισµού. Αργότερα, ονοµάστηκε "Πάρος" από τον Αρκάδα Πάρο, ο οποίος 

εγκαταστάθηκε στο νησί µε τους Αρκάδες που τον ακολούθησαν. 

Τον 8ο αιώνα π.Χ., όταν έρχονται οι Ίωνες, το νησί αποκτά µεγάλη εµπορική και οικονοµική 

δύναµη για πολλά χρόνια, ενώ ο πληθυσµός του µεγαλώνει εντυπωσιακά. 

Αργότερα ήλθαν οι Ρωµαίοι και µετά οι Βυζαντινοί και οι Φράγκοι. Αλλά και οι Ενετοί πέρασαν 

από την Πάρο το 13ο αιώνα, οπότε το νησί περιήλθε στο διοικητικό έλεγχο του ∆ουκάτου 

της Νάξου. Το 1537 ο περιβόητος Μπαρµπαρόσα µε τους πειρατές του λεηλάτησε άγρια το 

νησί και κατεστραµµένη η Πάρος πέφτει στα χέρια των Τούρκων το 1560, για να οδηγηθεί 

σε πλήρη µαρασµό. Ωστόσο, µε τη Μαντώ Μαυρογένους, η Πάρος πήρε ενεργό µέρος στην 

επανάσταση του 1821.  

Καθ' όλη την ιστορία της Πάρου, στο νησί αναπτύχθηκαν οι τέχνες και τα γράµµατα, 

αναδείχθηκαν µεγάλοι γλύπτες, ζωγράφοι, ποιητές και φιλόσοφοι. Ένας από τους πιο 

γνωστούς ποιητές της αρχαιότητας, ο Αρχίλοχος, ήταν Παριανός. Σήµερα Αρχίλοχος λέγεται 

µία από τις κοινότητες του ∆ήµου.  

Το περίφηµο παριανό µάρµαρο, γνωστό στην αρχαιότητα ως πάριος λίθος, ήταν το υλικό 

που σµίλεψαν οι µεγάλοι γλύπτες της αρχαιότητας για τα µοναδικά γλυπτά τους, όπως ο 

Ερµής του Πραξιτέλη, η Αφροδίτη της Μήλου, το άγαλµα της Θεάς Αθηνάς στην Αίγινα, 

αετώµατα ναών, επιτύµβιες πλάκες, ιππείς στην Ακρόπολη των Αθηνών, άγαλµα στη 

Ραµνούντα, επιτάφια στήλη στην Αµοργό και άλλα πολλά. Ο µεγάλος ποιητής µας Κ. 

Καβάφης λέει στο ποίηµά του "Η συνοδεία του ∆ιονύσου": Ο ∆άµων ο τεχνίτης (άλλον πιο 

ικανό στην Πελοπόννησο δεν έχει) εις παριανό µάρµαρο επεξεργάζεται την συνοδεία του 

∆ιονύσου. Ο θεός µε θεσπεσία δόξαν εµπρός, µε δύναµη στο βάδισµά του...  

 

Παροικία ή Παροικιά  

Πρωτεύουσα του νησιού και έδρα του δήµου, η Παροικία είναι κτισµένη στο ίδιο µέρος µε 

την αρχαία πόλη και αποτελεί ένα τυπικό δείγµα κυκλαδίτικου οικισµού. Στενά δροµάκια, 

παραδοσιακά σπίτια, πέτρινες καµάρες συνθέτουν το σκηνικό στο οποίο ο επισκέπτης έχει 

την ευκαιρία να βιώσει το παρόν πλάι στο παρελθόν που κάνει αισθητή την παρουσία του 

µέσα από τα κάστρα, τις εκκλησίες, τα αρχαία ιερά και τα µουσεία. Κυρίαρχη η Παναγία η 

Καταπολιανή ή Εκατονταπυλιανή, µεγαλοπρεπής παλαιοχριστιανικός ναός, αποτελεί το τρίτο 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 14 από 104 

 

κατά σειρά σπουδαιότητας παλαιοχριστιανικό µνηµείο µετά την Αχειροποίητο και τον Άγιο 

∆ηµήτριο Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο της πόλης ανακαλύφθηκε νεκροταφείο του 3ου -4ου  

αιώνα π.Χ. µε σπουδαία κτερίσµατα. 

 

Νάουσα 

Είναι ο δεύτερος οικισµός σε πληθυσµό µετά την Παροικία. Έχει διατηρήσει την παραδοσιακή 

της οµορφιά και αυτό την κάνει ιδιαίτερα προσφιλή ως τόπο διακοπών. Βρίσκεται κτισµένη 

στο βάθος του φυσικού λιµανιού, του δεύτερου της Πάρου ύστερα από αυτό της Παροικίας. 

Η ονοµαστή πλατεία µε τους ευκάλυπτους και το παλιό λιµάνι αποτελούν σηµεία αναφοράς 

για τον επισκέπτη. Τα ιστορικά µνηµεία που συναντά κανείς στη Νάουσα του δίνουν την 

ευκαιρία να επικοινωνήσει µε ένα κοµµάτι της ιστορίας του τόπου. Σηµαντικός ο ρόλος της 

από το 16ο έως και το 19ο αιώνα, οπότε και γίνεται το επίκεντρο του εµπορικού 

ενδιαφέροντος. Βυζαντινοί, Γάλλοι και Ρώσοι που περνούν από την πόλη αφήνουν σπουδαία 

δείγµατα της κυριαρχίας τους. Εκκλησίες και µοναστήρια του 12ου, του 13ου και αργότερα 

του 17ου αιώνα κοσµούν την πόλη και γενικότερα την περιοχή. Βρίσκεται βορειοανατολικά 

και απέχει 10χλµ. από την Παροικία. Από το 1993 η Νάουσα έχει αδελφοποιηθεί µε την 

οµώνυµή της Νάουσα της Ηµαθίας.  

 

Ντριός ή ∆ρυός 

Παραλιακό χωριό που στην αρχαιότητα χρησιµοποιούταν ως καταφύγιο των πλοίων των 

αρχαίων Παριανών, τα οποία προφυλάσσονταν στους νεώσοικους (ορύγµατα στο βράχο). Η 

Χρυσή Ακτή είναι µία από τις µεγαλύτερες και οµορφότερες παραλίες του νησιού όπου, λόγω 

των ανέµων του καλοκαιριού (µελτέµια), οργανώνεται κάθε χρόνο το Παγκόσµιο 

Πρωτάθληµα Windsurfing. Βρίσκεται νοτιοανατολικά της Παροικίας και απέχει 26χλµ. 

 

Μάρπησσα 

Η Μάρπησσα ή Τσιπίδο είναι χωριό κτισµένο αµφιθεατρικά σε λόφο µε πολλές εκκλησίες και 

µοναστήρια. Βρίσκεται 19 χλµ. νοτιοανατολικά της Παροικιάς.  

 

Λεύκες 

Το ορεινότερο χωριό της Πάρου, κτισµένο αµφιθεατρικά, είναι από τα οµορφότερα του 

νησιού, πνιγµένο στο πράσινο. Υπήρξε πρωτεύουσα του νησιού και κτίστηκε στην ενδοχώρα 

για να αποφύγει τις επιδροµές των πειρατών. Στον κεντρικό δρόµο του χωριού βρίσκονται 

σπίτια και εκκλησίες του 15ου-17ου αιώνα, ενώ γύρω από το χωριό υπάρχουν µοναστήρια 

του 17ου αιώνα. Στις κορυφές των γύρω λόφων µπορεί κανείς να δει παλιούς ανεµόµυλους 

και περιστεριώνες. Βρίσκεται 12 χλµ. νοτιοανατολικά της Παροικιάς. 
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4. Στρατηγικός Σχεδιασµός 

Στο πρώτο κεφάλαιο του Στρατηγικού Σχεδιασµού θα αποτυπωθούν τα χαρακτηριστικά της 

περιοχής του ∆ήµου, τα χαρακτηριστικά του ίδιου του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων 

του, ως οργανισµών, και θα αξιολογηθεί συνοπτικά η υφιστάµενη κατάσταση. 

4.1 Περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης του ∆ήµου – Μακροοικονοµικά 

Στοιχεία  

4.1.1 Γεωγραφικά και πληθυσµιακά στοιχεία  

Η Πάρος είναι νησί των Κυκλάδων, δυτικά της Νάξου από την οποία τη χωρίζει στενός 

δίαυλος πλάτους 3 περίπου µιλίων. Έχει έκταση 195 τετραγωνικά χιλιόµετρα και το µήκος 

των ακτών της είναι 111 χιλιόµετρα. Ο πραγµατικός πληθυσµός του νησιού, κατά την 

απογραφή του 2001 ήταν 12.853 κάτοικοι, ενώ κατά την απογραφή του 2011 είναι 13.710 

κάτοικοι.  Παρατηρείται σηµαντική αύξηση του πληθυσµού του ∆ήµου Πάρου, από το 1991 

στο 2001, της τάξεως περίπου 30% (από 9.591 κατοίκους το 1991 αυξήθηκαν σε 12.853 

κατοίκους το 2001). Από το 2001 έως το 2011 παρατηρείται  σταθεροποίηση του πληθυσµού 

µε τάσεις περαιτέρω αύξησης (αύξηση 7%). 

∆ιοικητικά η Πάρος πριν από την ένταξή της στο "Σχέδιο Καποδίστριας" ήταν χωρισµένη σε 7 

κοινότητες (Αρχιλόχου, Μάρπησσας, Νάουσας, Παροικίας, Κώστου, Αγκαιριάς και Λευκών). 

Σήµερα βρίσκεται κάτω από την διοίκηση ενός και µόνο ∆ήµου, ∆ήµος Πάρου, που έχει έδρα 

την πρωτεύουσα του νησιού την Παροικία. Με την εφαρµογή του προγράµµατος 

«Καλλικράτης» δεν επήλθε καµιά διοικητική µεταβολή στον ∆ήµο Πάρου. 

Στα επόµενα διαγράµµατα εµφανίζεται η ηλικιακή κατανοµή δηµοτών επί του πραγµατικού 

πληθυσµού, στο ∆ήµο Πάρου, στο Νοµό Κυκλάδων καθώς και στο σύνολο της χώρας:   
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Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 
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Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 
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Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 
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ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΑΡΟΥ
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Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

Από την ανάλυση των παραπάνω διαγραµµάτων προκύπτουν τα εξής ποιοτικά 

συµπεράσµατα:    

� Σε σχέση µε την πληθυσµιακή σύνθεση του ∆ήµου ανά φύλο, ο ανδρικός πληθυσµός 

αποτελεί το 52,1% του συνολικού πραγµατικού πληθυσµού, ενώ ο γυναικείος 

πληθυσµός, αποτελεί το 47,9% του συνολικού πραγµατικού πληθυσµού, 

� Από τα δηµογραφικά δεδοµένα της απογραφής του 2001 ο δείκτης γήρανσης για τον 

∆ήµο Πάρου είναι ικανοποιητικός σε σχέση µε τον αντίστοιχο του Νοµού αλλά και για το 

σύνολο της χώρας. Ο δείκτης γήρανσης για τον ∆ήµο είναι 14,3% (65 ετών+), ενώ ο 

αντίστοιχος δείκτης για τον Νοµό είναι 17,6% και περίπου 16,7% ο µέσος Εθνικός 

∆είκτης. Σε γενικές γραµµές δεν παρατηρείται πρόβληµα δηµογραφικής γήρανσης στο 

∆ήµο Πάρου. Αντίθετα, η ελαφριά υπεροχή των νεότερων και των µεγαλύτερων 

ηλικιακών οµάδων, φανερώνει ότι η παράταση των όρων διαβίωσης του πληθυσµού 

εξαιτίας της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, αντισταθµίζεται από τις νεότερες 

ηλικίες. 

� Ο δείκτης εξάρτησης εµφανίζεται να είναι της τάξης του 33% επί των ατόµων εργάσιµης 

ηλικίας. Αυτό µεταφράζεται ότι στα 100 άτοµα εργάσιµης ηλικίας (15 - 64 ετών) 

αντιστοιχούν περίπου 33 άτοµα που χαρακτηρίζονται ως οικονοµικά εξαρτώµενα. Ο 

αριθµός των ατόµων αυτής της κατηγορίας εµφανίζεται να κινείται στα ίδια επίπεδα για 

τον Νοµό ενώ σε εθνικό επίπεδο εµφανίζεται οριακά υψηλότερος από τον αντίστοιχο. 

� Από τους προαναφερόµενους δείκτες προκύπτει ότι ο πληθυσµός στην Πάρο είναι 

σχετικά νέος και παραγωγικά δυναµικός πληθυσµός.  

� Οι µεγαλύτερες αριθµητικά οµάδες ηλικιών στον ∆ήµο είναι µεταξύ 25 - 39 ετών και 

ακολούθως µεταξύ 40 - 54 ετών, οι οποίες αποτελούν το κυρίαρχο τµήµα της 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 18 από 104 

 

παραγωγικής βάσης. Το ίδιο παρατηρείται και για το Νοµό Κυκλάδων αλλά και για το 

σύνολο της χώρας. 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 19 από 104 

 

 

4.1.2 Κοινωνικά και Οικονοµικά στοιχεία  
 

Ι. Κοινωνικά Στοιχεία  

Το µορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Νοµού Κυκλάδων, συγκριτικά µε την Περιφέρεια 

Νοτίου Αιγαίου, σύµφωνα µε την Έκθεση Επιχειρηµατικότητας της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου για το 2005, εµφανίζεται χαµηλό. Εντούτοις, έχει την 7η υψηλότερη αναλογία 

µαθητών ∆ηµοτικού ανά 1.000 κατοίκους (68 έναντι µέσου Ελλάδας 59). 

Ειδικότερα, η τεχνικά επαγγελµατική εκπαίδευση είναι αµελητέας σηµασίας. Κάτι τέτοιο 

εξαιτίας της ραγδαίας τουριστικής ανάπτυξης, µακροπρόθεσµα ενδεχοµένως να προκαλέσει 

σοβαρά προβλήµατα, καθώς το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο περιορίζει σηµαντικά τις 

δυνατότητες ανάπτυξης και παροχής αναβαθµισµένων προϊόντων - υπηρεσιών. Αυτό το 

γεγονός είναι κρίσιµης σηµασίας καθώς οι Κυκλάδες στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στον 

τριτογενή τοµέα απασχόλησης και ειδικότερα στον τουρισµό, του οποίου το περιβάλλον είναι 

διεθνές και ανταγωνιστικό και η ανάπτυξή του στηρίζεται στην ποιότητα των υπηρεσιών που 

προσφέρει οι οποίες σε µεγάλο βαθµό διαµορφώνονται από τις ικανότητες του ανθρώπινου 

δυναµικού. 

Σε ότι αφορά το επίπεδο Εκπαίδευσης και τα ποσοτικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά του ∆ήµου 

Πάρου, αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα, όπου ακολουθεί παρουσίαση του µόνιµου 

πληθυσµού1 ηλικίας 6 ετών και άνω κατά φύλο, οµάδες ηλικιών και επίπεδο ως εξής : 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 
 

Σύνολο Ποσοστό % Άρρενες Θήλεις 

Αγράµµατοι (µη γνωρίζοντες 
γραφή και ανάγνωση) 

430 3,7% 215 215 

∆εν τελείωσαν το ∆ηµοτικό αλλά 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση 

940 8,1% 401 539 

Φοιτούν στο ∆ηµοτικό  925 8% 482 443 

Απόφοιτοι στοιχειώδους 
εκπαίδευσης 

3.767 32,6% 1.967 1.800 

Τέλειωσαν τη Γ΄ τάξη Γυµνασίου 1.585 13,7% 909 676 

Απόφοιτοι Μέσης εκπαίδευσης 2.602 22,5% 1.309 1.293 

Πτυχιούχοι ΤΕΙ (ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ) και 
Ανωτέρων Σχολών  

633 5,5% 347 286 

Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών 649 5,6% 314 335 

Κάτοχοι Μεταπτυχιακού – 
∆ιδακτορικού Τίτλου 

35 0,3% 21 14 

ΣΥΝΟΛΟ 11.566 100% 5.965 5.601 
         Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

                                           
1 Ο µόνιµος πληθυσµός του ∆ήµου Πάρου σύµφωνα µε την απογραφή του 2001 της ΕΣΥΕ ήταν 12.514 κάτοικοι 
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Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης σε συσχέτιση µε το φύλο, µεγαλύτερη διαφοροποίηση 

παρατηρείται σε αυτούς που δεν έχουν τελειώσει το δηµοτικό, όπου οι γυναίκες είναι 

περισσότερες από τους άνδρες.  

Οι αγράµµατοι αποτελούν το 3,7% του υπό µελέτη πληθυσµού και υπάρχει ισοκατανοµή 

µεταξύ ανδρών και γυναικών.   

Παρατηρείται ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους είναι απόφοιτοι στοιχειώδους 

Εκπαίδευσης σε ποσοστό 32,6%, ενώ το 22,5% είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης. 

Τα προαναφερόµενα ποσοστά είναι αποτέλεσµα των κοινωνικών επιπτώσεων της τουριστικής 

ανάπτυξης στις νησιωτικές περιοχές της χώρας µας, καθώς και µε τον ρόλο που 

διαδραµατίζει ο τουρισµός στην κοινωνικοποίηση της ελληνικής νεολαίας, τονίζει ότι τα 

επαγγελµατικά πρότυπα στις τουριστικές περιοχές δεν ταυτίζονται µε τα επιστηµονικά 

επαγγέλµατα. Αντίθετα, η επαγγελµατική επιτυχία φαίνεται να διοχετεύεται, ακριβώς, στην 

εµπλοκή µε τα τουριστικά επαγγέλµατα.  

Έτσι, η µονοκαλλιέργεια του τουριστικού τοµέα άλλαξε τη «λογική» αξιολόγησης της 

κοινωνικής θέσης ιδιαίτερα για εκείνα τα λαϊκά και µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα του 

πληθυσµού που σε άλλα τµήµατα της ελληνικής επαρχίας «επενδύουν» τις τελευταίες 

ελπίδες για «αποκατάσταση-εξασφάλιση» των παιδιών τους, αποκλειστικά, στην εκπαίδευση. 

Αυτά ακριβώς τα παιδιά των λαϊκών στρωµάτων των νησιών του Αιγαίου τροφοδοτούν, κατά 

κύριο λόγο, την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου προκειµένου, να προσφέρουν την 

«εργατική τους δύναµη» στην αυξηµένη ζήτηση που δηµιουργεί η βιοµηχανία του 

τουρισµού.  

 

ΙΙ. Οικονοµικά Στοιχεία 

Η Πάρος δεν είναι τυχαίο ότι αποτελεί έναν από τους γνωστότερους τουριστικούς 

προορισµούς και µια αγαπηµένη επιλογή για πολλούς τουρίστες από όλο τον κόσµο.  

∆ιαθέτει άπειρες παραλίες, µε εύκολη πρόσβαση από οποιοδήποτε σηµείο του νησιού, 

µοναδική αρχιτεκτονική η οποία διατηρείται ακόµη, παρά την µεγάλη τουριστική ανάπτυξη 

και πλήθος ευκαιριών για διασκέδαση.  

Κυρίαρχή οικονοµική δραστηριότητα το νησιού είναι ο τουρισµός. Η τουριστική ανάπτυξη 

εξακολουθεί να παρουσιάζει δυναµισµό, παρότι υπάρχει εξαιρετικά µεγάλος αριθµός κλινών που 

φιλοξενεί χιλιάδες τουρίστες κάθε καλοκαίρι και γενικά ποικίλες και αξιόλογες τουριστικές 

υποδοµές. 

Σε ότι αφορά την αγορά εργασίας, σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 

2001, σηµειώνονται τα εξής :   

2001 Μόνιµος Πληθυσµός 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 21 από 104 

 

Οικονοµικώς ενεργοί 

Άνεργοι 

Οικονοµικώς 

ενεργός 

πληθυσµός Απασχολούµενοι 

Σύνολο  Από  αυτούς 

"νέοι" 

Οικονοµικώς µη 

ενεργός 

πληθυσµός 

5.227 4.712 515 158 5.712 

Πηγή: ΕΣΥΕ – Απογραφή πληθυσµού της 18ης Μαρτίου 2001 

 

Αναλυτικότερα και σε ότι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αναφερόµενων στοιχείων: 

• Το 2001, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, έφθασε τα 5.227 

άτοµα, περίπου στο 48% του µόνιµου πληθυσµού. Το ποσοστό ανεργίας, ανέρχεται 

περίπου στο 9,8% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού, δηλαδή στα 515 άτοµα, εκ των 

οποίων τα 158 (31% του συνόλου των ανέργων) είναι νέοι.   

• Ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός αντιστοιχεί στο 52% του συνόλου. 

• Σε σύνολο 4.712 απασχολούµενων δηµοτών, το 70% είναι άντρες, ενώ µόνο το 30% 

αποτελείται από γυναίκες.  

 Σε ότι αφορά τις παραγωγικές δραστηριότητες αναφέρονται τα εξής : 

• Οι παραγωγικές δραστηριότητες στο ∆ήµο Πάρου χαρακτηρίζονται από τη κυριαρχία του 

κλάδου των Κατασκευών και του κλάδου Υπηρεσιών σε Ξενοδοχεία – Εστιατόρια, µε 

ποσοστό απασχολούµενων 18% και 16,5% αντίστοιχα, και τρίτο το κλάδο του Εµπορίου 

(χονδρικό και λιανικό εµπόριο επισκευή αυτοκινήτων µοτοσικλετών και ειδών προσωπικής 

και οικιακής χρήσης)  σε ποσοστό περίπου 14%.  

• Στον κλάδο των Υπηρεσιών κυρίαρχες είναι οι δραστηριότητες σε Ξενοδοχεία – 

Εστιατόρια. 

Σε ότι αφορά τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες (κατανοµή του ενεργού πληθυσµού) του 

∆ήµου, αναφέρονται τα εξής :  

1. Η επαγγελµατική δραστηριότητα των πολιτών του ∆ήµου επικεντρώνεται ουσιαστικά στο 

τριτογενή τοµέα και κυρίως στον κλάδο Ξενοδοχείων – Εστιατορίων καθώς και στο κλάδο 

του Εµπορίου αφού πρόκειται για ένα κατεξοχήν τουριστικό νησί µε µεγάλη προσέλευση 

τουριστών από όλο τον κόσµο. 

2. Σε σύνολο 5.227 ενεργά οικονοµικών δηµοτών (4.712 έχοντες εργασία και 515 κατά 

δήλωσή τους άνεργοι), οι 3.518 είναι άνδρες και οι 1.709 γυναίκες.  

Αναφορικά µε την επαγγελµατική δραστηριότητα παρατηρούνται τα εξής: 

• 944 δηµότες απασχολούνται στον κλάδο των Κατασκευών, εκ των οποίων οι 135 είναι 

εργοδότες, οι 167 αυτοαπασχολούµενοι και οι υπόλοιποι είναι µισθωτοί υπάλληλοι. 
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• 865 δηµότες απασχολούνται στον κλάδο των Ξενοδοχείων – Εστιατορίων, εκ των οποίων 

οι 280 είναι εργοδότες, οι 24 αυτοαπασχολούµενοι και οι υπόλοιποι είναι µισθωτοί 

υπάλληλοι. 

• 718 δηµότες απασχολούνται µε το χονδρικό και το λιανικό εµπόριο, επισκευή 

αυτοκινήτων, οχηµάτων, µοτοσικλετών και ειδών ατοµικής και οικιακής χρήσης, εκ των 

οποίων οι 355 είναι εργοδότες, οι 62 αυτοαπασχολούµενοι και οι υπόλοιποι είναι µισθωτοί 

υπάλληλοι. 

• 592 δηµότες απασχολούνται µε την γεωργία , κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία, αλιεία εκ 

των οποίων οι 64 είναι εργοδότες, οι 315 αυτοαπασχολούµενοι και οι υπόλοιποι είναι 

µισθωτοί υπάλληλοι. 

• 296 δηµότες σε µεταφορές, αποθήκευση και επικοινωνίες, εκ των οποίων οι 29 είναι 

εργοδότες, οι 57 αυτοαπασχολούµενοι και οι υπόλοιποι είναι µισθωτοί υπάλληλοι. 

• 292 δηµότες σε µεταποιητικές βιοµηχανίες, εκ των οποίων οι 74 είναι εργοδότες, οι 56 

αυτοαπασχολούµενοι και οι υπόλοιποι είναι µισθωτοί υπάλληλοι. 

• Οι υπόλοιποι δηµότες από το σύνολο του ενεργά οικονοµικά πληθυσµού, είτε 

απασχολούνται σε άλλες δραστηριότητες από τις προαναφερόµενες, είτε είναι άνεργοι. 

 

Μέχρι σήµερα η ΕΣΥΕ δεν έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των στοιχείων της απογραφής 

του 2011 ώστε να υπάρξουν στατιστικά δεδοµένα της Πάρου για παρουσίαση και ανάλυση.  

Εξ αιτίας όµως των σηµαντικών και ραγδαίων πολιτικοοικονοµικών αλλαγών που βιώνουµε 

ως χώρα τα τελευταία χρόνια κρίνεται σκόπιµη και απαραίτητη η αναφορά κάποιων 

συνολικών και περιεκτικών παρατηρήσεων σε σχέση µε την απασχόληση και τις 

επαγγελµατικές δραστηριότητες που ασκούνται στην Πάρο την τελευταία δεκαετία. 

Όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες πλην της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα 

εµφάνισαν ανοδική τάση έως το 2008-2009 στην Πάρο. Από την έναρξη της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης και έπειτα όλα τα δεδοµένα για την επαγγελµατική δραστηριότητα 

στην Πάρο άρχισαν να αλλάζουν. Πιο συγκεκριµένα: 

• Οι κατασκευές που αποτέλεσαν τα προηγούµενα χρόνια τον σηµαντικότερο κλάδο 

ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης συρρικνώθηκαν κατά πολύ. 

• Μικρότερη αλλά σταθερή µείωση άρχισε να εµφανίζει και ο κλάδος του τουρισµού µε 

πρώτους πληγέντες τα ξενοδοχεία και τα καταστήµατα εστίασης και αναψυχής. 

• Κατ’ ακολουθία το χονδρικό και λιανικό εµπόριο παρουσιάζουν αισθητή µείωση. 

• Απώλειες επίσης παρατηρούνται και στον µεταποιητικό κλάδο 

• Η απασχόληση στον αγροτικό τοµέα, σε αντίθεση µε τους άλλους κλάδους, ενώ  

συρρικνώθηκε τις τελευταίες δεκαετίες (γεγονός που οφείλεται κυρίως στη γήρανση του 
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πληθυσµού και στην ανάπτυξη των άλλων κλάδων), τα τελευταία δύο χρόνια παρουσιάζει 

οριακή αύξηση. Όλο και περισσότεροι νέοι εµφανίζονται µε διάθεση να 

δραστηριοποιηθούν στον πρωτογεννή τοµέα. 

• Τα ποσοστά της ανεργία αυξάνονται. Μεγαλύτερη συµµετοχή στα ποσοστά της ανεργίας 

παρουσιάζουν οι νέοι. 
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4.1.2.1 Κοινωνική Πολιτική  

Ο ∆ήµος έχει καταβάλει σηµαντική προσπάθεια για την επίτευξη ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος 

κοινωνικής πολιτικής το οποίο θα προσφέρει βοήθεια και στήριγµα, στις κοινωνικές δοµές που είναι 

απαραίτητο, ώστε να εξαλειφθούν τα συµπτώµατα της αποµόνωσης, των διακρίσεων και των 

ανισοτήτων µεταξύ των πολιτών. Στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής ήταν και είναι η Πάρος να γίνει ακόµη 

πιο ανθρώπινη  και συγκεκριµένα ως προς την υλοποίησης αυτού του στόχου παρατηρούνται τα εξής :  

Σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων κοινωνικής πολιτικής που υλοποίησε ο ∆ήµος, είχε τις 

ακόλουθες δράσεις: 

 

Ι. Κοινωνική Μέριµνα  

 

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) 

Τα µέλη ανέρχονται σήµερα σε 1000 περίπου τα οποία έχουν εφοδιασθεί µε «ειδική κάρτα 

µέλους». 

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κ.Α.Π.Η είναι: 

� Νοσηλευτική και φαρµακευτική υποστήριξη. Παρέχεται από τη νοσηλεύτρια του 

∆ήµου καθηµερινά στο χώρο του Κ.Α.Π.Η ή και στα σπίτια µελών που έχουν πρόβληµα 

µετακίνησης. 

� Εργασιοθεραπεία, που ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2004. Το τµήµα λειτουργούσε  

κάθε Παρασκευή µε µεγάλη επιτυχία. Έχουν πραγµατοποιηθεί στο παρελθόν δύο 

εκθέσεις µε τις χειροποίητες δηµιουργίες των µελών του Κ.Α.Π.Η. Το πρόγραµµα 

πρόκειται να επαναλειτουργήσει σύντοµα. 

� ∆ιάθεση βιβλίων στα µέλη από την ∆ανειστική Βιβλιοθήκη του Κ.Α.Π.Η.. 

� ∆ιάφορες οµιλίες από εκλεκτούς - ειδικούς επιστήµονες που αφορούν κυρίως την τρίτη 

ηλικία. 

� Προσφορά ροφηµάτων, αναψυκτικών και γλυκών, καθώς και η δυνατότητα 

ψυχαγωγίας µε µουσική, τηλεόραση και µε επιτραπέζια παιχνίδια 

� ∆ιοργάνωση εκδροµών τόσο εντός όσο και εκτός Πάρου. Το ΚΑΠΗ Πάρου διοργάνωσε 

πολλές γιορτές και εκδηλώσεις και φιλοξένησε µέλη Κ.Α.Π.Η. και άλλων περιοχών που 

επισκέφθηκαν το νησί. 

 

Βοήθεια στο Σπίτι 

Ο ∆ήµος Πάρου και η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου 

ευαισθητοποιηµένοι απέναντι στα άτοµα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, στα άτοµα µε 

αναπηρία, στα άτοµα µε χρόνιες παθήσεις ή µε προσωρινά προβλήµατα υγείας, που είναι 
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περισσότερο πιθανό να αντιµετωπίσουν κινδύνους αποµόνωσης και αποµάκρυνσης από το 

φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον καθώς και χαµηλό επίπεδο ποιότητας ζωής οι ίδιοι και 

το οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό τους περιβάλλον, υλοποιούν από το Σεπτέµβριο του 

2002 έως το 2009 µε συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και 

25% από το Ελληνικό ∆ηµόσιο το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι». Από το 2009 έως και 

σήµερα το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Ε.Σ.Π..Α. 

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι ένας από τους τρόπους απόδειξης του κοινωνικού 

ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινωνικού προσώπου του δήµου. Στόχος µας η 

όσο το δυνατόν προσφορότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των συµπολιτών µας που έχουν 

ανάγκη προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ιδίων και των συγγενών του. 

Το πρόγραµµα ξεκίνησε έπειτα από την ένταξη της ∆ηµοτικής Επιχείρησης στο Μέτρο 4.2 

«Υπηρεσίες Φροντίδας για την προώθηση ίσων ευκαιριών» του Π.Ε.Π Νοτίου Αιγαίου 2002-

2006. Σχηµατίστηκε µία οµάδα, η οποία αποτελείται από Ψυχολόγο Π.Ε, µε χρέη και 

υπευθύνου της δοµής, Νοσηλεύτρια ∆.Ε και δύο οικογενειακές Βοηθούς Υ.Ε, σύνολο 4 

άτοµα. Στο πρόγραµµα έχει παραχωρηθεί και πολυµορφικό αυτοκίνητο από το Υπουργείο 

Υγείας για τις µετακινήσεις εντός του δήµου. 

Προσφέρει υπηρεσίες που εξασφαλίζουν σωµατική και ψυχική υγεία, επιβίωση, ποιότητα 

ζωής. Ειδικότερα: 

� Νοσηλευτική Φροντίδα, µε εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων, όπως περιποίηση 

πληγών, κατακλίσεων, τραυµάτων, ενεσοθεραπείες, εµβολιασµούς, τήρηση 

φαρµακευτικής αγωγής, ατοµική υγιεινή, αγωγή υγείας, κ.α.  

� Οικογενειακή Βοήθεια, µε καθαριότητα οικίας, εξωτερικές εργασίες, προετοιµασία 

φαγητού, συντροφιά, συνοδεία, βοήθεια στην ατοµική υγιεινή, κ.α. 

� Ψυχολογική και Κοινωνική Στήριξη, µε ψυχοσυναισθηµατική στήριξη, 

συµβουλευτική οικογένειας και ατόµου. 

� Ενηµέρωση, Παροχή πληροφοριών και ∆ιασυνδετική µε φορείς και υπηρεσίες και 

διεκπεραίωση κοινωνικοπρονοιακών ζητηµάτων. 

� ∆ανειστικό Τµήµα Βοηθηµάτων και Λοιπών Υποστηρικτικών Μέσων για τον 

ασθενή, τον ηλικιωµένο και το άτοµο µε αναπηρία (αναπηρικά αµαξίδια, στρώµατα 

κατάκλισης, περιπατητήρες κ.α). 

Το «Βοήθεια στο Σπίτι» από την πρώτη µέρα λειτουργίας του έως και το 

Φεβρουάριο του 2006 έχει εξυπηρετήσει 234 άτοµα σε όλα τα δηµοτικά 

διαµερίσµατα, εντός των οικισµών αλλά και σε αποµακρυσµένες περιοχές. Ο 

µέσος όρος των εξυπηρετούµενων ατόµων ανέρχεται στα 80 άτοµα ανά µήνα µε 

αυξητικές τάσεις κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες έχουν στόχο την κάλυψη των πραγµατικών αναγκών 
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των εξυπηρετούµενων ατόµων και για το λόγο αυτό εφαρµόζεται ένα ευέλικτο 

πρόγραµµα επισκέψεων που επιτρέπει τόσο τη µετακίνηση σε διαφορετικές 

περιοχές του δήµου καθηµερινώς, επισκέψεις σε καθηµερινή βάση αλλά και 

διαθεσιµότητα για την κάλυψη επειγόντων περιστατικών. 

Το πρόγραµµα συνεργάζεται µε το Κ.Η.Φ.Η για το πλύσιµο και σιδέρωµα ρούχων 

επωφελούµενων του προγράµµατος οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή εντός της 

οικίας τους και δεν είναι σε θέση να την πράξουν οι ίδιοι, µε το Εκκλησιαστικό και 

∆ηµοτικό Ίδρυµα «Αγία Θεοκτίστη» για τη διανοµή φαγητού σε δηµότες που έχουν 

ανάγκη. 

 

 

Κέντρο Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων ∆ήµου Πάρου Κ.Η.Φ.Η. «Η Αγάπη»  

- Συµπλήρωσε 5 χρόνια λειτουργίας. 

- Φιλοξενεί 34 ηλικιωµένους ξεπερνώντας τους στόχους του. 

- Αποδεσµεύει τις αντίστοιχες 34 οικογένειες από την φροντίδα των ηλικιωµένων, 

επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν τις δραστηριότητες που έχουν ανάγκη ή που 

επιθυµούν. 

- Προσφέρει καθηµερινά «σπιτική φιλοξενία» σε ζεστό περιβάλλον, νοσηλευτική φροντίδα, 

ψυχοσυναισθηµατική στήριξη, κοινωνική φροντίδα και δηµιουργική απασχόληση στους 

ηλικιωµένους που εξυπηρετεί. 

- Γίνονται πολλές µετρήσεις αρτηριακής πίεσης, µετρήσεις σακχάρου, µετρήσεις 

χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. 

- Έχουν πραγµατοποιηθεί και προγραµµατίζονται για το µέλλον, εκδηλώσεις στο χώρο του 

Κ.Η.Φ.Η µε στόχο την ψυχαγωγία, την πληροφόρηση αλλά και την κάλυψη 

θρησκευτικών αναγκών των φιλοξενούµενων. 

Το Κέντρο λειτουργεί σε 12ωρη βάση και παρέχει: 

- Νοσηλευτική Φροντίδα (µέτρηση αρτηριακής πίεσης, σακχάρου, χοληστερόλης, 

τριγλυκεριδίων, παρακολούθηση φαρµακευτικής αγωγής κ.α.). 

- Ψυχοσυναισθηµατική Στήριξη, ∆ηµιουργική Απασχόληση των Φιλοξενουµένων σε 

Ευχάριστο και Φιλικό Περιβάλλον. 

- Ενηµέρωση, Παροχή Πληροφοριών και Αγωγή Υγείας στους φιλοξενούµενους και τους 

συγγενείς τους για την καλύτερη φροντίδα τους και παραποµπή των φιλοξενουµένων, 

εφόσον χρειαστεί, στις αντίστοιχές ιατρικές υπηρεσίες. 

- Βοήθεια σε εξωτερικές εργασίες (ψώνια, εξόφληση λογαριασµών, κ.α.). 
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- Ανακούφιση των οικογενειών των φιλοξενουµένων από την ευθύνη της συνεχούς 

φροντίδας τους. 

- Το Κέντρο συµµετέχει επίσης ενεργά στην ανακύκλωση. 

 

Κέντρο ΑΜΕΑΙ 

Η πολύ σπουδαία εθελοντική προσπάθεια που εξελίσσεται στο κέντρο ΑΜΕΑΙ στη Νάουσα 

έχει τεθεί υπό την αιγίδα του ∆ήµου Πάρου από το 2003. Με την ίδια απόφαση τα ετήσια 

λειτουργικά έξοδα του κέντρου, καλύπτονται από το ∆ήµο. Ήδη στο κέντρο αυτό 

προσέρχονται καθηµερινώς άτοµα, τα οποία τυγχάνουν µια αξιολογότατης φροντίδας από 

τους εθελοντές του κέντρου. 

 

Πολύτεκνες Οικογένειες  

Σύµφωνα µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου οι πολύτεκνες οικογένειες (µε τέσσερα 

παιδιά και πλέον) καταβάλλουν µόνο το 50% των τελών φωτισµού και καθαριότητας για τις 

οικίες τους.   

 

ΙΙ. Υγεία   

Κέντρο Υγείας Πάρου  

Σηµαντική ήταν για το νησί η απόφαση του Α' ΠΕΣΥΠ, το 2003, µε την οποία ψηφίστηκε ο 

Νέος Οργανισµός του Κέντρου Υγείας Πάρου (αποφάσεις 37/19-5.2003 και 38/10-6.2003 

του Κέντρου Υγείας Πάρου), που ουσιαστικά µετέτρεπε το Κέντρο Υγείας Πάρου σε de facto 

µικρό Νοσοκοµείο, αναβαθµίζοντας το ριζικά.  

∆υστυχώς τα επόµενα χρόνια έως και σήµερα, δεν κατέστη δυνατή η πλήρωση των θέσεων 

που προβλέπονταν από τον νέο οργανισµό µε αποτέλεσµα σήµερα το Κέντρο Υγείας Πάρου 

να µην έχει αναβαθµιστεί επί της ουσίας και να παρουσιάζει πολλά λειτουργικά προβλήµατα 

που έχουν σαν συνέπεια την υποβάθµιση της πρωτοβάθµιας υγειονοµικής φροντίδας των 

πολιτών.  

 

Λοιπές Υπηρεσίες  

Στην Πάρο, έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας, για την 

αντιµετώπιση των αναγκών συµπολιτών µας στον ευαίσθητο αυτό τοµέα. Η λειτουργία της 

µονάδας αυτής υποστηρίζεται οικονοµικά και από τον ∆ήµο Πάρου. 

Στην Πάρο, λειτουργεί ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Πάρου, οι οποίοι 

καταβάλλουν αξιόλογη προσπάθεια για να φέρουν εις πέρας το σηµαντικό κοινωνικό έργο 
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που διατελούν. Επίσης, λειτουργεί και η «Οµάδα ∆ιάσωσης» του παραρτήµατος ∆υτ. 

Κυκλάδων µε έδρα τη Νάουσα Πάρου από το 2003.  

 

ΙΙΙ. Εξυπηρέτηση του Πολίτη  

 

Πρώτιστο καθήκον του ∆ήµου Πάρου είναι η εξυπηρέτηση του ∆ηµότη µε ισονοµία και 

δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις, χωρίς κανενός είδους πολιτικές, κοµµατικές, προσωπικές ή 

τοπικιστικές προτιµήσεις. Στόχος είναι η στράτευση του στην υπηρεσία των πολιτών µε 

µοναδικό στόχο την αντιµετώπιση και επίλυση των προβληµάτων τους. 

Σηµειώνεται ότι τα τελευταία χρόνια το ΚΕΠ του ∆ήµου και το παράρτηµα του ∆.∆ Νάουσας 

έχουν διεκπεραιώσει χιλιάδες υποθέσεις πολιτών. Για όσους ζουν εκτός Πάρου, η δυνατότητά 

τους να πληρώνουν πλέον τους λογαριασµούς της ∆ΕΥΑΠ µέσω των υποκαταστηµάτων της 

Τράπεζας Πειραιώς είναι ένα ακόµη βήµα για τη βελτίωση της καθηµερινότητας του πολίτη. 

 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 29 από 104 

 

 
 

 

4.1.2.2 Πολιτική για τον Πολιτισµό, την Παιδεία και τον Αθλητισµό  

Ι. Πολιτισµός 

Η "Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου" 

(Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.) του Νοµού Κυκλάδων, συστάθηκε αρχικά ως ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου" (Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.) µε τις υπ΄ αριθµό 184,580 και 581/99 

αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου και κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2257/31-12-1999/τ.Β, όπως 

τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 1595/30-11-2001/τ.Β. Τροποποιήθηκε δε σε "Κοινωφελής 

∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου" (Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.) µε την 

10786/17-09-2008 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που 

δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1899/17-09-2008/τ.Β, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την 4853/24-

05-2011 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 1314/16-06-2011/τ.Β 

 

Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την πολιτιστική 

και την αθλητική ανάπτυξη, καθώς και µε την κοινωνική πρόνοια, µέσα από ένα 

µακροπρόθεσµο πολιτιστικό, κοινωνικό και αθλητικό πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας τους 

κοινωνικοπολιτιστικούς πόρους και τον εξοπλισµό του ∆ήµου Πάρου, αξιοποιώντας τµήµα 

της ακίνητης περιουσίας του τελευταίου που έχει περιέλθει στην Επιχείρηση, υλοποιώντας 

Εθνικά προγράµµατα και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας σε πλήρη και συνεχή 

συνεργασία µε τους υπάρχοντες τοπικούς συλλόγους και τους κατοίκους της Πάρου. 

 

Πολιτιστικοί και Αθλητικοί Σύλλογοι 

1. Πολιτιστικός Σύλλογος «ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ», Παροικία 

2. Μουσικοχορευτικό  Συγκρότηµα Νάουσας 

3. Χορευτικός Όµιλος Νάουσας 

4. Α.Μ.Ε.Σ. «ΝΗΡΕΑΣ» , Νάουσας 

5. Σύλλογος Γυναικών  Νάουσας 

6. Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας 

7. Εκπολιτιστικός - Εξωραϊστικός Σύλλογος Καµάρων 

8. Σύλλογος Εξωραϊστικός «ΑΡΥΑΚΑΣ» 

9. Πολιτιστικός Σύλλογος Προδρόµου «ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ» 

10. Πολιτιστικός Σύλλογος  Αγκαιριάς 

11. Σύλλογος «ΥΡΙΑ» Λευκών 

12. Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Μαραθίου - Βουνίων «ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ», 

Μαράθι 

13. Σύλλογος  «ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ∆ΡΥΟΥ» 

14. Ν.Ο. Πάρου 

15. Γ.Α.Σ. Πάρου 
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16. Σύλλογος «ΑΤΛΑΝΤΙΣ» Άσπρο Χωριό 

17. Α.Ο. Πάρου 

18. Α.Μ.Ε.Σ. «ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ» 

19. Σύλλογος Περίθαλψης Αγρίων Ζώων «ΑΛΚΥΟΝΗ» 

20. Σύλλογος Κολυµπηθρών 

21. Ν.Α.Ο.∆.Π. «Τα ∆ελφίνια» 

22. Α.Ο. ΚΩΣΤΟΥ 

23. Μ.Ε.Α.Σ. «ΩΛΙΑΡΟΣ» Αντιπάρου 

24. Σύλλογος Κρητών Πάρου- Αντιπάρου «Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ» 

25. Πολιτιστικός Σύλλογος ΜΕΑΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Μαρµάρων 

26. Αναπτυξιακός Σύλλογος Μώλου Τσουκαλιών- Γλυφάδων «Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

∆ραστηριότητες της Κ∆ΕΠΑΠ 

1. Υλοποίηση των ετήσιων θεσµοθετηµένων Χειµερινών εκδηλώσεων µε τίτλο «Βραδιές Με 

Φως», οι οποίες περιλαµβάνουν: 

• Εκδήλωση της ∆ηµοτικής Σχολής Μουσικής Πάρου : Η ∆ηµοτική Σχολή Μουσικής, η 

οποία λειτουργεί από την Επιχείρηση πραγµατοποιεί συναυλίες. Ενδεικτικά 

αναφέρεται ότι οι συναυλίες που έχουν πραγµατοποιηθεί από τη Σχολή Μουσικής στο 

πλαίσιο αυτό, ήταν αφιερώµατα στους Μπαχ και Μπετόβεν.  

• Συναυλίες µε Παριανούς καλλιτέχνες : Με παριανό µουσικό σχήµα που ερµηνεύει 

έντεχνη και παραδοσιακή µουσική και αφιερώµατα σε µεγάλους συνθέτες. Οι 

συναυλίες συνήθως παρουσιάζονται σε τρία διαφορετικά ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα 

(Παροικία, Νάουσα, Μάρπησσα). 

• Αναβίωση του εθίµου της Λαµπαδοδροµίας : Πρόκειται για ένα παλαιό έθιµο το οποίο 

έχει αναβιώσει µε πρωτοβουλία της Επιχείρησης τα τελευταία χρόνια. Την 25η  

Μαρτίου, κατά την οποία τιµάται στην Παροικία η µνήµη της Μαντώς  Μαυρογένους, 

πραγµατοποιείται πορεία στα στενά της πόλης, από παιδιά και ενηλίκους που κρατούν 

αναµµένα φαναράκια. Η εκδήλωση  θεσµοθετήθηκε να γίνεται κάθε χρόνο στις 25 

Μαρτίου. 

• Κινηµατογραφικές προβολές : Εξασφαλίζονται και προβάλλονται ταινίες στις δύο 

κινηµατογραφικές λέσχες που λειτουργούν στην Πάρο (Κινηµατογραφική Λέσχη 

«Αρχιλόχου» στην Παροικία και ΑΜΕΣ «Νηρέα» στη Νάουσα). Οι προβολές των 

ταινιών, γίνονται από τις αρχές του µήνα Νοεµβρίου µέχρι το τέλος του µήνα 

Μαρτίου, τρεις ηµέρες την εβδοµάδα (Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή). 

• Άναµµα Χριστουγεννιάτικου δέντρου του ∆ήµου Πάρου : Πρόκειται για εορταστική 

εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας η Φιλαρµονική Ορχήστρα του ∆ήµου Πάρου 

παίζει χριστουγεννιάτικα τραγούδια µε τη συµµετοχή της παιδικής χορωδίας του 
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∆ήµου. Μετά το άναµµα του δέντρου από τον ∆ήµαρχο Πάρου, µοιράζονται δώρα 

στα παρευρισκόµενα παιδιά. Η εκδήλωση προγραµµατίζεται για το πρώτο 

δεκαπενθήµερο του µήνα ∆εκεµβρίου. Πρόκειται  για  εκδήλωση, θεσµοθετηµένη από 

το έτος 2000. 

• Ετήσια Έκθεση Εικαστικού Εργαστηρίου. Το Εικαστικό Εργαστήρι του ∆ήµου Πάρου, 

παρουσιάζει την ετήσια έκθεση του µε έργα των µαθητών του της προηγούµενης 

διδακτικής χρονιάς. Η έκθεση προγραµµατίζεται ενός του ∆εκεµβρίου και έχει 

διάρκεια 6 ηµέρες. 

2. Υλοποίηση ετήσιων θεσµοθετηµένων Θερινών εκδηλώσεων µε τίτλο «Στιγµές 

Πολιτισµού», οι οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν: 

• Μεγάλη παράσταση Χορευτικού Συγκροτήµατος ∆ήµου Πάρου : Τελική παράσταση 

που θα πραγµατοποιηθεί όπως κάθε χρόνο σε ανοιχτό χώρο, (πλατεία Μαντούς 

Μαυρογένους, παραλία Παροικίας θέση Αγ. Κωνσταντίνος, κλπ). Η πιθανή ηµεροµηνία 

διεξαγωγής είναι το πρώτο δεκαπενθήµερο του µήνα Ιουνίου. 

• Συναυλίες από Παριανούς καλλιτέχνες, και παρουσιάζονται σε κάθε ∆Κ και ΤΚ της 

Πάρου. Οι συναυλίες από ερασιτεχνικό µουσικό σχήµα, έχουν γίνει πλέον θεσµός και 

είθισται να αποτελούν αφιέρωµα σε έναν µεγάλο καλλιτέχνη - συνθέτη (Καλδάρας, 

Τσιτσάνης κλπ). Πραγµατοποιούνται σε ανοιχτούς χώρους σε όλη την Πάρο 

(πλατείες, ανοιχτά θέατρα κλπ). Η διεξαγωγή τους γίνεται µέσα στον µήνα Ιούλιο και 

Αύγουστο σε ηµεροµηνίες που επιλέγονται ανάλογα µε το πρόγραµµα των 

εκδηλώσεων και λαµβάνοντας υπ' όψιν τις τοπικές εορτές και τα πανηγύρια. 

• Μία µεγάλη συναυλία µε καταξιωµένο καλλιτέχνη ή συγκρότηµα : Ενδεικτικά 

αναφέρονται ορισµένες τις συναυλίες που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον ∆ήµο 

Πάρου και τη Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.: Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ∆υτικές Συνοικίες, Νάσια 

Κονιτοπούλου, Χαρούλα Αλεξίου, Παντελής Θαλασσινός, Θάνος Μικρούτσικος, Πυξ - 

Λαξ, Γιάννης Πάριος κα.) Χώρος πραγµατοποίησης είναι το δηµοτικό γήπεδο 

Παροικίας και συνήθως η συναυλία προγραµµατίζεται για τις ηµέρες πριν ή µετά τον 

εορτασµό του 15Αύγουστου στην Παροικία.  

• Συναυλία µε καταξιωµένο καλλιτέχνη ή µουσικό συγκρότηµα, στο πλαίσιο του 

εορτασµού των Εννιάµερων της Θεοτόκου στη Νάουσα (22 Αυγούστου). Συνήθως η 

συναυλία πραγµατοποιείται στο λιµάνι της Νάουσας. 

• Παραστάσεις για παιδιά : Παρουσιάζονται σε όλες τις ∆Κ και ΤΚ και σε άλλες περιοχές 

της Πάρου. Με τον τρόπο αυτόν, ενισχύεται η διάδοση αυτής της µορφής 

ψυχαγωγίας και η επαφή µε ένα ιδιαίτερο και εξαιρετικά σηµαντικό τµήµα της. Η 

µεγάλη ανταπόκριση των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών αποδεικνύει πως 

οι παραστάσεις αυτές είναι απαραίτητες κάθε καλοκαίρι. Πραγµατοποιούνται σε όλο 

το νησί από τον Αύγουστο µέχρι και τον Σεπτέµβριο. 
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• Θεατρική παράσταση : Επιλέγεται µία θεατρική παράσταση από καταξιωµένο 

θεατρικό σχήµα, µε έµφαση σε εκπαιδευτικούς - παιδαγωγικούς στόχους. Το έτος 

2005 παρουσιάστηκε στην Πάρο από τον ∆ήµο και την Επιχείρηση µία µεγάλη 

θεατρική παράσταση µε λαµπρό σχήµα που παρουσιάστηκε σε πολλά µέρη της 

Ελλάδας, τον «Οιδίποδα Τύραννο» (Κιµούλης, Γαληνέα, Νταλάρας). Οι θεατρικές 

παραστάσεις παρουσιάζονται στο ∆ηµοτικό γήπεδο Παροικίας και συνήθως 

προγραµµατίζονται για τον µήνα Σεπτέµβριο. 

3. Εκδήλωση βράβευσης µαθητών επιτυχόντων σε Σχολές Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης : 

Καθιερώθηκε τα τελευταία χρόνια και θεωρήθηκε ως δείγµα της ελάχιστης τιµής στους 

κόπους και την µεγάλη προσπάθεια των µαθητών της Πάρου που πέτυχαν την εισαγωγή τους 

σε Σχολές της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µέσα 

στον µήνα ∆εκέµβριο και αποδίδονται στους επιτυχόντες µαθητές έπαινοι και κάποιο 

αναµνηστικό δώρο (στυλό, ή άλλης µορφής γραφική ύλη). 

4. Πάγιες εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα, τοπικά πανηγύρια και λοιπά δρώµενα σε 

συνεργασία µε τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα της Πάρου και τους Συλλόγους τους. Στον 

προϋπολογισµό της Επιχείρησης, έχει προβλεφθεί Κωδικός για την οικονοµική στήριξη των 

τοπικών αυτών εκδηλώσεων που πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο από τους ως άνω φορείς. Η 

Επιχείρηση χρηµατοδοτεί τις εκδηλώσεις αυτές στο µεγαλύτερο µέρος τους. Επίσης,   στις  

ανωτέρω   εκδηλώσεις   συγκαταλέγονται  και  οι  εορταστικές εκδηλώσεις εθνικών εορτών 

και επετείων. 

5. Για την ενηµέρωση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, η Επιχείρηση συντάσσει και 

αναπαράγει Ενηµερωτικό Φυλλάδιο Εκδηλώσεων, στο οποίο περιλαµβάνονται και εκδηλώσεις 

ιδιωτών και λοιπών φορέων. Το έντυπο διανέµεται δωρεάν από το Γραφείο Πληροφοριών 

του ∆ήµου Πάρου και άλλα επιλεγµένα σηµεία. 

6. Η Σχολή Μουσικής Πάρου λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κ.∆.Ε.Π.Α.Π. Λειτουργούν τα 

τµήµατα : αρµονίας, κλασικής κιθάρας, κλασικού πιάνου, βιολιού, παραδοσιακού οργάνου 

(µπουζούκι), κλπ. Παραρτήµατα της Σχολής Μουσικής λειτουργούν στα δηµοτικά 

διαµερίσµατα Λευκών, Νάουσας και Αγκαιριάς. Η Κ.∆.Ε.Π.Α.Π. αναλαµβάνει τη διεκπεραίωση 

των οικονοµικών θεµάτων της Σχολής Μουσικής, µεταξύ των οποίων την µισθοδοσία του 

απαιτούµενου προσωπικού, αλλά και κάθε θέµατος που άπτεται της λειτουργίας της, 

συµπεριλαµβανοµένης της προβολής της µέσω φυλλαδίου που τυπώνεται, αναπαράγεται και 

διανέµεται σε κάθε έναν από τους µαθητές όλων Σχολείων όλων των βαθµίδων στην Πάρο. 

Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους που λειτουργεί η Σχολή, η Επιχείρηση θα έχει την επιµέλεια 

της επίλυσης των όποιων προβληµάτων (προµήθεια υλικού, επιµέλεια των αιθουσών 

διδασκαλίας κλπ). Επίσης, στο τέλος του διδακτικού έτους, διεξάγονται και οι ετήσιες 

εξετάσεις. 

7. Η Επιχείρηση έχει και τη λειτουργία της Φιλαρµονικής του ∆ήµου Πάρου και 

αναλαµβάνει το κοµµάτι της οργάνωσης, προβολής και εποπτείας της λειτουργίας της 
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Φιλαρµονικής, καθώς και την πρόσληψη και µισθοδοσία του Αρχιµουσικού αυτής. 

8. Η Επιχείρηση θα συνεχίσει και στα επόµενα έτη, την λειτουργία του Χορευτικού 

Συγκροτήµατος ∆ήµου Πάρου. Θα επιδιώξει την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του 

µε την συντήρηση του χώρου παράδοσης µαθηµάτων χορού, τον εµπλουτισµό του 

προγράµµατος, την αγορά νέων στολών, τη διοργάνωση εκδηλώσεων µε τη συµµετοχή του 

χορευτικού συγκροτήµατος κλπ). Αναλαµβάνει τις δαπάνες µισθοδοσίας του/της 

χοροδιδασκάλου. Για την ενηµέρωση των µαθητών και ενηλίκων που ενδιαφέρονται να 

παρακολουθήσουν µαθήµατα, υπάρχει διανοµή ενηµερωτικών εντύπων που αναφέρονται 

στην έναρξη των εγγραφών και στην παράδοση µαθηµάτων του χορευτικού συγκροτήµατος. 

Τα έντυπα αυτά θα διανεµηθούν ανά µαθητή, στα Σχολεία της Πάρου, όλων των Βαθµίδων. 

Μεταξύ άλλων, θα επιδιωχθεί η διεξαγωγή (και συνδιοργάνωση µε άλλους τοπικούς φορείς), 

επιµορφωτικών δραστηριοτήτων που συµπεριλαµβάνουν την παραγωγή και παρουσίαση 

εκδηλώσεων στον τοµέα του χορού, καθώς και την ανταλλαγή χορευτικών παραστάσεων µε 

αντίστοιχα συγκροτήµατα άλλων ∆ήµων της Ελλάδας και του εξωτερικού. 

9. Η Επιχείρηση θα συνεχίσει την λειτουργία του Εικαστικού Εργαστηρίου 

∆ήµου Πάρου.  Λειτουργούν τα ακόλουθα τµήµατα : ζωγραφικής, (παιδικά τµήµατα και 

τµήµατα ενηλίκων), αγιογραφίας, γλυπτικής. Εκτός από τη λειτουργία των παραπάνω 

τµηµάτων, η Επιχείρηση προγραµµατίζει εκδηλώσεις που σχετίζονται µε τις εικαστικές τέχνες 

και προωθεί επιµορφωτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράµµατα, διοργανώνει 

εκθέσεις, και σεµινάρια, αποσκοπώντας στη διάδοση και ανάπτυξη των εικαστικών τεχνών 

και στην καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας. 

10. Η Επιχείρηση, έχει αναλάβει κατόπιν αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου τη 

λειτουργία της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου. Η µισθοδοσία της βιβλιοθηκονόµου 

επιβαρύνει τον προϋπολογισµό της Επιχείρησης, όπως και κάθε συνεργασία µε ελεύθερους 

επαγγελµατίες (για εργασίες καταλογογράφησης, µηχανοργάνωσης κλπ).  

11. Για την λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου - Συλλογής «Όθωνα Κάπαρη», 

στη Νάουσα της Πάρου, η Επιχείρηση συνεργάζεται µε ελεύθερο επαγγελµατία, ο οποίος 

διατηρεί το Μουσείο ανοιχτό και επιµελείται της λειτουργίας του, γενικότερα. Αυτό, αφορά 

στους µήνες Μάιο έως Σεπτέµβριο 2008. 

12. Η Επιχείρηση έχει την µέριµνα της λειτουργίας του «Σπιτιού της Λογοτεχνίας», το 

οποίο από την ίδρυσή του, τέθηκε υπό την εποπτεία της, ενώ από τα µέσα του έτους 2008, 

η Επιχείρηση έχει αναλάβει τα έξοδα λειτουργίας του Σπιτιού της Λογοτεχνίας, τα έξοδα 

µισθοδοσίας των υπαλλήλων που απαιτούνται για τη λειτουργία του και τον συντονισµό των 

φιλοξενουµένων (σε συνεργασία µε το ΕΚΕΜΕΛ). 

13. Για την προβολή των εκδηλώσεων και την ενηµέρωση των κατοίκων του νησιού και των 

επισκεπτών, η Επιχείρηση δηµιουργεί και αναρτεί ενηµερωτικά banners στους επίσηµους 

πίνακες ανακοινώσεων του ∆ήµου Πάρου, όπου αναγράφονται οι «Στιγµές Πολιτισµού» και 
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οι «Βραδιές µε Φως». Τα banners, υπάρχουν αναρτηµένα, το καθένα για την εποχή στην 

οποία αναφέρεται, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  

20.  Η Επιχείρηση έχει ήδη αναπτύξει σηµαντική δραστηριότητα, στις εκδόσεις 

και εκτυπώσεις ενηµερωτικών δελτίων, αφισών, προκηρύξεων, προγραµµάτων, 

προσκλήσεων, κλπ που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της ίδιας, του ∆ήµου 

Πάρου, της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τοπικών φορέων. Παράλληλα, ενισχύει 

τις εκδόσεις αξιόλογων συγγραφικών έργων, από συγγραφείς που σχετίζονται άµεσα 

ή έµµεσα µε το νησί. Η δραστηριότητα αυτή θα συνεχιστεί και κατά τα επόµενα έτη. 

 

 

Εικαστικό Εργαστήρι  

Με σκοπό τη διάδοση της καλλιτεχνικής παιδείας στο νησί, λειτούργησε ο θεσµός των 

Εικαστικών Τεχνών. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα φυτώριο καλλιτεχνών και καλλιτεχνικής 

δηµιουργίας. Ήδη από τον Ιούνιο του 2003 λειτουργεί στο ∆ήµο, το Εικαστικό Εργαστήρι µε 

τα παρακάτω τµήµατα: Ζωγραφικής - Σχεδίου ενηλίκων και παιδιών, Γραµµικού ελεύθερου 

σχεδίου, Ιστορίας της τέχνης, Αγιογραφίας. 

Από τον Οκτώβριο του 2004, το Εργαστήρι µεταστεγάστηκε σε ένα καινούργιο, άνετο κτίριο 

που εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες του.  

 

 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη «Ιωάννης Γκίκας» 

Από τον Ιούλιο του 2003, µε την πρόσληψη και της βιβλιοθηκονόµου ξεκίνησε να λειτουργεί 

η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη, η οποία συνεχώς αναβαθµίζεται, µε στόχο να αποκτήσει η Πάρος 

έναν ακόµη δραστήριο φορέα πολιτισµού. Από το έτος 2011 µετονοµάστηκε σε ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη «Ιωάννης Γκίκας». Ήδη και χάρη στην δραστηριότητα της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής Βιβλιοθήκης και του Συλλόγου Φίλων της Βιβλιοθήκης, η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

οργάνωσε και φιλοξένησε αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις (Σεµινάριο µεταφραστών 

Ε.ΚΕ.ΜΕ.Λ, - Εκθέσεις φωτογραφίας - Μουσικές βραδιές – Συναυλίες - Μνήµη της 

διαπρεπούς Παριανής αρχαιολόγου - νοµισµατολόγου κυρίας Ειρήνης Βαρούχα - 

Χριστοδουλοπούλου, κλπ). Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, απέκτησε πρόσβαση 

στην βιβλιοθήκη του και είναι η πρώτη βιβλιοθήκη στις Κυκλάδες, της οποίας οι χρήστες 

µπορούν να έχουν άµεση πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδοµένων της βιβλιοθήκης του 

Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την εγκατάσταση και λειτουργία 

του κέντρου πληροφορικής, ενώ παράλληλα προχωρούν οι προσπάθειες για τον 

εµπλουτισµό της βιβλιοθήκης µε την αγορά βιβλίων. 
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∆ηµοτική Μουσική Σχολή  

Η Σχολής Μουσικής του ∆ήµου Πάρου ιδρύθηκε το 1987. Η µεγάλη ανταπόκριση των 

Παριανών καθώς και η προσέλευση ολοένα και περισσότερων µαθητών βοήθησαν στην 

ολοένα και καλύτερη λειτουργία της Σχολής, την προσθήκη νέων µαθηµάτων και 

δραστηριοτήτων χρόνο µε το χρόνο. Στην Σχολή µπορούν να φοιτήσουν παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, παιδιά µέσης εκπαίδευσης αλλά και ενήλικες. Κάθε χρόνο στην Σχολή φοιτούν 

πολλοί µαθητές.  

 

Μουσεία  

Εκκλησιαστικό Βυζαντινό Μουσείο Πάρου  

Το Βυζαντινό Μουσείο, που σήµερα είναι ανοιχτό στους επισκέπτες και στεγάζει ένα τµήµα 

των κειµηλίων της Εκατονταπυλιανής, έχει βέβαια τη δική του µικρή ιστορία. Η συγκρότηση 

της συλλογής εικόνων και κειµηλίων στην Εκατονταπυλιανή άρχισε αρκετά νωρίς, στις αρχές 

του αιώνα µας, µε πρωτοβουλία του αρχιµανδρίτη και εφηµερίου της Εκατονταπυλιανής 

Γεωργίου Φιλ. Σκαραµαγκά (1867 - 1944). Περιελάµβανε αρχικά έργα που βρίσκονταν από 

αιώνες στον ίδιο το ναό και άλλα που συνελέγησαν ως επί το πλείστον από εκκλησίες της 

Παροικίας. Έκτοτε η συλλογή εµπλουτιζόταν συνεχώς είτε από δωρεές είτε µε την 

περισυλλογή και άλλων εικόνων. Η πρώτη αυτή συλλογή στεγάστηκε αρχικά στα ισόγεια 

κελιά της βόρειας πτέρυγας της Εκατονταπυλιανής, γνωστή ως "Βυζαντινό Μουσείο Πάρου", 

που οργάνωσε γύρω στο 1931 η παριανή αρχαιολόγος Ειρήνη Βαρούχα -Χριστοδουλοπούλου 

(1896 - 1979). Με το θάνατο όµως του πατρός Γεωργίου Σκαραµαγκά, ο οποίος από το 1936 

είχε διοριστεί έκτακτος επιµελητής αρχαιοτήτων, το µουσείο έκλεισε. Αργότερα, επί 

αρχιερατείας του µακαριστού Μητροπολίτη Επιφανίου, η συλλογή µεταφέρθηκε σε τρία κελιά 

του επάνω ορόφου της νότιας πτέρυγας του κτηριακού συγκροτήµατος της 

Εκατονταπυλιανής, τα οποία είχαν ειδικά διασκευαστεί για να τη στεγάσουν. Έτσι, το 

"Βυζαντινό Μουσείο Πάρου" λειτούργησε πάλι, για µικρό όµως χρονικό διάστηµα, σε αυτούς 

τους χώρους. Μετά την εκδηµία του Μητροπολίτη Επιφανίου, το µουσείο έκλεισε για 

δεύτερη φορά και τα έργα συγκεντρώθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε ένα κελί. Εν τω µεταξύ, 

το 1967, αρκετές από τις εικόνες της συλλογής συντηρήθηκαν επιτόπου από το προσωπικό 

των τότε Κεντρικών Εργαστηρίων Συντήρησης και αργότερα, το 1980-81, συντηρήθηκαν και 

άλλες εικόνες στο Κέντρο Συντήρησης Αρχαιοτήτων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Τον 

Απρίλιο του 1993, επί αρχιερατείας του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη κυρίου Αµβροσίου, 

έγινε και πάλι δυνατή η επανέκθεση τµήµατος της συλλογής από τη 2η Εφορεία Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων, µε την ολόθερµη συνεργασία και συµπαράσταση της ∆ιοικούσας Επιτροπής 

του Προσκυνήµατος. Παράλληλα άρχισε η σταδιακή συντήρηση στο εργαστήριο της ίδιας 

Εφορείας και των υπόλοιπων εικόνων.  

Η νέα έκθεση εγκαινιάστηκε την 21 Μαΐου 1996, κατά τον εορτασµό των 17 Αιώνων 

Εκατονταπυλιανής, και στεγάστηκε σε τρεις ισόγειους ενοποιηµένους χώρους, ένα 
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παρεκκλήσι και δύο αίθουσες, στη νοτιοδυτική γωνία του συγκροτήµατος των κελιών της 

Εκατονταπυλιανής, εκεί όπου παλαιότερα λειτουργούσαν τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου της 

Παροικιάς. Περιελήφθησαν προς το παρόν όσα έργα ήταν σε καλύτερη κατάσταση 

διατήρησης. 

Στην πρώτη και µεγαλύτερη αίθουσα εκτίθενται κυρίως εικόνες, στο µικρό παρεκκλήσι 

ξυλόγλυπτα και στην τρίτη αίθουσα άµφια, πόρπες, άλλα εκκλησιαστικά κειµήλια και ο 

ξυλόγλυπτος επιτάφιος της Εκατονταπυλιανής. Στις δύο µικρότερες αίθουσες, σε ειδικές 

προθήκες, εκτίθενται και λίγα έργα αργυροχοΐας. Τα υπόλοιπα κειµήλια της συλλογής 

φυλάσσονται σε ένα κελί του συγκροτήµατος. Ελπίζουµε ότι σύντοµα, αφού συντηρηθούν 

και τα υπόλοιπα έργα, θα γίνει δυνατή µια νέα σύγχρονη και τελική επανέκθεση του συνόλου 

των εικόνων και των κειµηλίων. 

 

Λαογραφική Συλλογή Νάουσας Πάρου 

Στην Νάουσα της Πάρου στο παραδοσιακό σπίτι των Κωνσταντίνου και Μαρουσώς Ρούσσου, 

ένα µικρό αλλά ενδιαφέρον µουσείο αναδεικνύει µια από τις πιο όµορφες πλευρές του 

Ελληνικού αλλά και του Παριανού Πολιτισµού, την παραδοσιακή φορεσιά. Μέσα σ’ ένα 

περιβάλλον, που ακόµα ζει η παράδοση, παρουσιάζονται µε µεράκι και σεβασµό ανδρικές και 

γυναικείες φορεσιές από διάφορες περιοχές του Ελληνισµού και βέβαια της Πάρου. Ακόµα 

αντικείµενα καθηµερινής χρήσης και παλιές φωτογραφίες γνωρίζουν στον επισκέπτη την 

Πάρο µιας άλλης εποχής. Στην είσοδο υπάρχει επεξηγηµατικό φυλλάδιο και άλλα 

ενδιαφέροντα, που αφορούν την Πάρο. 

Η Λαογραφική Συλλογή Νάουσας ανήκει στο Μουσικοχορευτικό Συγκρότηµα «Νάουσα 

Πάρου», που όλο το καλοκαίρι παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς στο προαύλιο της 

Παναγίας , στη Νάουσα και είναι ανοικτή από τον Μάιο έως τον Σεπτέµβριο.  

 

Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο «Όθωνας Κάπαρης» 

Το Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο «’Οθωνας Κάπαρης» ιδρύθηκε το 1997 από την Κοινότητα 

Νάουσας. Το σύνολο σχεδόν των εκθεµάτων προέρχονται από την συλλογή του γιατρού 

Όθωνα Κάπαρη που µετά τον θάνατό του την κληροδότησε στην Κοινότητα του χωριού του. 

Σήµερα ανήκει στο ∆ήµο Πάρου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της λειτουργίας του Μουσείου.  

 

Μουσείο Γλυπτικής «Νίκος Περαντινός»  

Το Μουσείο Γλυπτικής «Νίκος Περαντινός» αποτελεί σηµαντικό έργο για τη Μάρπησσα και το 

νησί της Πάρου. Στο Μουσείο φυλάσσεται το σύνολο των έργων του διάσηµου γλύπτη 

Νικολάου Περαντινού, το οποίο και έχει κληροδοτήσει ο ίδιος στον ∆ήµο Πάρου. 
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ΙΙ. Εκπαίδευση  

Η Κ∆ΕΠΑΠ όσο αφορά τον τοµέα της παιδείας δραστηριοποιείται στα εξής:  

- ∆ιεξαγωγή της θεσµοθετηµένης ηµερίδας / διηµερίδας µε τίτλο «Μαζί µε τους Γονείς», 

που άπτεται θεµάτων που αφορούν στην ανάπτυξη του παιδιού και στην αντιµετώπιση 

προβληµάτων που απασχολούν τον γονέα και τον εκπαιδευτικό από την γέννηση του 

παιδιού έως την ενηλικίωσή του. Στην διάλεξη εισηγητές αναλαµβάνουν διακεκριµένοι 

επιστήµονες, (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, στελέχη κέντρων απεξάρτησης κλπ). Οι 

ηµερίδες είναι δύο και πραγµατοποιούνται στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 

«Αρχίλοχος» στην Παροικία. Έχουν οριστεί α) για το τέλος του µήνα Ιανουαρίου και β) 

για τις αρχές του µήνα Μαρτίου. 

- Θερινό Πανεπιστήµιο: Λειτουργία τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µε 

το οποίο συνεργάζεται ο ∆ήµος Πάρου και η Επιχείρηση. Τα τµήµατα 

παρακολουθούν ενδιαφερόµενοι φοιτητές και Παριανοί, κατόπιν αίτησης και 

σχετίζονται µε θέµατα πολιτισµού, τουριστικής ανάπτυξης, κλπ, ειδικά µε σηµείο 

αναφοράς το νησιωτικό χώρο. Η έδρα του παραρτήµατος του Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

θα είναι όπως κάθε χρόνο το «Σπίτι της Λογοτεχνίας», στις Λεύκες της Πάρου. Η 

έναρξη των τµηµάτων θα γίνει όπως κάθε χρόνο µε µία τελετή εγκαινίων. Στις 

δαπάνες πραγµατοποίησης του παρόντος πονήµατος, περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων 

και τα έξοδα διαµονής - λειτουργικά έξοδα των εισηγητών, οι οποίοι είναι καθηγητές 

του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα µαθήµατα έχουν οριστεί για το δεύτερο 

δεκαπενθήµερο του Ιουλίου και θα διαρκούν 30 µέρες. 

 

Επίσης η Κ.∆.Ε.Π.Α.Π. λειτουργεί του παρακάτω παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς µε 

χρηµατοδότηση των εξόδων τους σε ποσοστό 100% από το Ε.Σ.Π.Α. µέσω της Ε.Ε.Τ.Α.Α.: 

 

Α) Παιδικός Σταθµός ∆.Κ. Αρχιλόχου Πάρου «Τα δελφινάκια» 

Ο παιδικός σταθµός ∆/Κ Αρχιλόχου «Τα δελφινάκια», δηµιουργήθηκε και λειτούργησε αρχικά 

στο πλαίσιο του Μέτρου του ΠΕΠ «Υπηρεσίες Φροντίδας για προώθηση ίσων ευκαιριών». Ο 

σταθµός ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2002, έχοντας σα στόχο την υποστήριξη των 

µητέρων της περιοχής του ∆/∆ Αρχιλόχου, προκειµένου να βγουν στην αγορά εργασίας, 

παρέχοντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης και φύλαξης των παιδιών τους µέσα σε ένα 

παιδαγωγικά κατάλληλα εξοπλισµένο και επανδρωµένο περιβάλλον. 

Η δυναµικότητα του σταθµού είναι εικοσιπέντε (25) παιδιά ηλικίας από 2,5 έως 6 ετών.  

Το ωράριο του σταθµού είναι 7:30π.µ. – 3:00µ.µ τους χειµερινούς µήνες και 7:00π.µ.- 

3:00µ.µ. τους θερινούς µήνες. 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 38 από 104 

 

Το προσωπικό που στελέχωσε τον παιδικό σταθµό από την έναρξη της λειτουργίας του 

αποτελούνταν από ένα νηπιαγωγό Π.Ε. διευθυντή, µια βρεφονηπιαγωγό Τ.Ε. και µία 

υπάλληλο καθαριότητας Υ.Ε. Στο παραπάνω προσωπικό προστέθηκε το 2004 ένας µάγειρας, 

ενώ παράλληλα εξοπλίστηκε η κουζίνα του σταθµού µε τα απαραίτητα σκεύη και συσκευές, 

ούτως ώστε να παρέχεται από το σταθµό πλήρης διατροφή στα νήπια (πρωινό, δεκατιανό, 

µεσηµεριανό). 

 

Β) Βρεφονηπιακός Σταθµός "Τα Μελλισάκια" 

Ο Βρεφονηπιακός σταθµός «τα Μελισσάκια» δηµιουργήθηκε και λειτούργησε αρχικά  µε τη 

συνδροµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006, µε 

συγχρηµατοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταµείο και κατά 25% από 

πόρους του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του, σηµαντική υπήρξε η 

οικονοµική υποστήριξη του δήµου Πάρου µε ιδίους πόρους προς το σταθµό.  

Στις 26 Ιανουαρίου 2006 έκλεισε δύο χρόνια λειτουργίας του. Αρχικά φιλοξένησε 15 βρέφη 

και 25 νήπια ενώ κατά τη δεύτερη σχολική χρονιά ο αριθµός αυτός αυξήθηκε και ο σταθµός 

εξάντλησε το όριο των παιδιών που µπορεί να φιλοξενήσει σύµφωνα µε το καταστατικό του.  

Ο σταθµός λειτουργεί υπό την διοικητική εποπτεία της Κ∆ΕΠΑΠ. Ο αριθµός των εργαζοµένων 

ανέρχεται στα 7 άτοµα οι οποίοι είναι: η διευθύντρια του σταθµού (νηπιαγωγός), 3 

βρεφοκόµοι, 2 υπάλληλοι καθαριότητας και 1 µάγειρας.  

Σκοπός της ίδρυσης του σταθµού είναι η εξυπηρέτηση και η κάλυψη των αναγκών των 

εργαζόµενων µητέρων της ευρύτερης περιοχής, δίνοντάς τους την δυνατότητα της 

φιλοξενίας, διατροφής και διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους στις ηλικίες αυτές. Με τον 

τρόπο αυτό ο σταθµός συµβάλει από την πλευρά του στο έργο των εργαζόµενων γονέων και 

επιτελεί κοινωνικό έργο. 

Για τα νήπια που φιλοξενεί ο σταθµός, φροντίζει για τη σωστή ψυχοσωµατική υγεία και την 

ψυχοκινητική εξέλιξή τους, µέσω της πραγµατοποίησης ατοµικών και οµαδικών 

προγραµµάτων ανάλογα µε την ηλικία τους. Όσο για τα βρέφη, υπάρχει η ανάλογη φροντίδα 

για την ικανοποίηση των σωµατικών και ατοµικών τους αναγκών (καθαριότητα, διατροφή).  

Πέρα από τις παραπάνω αναφερόµενες υπηρεσίες, ο σταθµός σύµφωνα και µε τις ατοµικές 

πρωτοβουλίες του προσωπικού του, έχει προχωρήσει στην παροχή πρόσθετων υπηρεσιών 

και δραστηριοτήτων όπως : 

• εκδροµές (στο αρχαιολογικό µουσείο, στο ελαιοτριβείο, στην Εκατονταπυλιανή, κλπ). 

• την τακτική επίσκεψη στο σταθµό ψυχολόγου, οδοντίατρου και παιδίατρου, 

φροντίζοντας µε τον τρόπο αυτό για την καλύτερη δυνατή ψυχαγωγία και υγιεινή των 

παιδιών που φιλοξενεί.  
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Το νέο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Πάρου «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και 

Αλληλεγγύης» που συστάθηκε µε την 60/2011 απόφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Πάρου η 

οποία  δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1317/16-06-2011, στον τοµέα της παιδείας δραστηριοποιείται 

στα εξής:  

 

Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθµοί  

 

Α) Παιδικός Σταθµός Νάουσας 

Ο Παιδικός Σταθµός Νάουσας ιδρύθηκε το 1984, µεταβιβάστηκε και ήταν Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου 

Πάρου από το 2000 έως το 2011, ενώ από το 2011 ανήκει στο Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής 

Προστασίας πρόνοιας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Πάρου.  Βρίσκεται στον περιφερειακό 

δρόµο της Νάουσας και στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο κτίριο 200τ.µ µε πολύ καλά εξοπλισµένο 

αύλειο χώρο για την ανάπτυξη κινητικών δραστηριοτήτων των νηπίων. Εξ αιτίας της 

φιλοξενίας του σε ενοικιαζόµενο χώρο δεν είναι δυνατή η διαµόρφωση και η πλήρης 

προσαρµογή της κτιριακής υποδοµής σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας του. 

Εξυπηρετεί παιδιά από 2½ έως 6 ετών και λειτουργεί από τις 07.30 -16.00 από ∆ευτέρα έως 

Παρασκευή. Οι εγγραφές των παιδιών πραγµατοποιούνται κάθε χρόνο από 1 -15 Ιουλίου 

καλύπτοντας την καθορισµένη δύναµη των 50 νηπίων. Ο Σταθµός παραµένει κλειστός τον 

µήνα Αύγουστο. Αναλυτικότερα : 

• Σκοπός του Π.Σ Νάουσας είναι να καλύψει τις ανάγκες φροντίδας και αγωγής των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας των οικογενειών της ∆.Κ. Νάουσας , διαθέτοντας καλή υποδοµή και 

σύγχρονη οργάνωση, µε έµπειρο επιστηµονικό και βοηθητικό προσωπικό και σύγχρονες 

εγκαταστάσεις. 

• Το εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό πρόγραµµα βασίζεται σε σύγχρονες µεθόδους 

προσχολικής αγωγής ,χρησιµοποιώντας τα καταλληλότερα παιχνίδια και εποπτικά µέσα 

διδασκαλίας. 

• Μέσα σ’ ένα φιλικό, άνετο και υγιεινό περιβάλλον τα παιδιά εκφράζονται, δηµιουργούν 

και διασκεδάζουν, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ποιοτική διατροφή τους. 

Οι αίθουσες είναι κατάλληλα εξοπλισµένες µε διαµορφωµένες γωνιές παιχνιδιού ώστε να 

δίνουν την ευκαιρία της ελεύθερης έκφρασης και της οµαλής συναισθηµατικής, 

κοινωνικής και νοητικής ανάπτυξής τους. 

• Τα παιδιά του παιδικού σταθµού συµµετείχαν στο πρόγραµµα « Άσκηση στην προσχολική 

ηλικία» που υλοποιούσε ο ∆ΟΝΑ ∆ήµου Πάρου και για το οποίο γίνεται προσπάθεια να 

συνεχιστεί από την Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.. 
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• Τέλος παρακολουθούν επιλεγµένες θεατρικές παραστάσεις, οµιλίες -παρουσιάσεις από 

συγγραφείς παιδικών βιβλίων κλπ.  

 

Β) Παιδικός Σταθµός Παροικίας 

Ο Παιδικός Σταθµός Παροικίας ∆ήµου Πάρου, ιδρύθηκε το 1979, µεταβιβάσθη 

στο ∆ήµο Πάρου το 2000 και λειτούργησε  ως Ν.Π.∆.∆. έως το 2011, ενώ από το 2011 

ανήκει στο Ν.Π.∆.∆. Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του ∆ήµου Πάρου.  

Βρίσκεται επί της οδού Παροικίας Λευκών-Νάουσας και στεγάζεται σε ενοικιαζόµενο κτίριο 

200 τ.µ µε αύλειο χώρο 700 τ.µ για τις κινητικές δραστηριότητες νηπίων. Εξ αιτίας της 

φιλοξενίας του σε ενοικιαζόµενο χώρο δεν είναι δυνατή η διαµόρφωση και η πλήρης 

προσαρµογή της κτιριακής υποδοµής σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις 

λειτουργίας του.  

Ο Παιδικός Σταθµός Παροικίας (δυναµικότητας 60 νηπίων) σκοπό έχει την ενιαία προσχολική 

αγωγή, την εξυπηρέτηση εργαζοµένων γονέων, την ηµερήσια διατροφή και φροντίδα των 

φιλοξενούµενων παιδιών, τηρώντας τους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας.  

• Ο ανωτέρω σταθµός λειτουργεί από 1ης Σεπτεµβρίου µέχρι 31ης Ιουλίου του επόµενου 

έτους, επί πέντε ηµέρες δηλ. από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. Το ωράριο λειτουργίας του 

αρχίζει στις 7.00 το πρωί και λήγει στις 16.00 το απόγευµα. 

• Οι εγγραφές πραγµατοποιούνται το α΄15µερο Ιουλίου και γίνονται δεκτά παιδιά που 

αυτοεξυπηρετούνται και έχουν συµπληρώσει τα 2,5 έτη (την περίοδο εγγραφών), έως 

την ηλικία εγγραφής τους στο ∆ηµοτικό σχολείο. 

• Ο Π.Σ συγκροτείται στα εξής δύο τµήµατα : α) Τµήµα νηπίων από 2,5 ετών έως 4 ετών 

και β) Τµήµα νηπίων από 4 ετών ως της εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο ή στο ∆ηµοτικό. 

• Εφαρµόζεται ηµερήσιο πρόγραµµα απασχόλησης, που προσαρµόζεται στις ιδιαιτερότητες 

της κάθε ηλικίας, µε γωνίες δραστηριοτήτων (βιβλιοθήκης, µεταµφίεσης κα), οργάνωση 

παιδικών εργαστηρίων(ζωγραφικής, ρυθµικής, θεατρικού παιχνιδιού κα), ειδικών  

προγραµµάτων (κυκλοφοριακή αγωγή κα). 

• Στον Π.Σ. λειτουργεί τµήµα ∆ανειστικής βιβλιοθήκης. 

• ∆ιοργανώνονται εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά τα Χριστούγεννα, τις 

Απόκριες, και για τη λήξη του σχολικού έτους. 

• Στα παιδιά παρέχεται τροφή, που παρασκευάζεται στο µαγειρείο του Π.Σ., και λαµβάνεται 

ιδιαίτερη µέριµνα για χορήγηση νωπών φρούτων, λαχανικών, κρέατος, ψαριών. 

• Με την συνεργασία του προσωπικού, του ∆.Σ του Π.Σ., του ∆ήµου Πάρου (µέσω του 

οποίου, έως τώρα, έχει πραγµατοποιηθεί εφαρµογή µουσικοκινητικού προγράµµατος 

Orff, πρόγραµµα µαζικού αθλητισµού κα) και µε την εποικοδοµητική παρουσία των 
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γονέων, µέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων του σταθµού, διασφαλίζεται η 

οµαλή λειτουργία του Παιδικού Σταθµού Παροικίας ∆ήµου Πάρου. 

 

Νηπιαγωγεία – ∆ηµοτικά Σχολεία – Γυµνάσια – Λύκεια ∆ήµου 

 

1° 2ο,3ο ,4ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
∆ΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΟΥ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 
 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ   ΜΑΡΜΑΡΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΛΕΥΚΩΝ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ∆ΡΥΟΥ 

1° ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
2° ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝ-ΚΩΣΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ  

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 

  ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ  ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 

                              ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 

                              ΤΕΧΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ – ΛΥΚΕΙΑ  

  

 

ΙΙΙ. Αθλητισµός 

Με την εφαρµογή του προγράµµατος «Καλλικράτης» οι αρµοδιότητες για τον αθλητισµό 

πέρασαν στην Κ.∆.Ε.Π.Α.Π. (απόφ.. 58/2011 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πάρου και αποφ. 

4853/24-05-2011 Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – ΦΕΚ 1314 Β’/2011). 

Οι σκοποί όπως περιγράφονται στις παραπάνω αποφάσεις περιλαµβάνουν: 

• λειτουργία αθλητικού κέντρου 

• λειτουργία γυµναστηρίου 

• διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 
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• συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού 

• λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης 

Σε όλον το ∆ήµο Πάρου υπάρχουν αθλητικές υποδοµές και εγκαταστάσεις οι οποίες 

µεταβιβάστηκαν στην Κ.∆.Ε.Π.Α.Π. για την λειτουργία και τη συντήρησή τους. 

Ο ∆ήµος Πάρου έχει προχωρήσει αποφασιστικά στη δηµιουργία και εξέλιξη αθλητικών 

υποδοµών υποστηρίζοντας προγράµµατα µαζικού Αθλητισµού, κατασκευές γυµναστηρίων 

και γηπέδων, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων και ενίσχυση γυµναστικών συλλόγων. 

Παρέχονται ποικίλες αθλητικές δραστηριότητες στους πολίτες, όπως µπάσκετ, ποδόσφαιρο, 

τένις, κολύµβηση, βόλεϊ, στίβος, ιστιοπλοΐα κ.α.   

Σηµαντικά βελτιωτικά έργα έχουν γίνει στο γήπεδο Παροικίας αλλά και στα υπόλοιπα γήπεδα 

του νησιού, ενώ άλλα προγραµµατίζονται.  
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4.1.3 Χωροταξικά - Πολεοδοµικά και Κυκλοφοριακά στοιχεία  
 

Βασικό µέληµα της ∆ηµοτικής Αρχής σε αυτόν τον τοµέα είναι η θεσµοθέτηση του ήδη 

ολοκληρωµένου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου  για  το σύνολο του νησιού. Με το 

Γ.Π.Σ τίθενται οι προοπτικές και τα όρια ανάπτυξης του νησιού, τακτοποιούνται οι 

αλληλοσυγκρουόµενες χρήσεις γης εντός και εκτός οικισµών, καθώς επίσης προσδιορίζονται 

τα όρια νέων και οι επεκτάσεις υφισταµένων οικιστικών υποδοχέων. Το Γενικό Πολεοδοµικό 

Σχέδιο µετά την θεσµοθέτηση και την εφαρµογή του θα έχει ευνοϊκά αποτελέσµατα και για 

τις πόλεις της Παροικίας και της Νάουσας αλλά και για όλους τους οικισµούς πού θα 

µπορέσουν να πολεοδοµηθούν στο µέλλον.    

Το Γ.Π.Σ. έχει ολοκληρωθεί και έχει αποσταλεί από τον Ιούλιο του 2009 στην πρώην 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και σήµερα Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου για έγκριση από το 

Σ.Χ.Ο.Π.Α.∆. και θεσµοθέτηση του.   

Ο ∆ήµος Πάρου τα τελευταία χρόνια έχει υλοποιήσει σηµαντικά έργα υποδοµής για την 

διαµόρφωση δοµηµένου περιβάλλοντος στο νησί. Το ∆οµηµένο Περιβάλλον προσδιορίζει 

την πολιτιστική βαρύτητα ενός τόπου και κυρίως για την Πάρο είναι ιδιαίτερα αναγκαίο αφού 

αποτελεί ένα δηµοφιλή τουριστικό προορισµό. Πλακοστρώσεις, πεζοδροµήσεις, αναπλάσεις, 

επισκευές, δηµιουργία µουσείων κ.λ.π είναι µερικές από τις   παρεµβάσεις  πού 

υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια από το ∆ήµο µε στόχο την  διαφύλαξη και προστασία του 

δοµηµένου περιβάλλοντος του νησιού.  

Σηµαντική είναι η στρατηγική που έχει αναπτύξει ο ∆ήµος για την αναβάθµιση, την 

αναπαλαίωση, την ανάδειξη και προβολή σηµαντικών παραδοσιακών σηµείων του 

νησιού. Όπως:  

� Εφαρµογή Ολοκληρωµένου Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης Παροικίας που περιλαµβάνει: 

o Το αλσύλλιο της Εκατονταπυλιανής 

o Την παραλιακή οδός της Παροικίας από το λιµάνι έως το Μπουνταράκι 

o Αγροκήπιο Παροικίας 

o Το Κάστρο Παροικίας και Άγ. Κωνσταντίνος 

� Η Παλιά Αγορά Παροικίας και του παραδοσιακού οικισµού, 

� Ανεµόµυλοι ∆ηµαρχείου, 

� Παλιά «βόλτα» κάστρου Νάουσας, 

� Αλιπράντειος Βιβλιοθήκη στη Μάρπησσα,  

� Αναπλάσεις πλακοστρώσεις περιοχών Πίσω Λιβαδιού, Προδρόµου, Αλυκής, ∆ρυού 

κλπ. 

Με πλήρη επίγνωση της σηµασίας που έχει το κυκλοφοριακό στην καθηµερινή ζωή του 

νησιού, ο ∆ήµος προσπάθησε, να αντιµετωπίσει ολοκληρωµένα το πρόβληµα µε 
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συγκεκριµένα µέτρα και παρεµβάσεις που ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του σήµερα αλλά 

και του µέλλοντος. 

Το 2003, εκπονήθηκε η κυκλοφοριακή µελέτη του νησιού στο ΕΜΠ. Στην  µελέτη γίνεται 

καταγραφή και αποτύπωση των κυκλοφοριακών δεδοµένων του νησιού λαµβάνοντας υπόψη 

της όλες τις κατατεθειµένες προτάσεις κατοίκων ή φορέων συγκοινωνιακού έργου ή µη.  

Επίσης το 2008 εκπονήθηκε άλλη κυκλοφοριακή µελέτη που εστίαζε σε συγκεκριµένα σηµεία 

των οικισµών µε έντονα κυκλοφοριακά προβλήµατα.  

Με βάση τις παραπάνω µελέτες εφαρµόστηκαν έως σήµερα αρκετές αλλαγές στην 

κυκλοφορία και στη στάθµευση των οχηµάτων, βελτιώνοντας λιγότερο ή περισσότερο τα 

κυκλοφοριακά προβλήµατα κατά περίπτωση. 

Ο ∆ήµος έχει αναπτύξει τα προηγούµενα χρόνια ένα ολοκληρωµένο σύστηµα χώρων 

στάθµευσης σε όλο το νησί µε την αναβάθµιση παλιών και την ενοικίαση νέων χώρων, το 

οποίο όµως απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρµογή, ώστε να ανταποκρίνεται στις 

διαφοροποιούµενες καθηµερινά κυκλοφοριακές συνθήκες και ανάγκες. 

 Βασικά προβλήµατα που ο ∆ήµος πρέπει να αντιµετωπίσει είναι: 

� Στάθµευση Ι.Χ και µηχανών πάνω στα πεζοδρόµια ιδίως τις βραδινές ώρες τόσο στην 

Παροικία όσο και στις άλλες ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες. 

� Παράνοµη στάθµευση εντός των Πλατειών Παροικίας – Μαντώς - Νάουσας - Πίσω 

Λιβαδιού, Αλυκής και σε πολλά σηµεία των παραδοσιακών οικισµών, παρ’ όλα τα µέτρα 

που έχουν κατά καιρούς ληφθεί. 

� Παράνοµη στάθµευση στο λιµάνι Παροικίας και Νάουσας ορισµένες ώρες. 

� Παράνοµη χρήση των ελεύθερων δηµοτικών χώρων στην Παροικία και τη Νάουσα από 

αρκετές εταιρείες ενοικιάσεως µηχανών και αυτοκινήτων. 

Η ∆ηµοτική Αστυνοµία αν και επιβάλει πρόστιµα για παράνοµη στάθµευση και παράνοµη 

κατάληψη δηµοτικού χώρου, γεγονότα που δυσαρεστούν τους πολίτες, δεν έχει καταφέρει 

έως σήµερα, λόγω της υποστελέχωσής της, να ελέγξει αποτελεσµατικά τα παραπάνω 

προβλήµατα αλλά και να αστυνοµεύσει ολοκληρωµένα την ελεγχόµενη στάθµευση που 

εφαρµόζεται.  

Με απόφαση του ∆ήµου έχει καθιερωθεί δωρεάν δηµοτική συγκοινωνία στην Παροικία 

όλο το χρόνο. 

Η διαδροµή της συνδέει όλες τις υπηρεσίες και τα Parking του ∆ήµου, γεγονός που 

εξυπηρετεί τον πολίτη αλλά θα συντελέσει στην µείωση της κίνησης των Ι.Χ. 
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4.1.4 Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά  

 

Ι. Φυσικό Περιβάλλον  

∆ιαρκής στόχος του ∆ήµου Πάρου είναι η προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος µε 

έργα και παρεµβάσεις συµβατές µε τις αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης. Προς την κατεύθυνση 

αυτή, ο ∆ήµος υιοθέτησε ενιαία στρατηγική, µε την οποία αντιµετωπίζει συνολικά και 

ολοκληρωµένα όλους τους επιµέρους τοµείς, που σχετίζονται µε το περιβάλλον.  

Με πλήρη επίγνωση ότι το µοναδικής οµορφιάς φυσικό περιβάλλον του νησιού 

αποτελεί το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο, ο ∆ήµος σχεδιάζει και υλοποιεί 

αποφάσεις που διέπονται από τη  θεµελιώδη  αρχή ότι: «Η προστασία του περιβάλλοντος 

ε ίναι µείζονος σηµασ ίας  για την επιβίωση της Πάρου, γι' αυτό τίποτα και κανένας δεν 

τίθεται υπεράνω αυτής». 

 

ΙΙ. ∆ίκτυο Ύδρευσης 

Υπεύθυνος φορέας για την ύδρευση του νησιού είναι η ∆ΕΥΑΠ.  

Η ∆.Ε.Υ.Α.Π. έχει στην κατοχή της:  

• Γεωτρήσεις 60, µε συνολική αντλούµενη παροχή χειµώνα περίπου 4.000 κ.µ. / ηµέρα και 

αντλούµενη παροχή θέρους περίπου 14.000 κ.µ. / ηµέρα.  

• ∆εξαµενές 29, συνολικής χωρητικότητας περίπου 12.000 κ.µ.  

• ∆ίκτυα ύδρευσης τροφοδοτικά και διανοµής µε συνολικό µήκος περίπου 450 χλµ. 

κατασκευασµένα από σωλήνες PVC, αµιαντοσωλήνες, σιδηροσωλήνες και σωλήνες 

πολυαιθυλενίου.  

Λοιπά στοιχεία που αφορούν την ύδρευση:  

• Ο αριθµός των υδροµέτρων σ’ όλα τις Κοινότητες της Πάρου ήταν 13.845 το έτος 2008. 

Σήµερα ανέρχονται σει 15.061 ενεργές συνδέσεις και 630 συνδέσεις σε διακοπή  

• Από το 2000, όταν η ∆.Ε.Υ.Α.Π. προέβη σε προµήθεια χαρτογραφικών υποβάθρων από 

τη Γ.Υ.Σ., καθώς και όλων των πρόσφατων αεροφωτογραφιών που αναφέρονται στην 

Πάρο, φωτοληψίας 1996 και ανατέθηκε µε απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή σε υπάλληλο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας, έως και σήµερα συνεχίζεται η καταγραφή και αποτύπωση στα 

παραπάνω υπόβαθρα όλων των εργασιών που έχουν σχέση µε αποκαταστάσεις βλαβών, 

αντικαταστάσεις και µετατοπίσεις αγωγών λοιπών εξαρτηµάτων δικτύων ύδρευσης καθώς 

και νέες συνδέσεις.  

• Η παραπάνω εργασία κρίθηκε άκρως απαραίτητη προκειµένου τα στοιχεία αυτά καθώς 

και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται σε υπάρχοντα δίκτυα να εισαχθούν και σε ψηφιακή 

µορφή για να αποτελέσουν υπόβαθρο λειτουργίας ενός γεωγραφικού συστήµατος 
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πληροφοριών (G.I.S) που θα αναπτυχθεί για το στρατηγικό σχεδιασµό και την 

ολοκληρωµένη διαχείριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της Παροικιάς και 

όλων των ∆.∆. Πάρου.  

• Καθιερώθηκε η ποιοτική παρακολούθηση του νερού µε χηµικές και µικροβιολογικές 

εξετάσεις µε συνεργασία υπευθύνων υγειονοµικού και χηµικού ελέγχου µε τα αντίστοιχα 

κρατικά εργαστήρια δηµόσιας υγείας. Η ∆ΕΥΑΠ συνεργάζεται µε ιατρό υγειονολόγο και µε 

χηµικό για τη συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.  

 

Κατά τα προηγούµενα χρόνια πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έργα στους τοµείς 

αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑΠ:  

• Έργα Ύδρευσης σ’ όλη την Πάρο. 

� Κατασκευή δικτύων ύδρευσης µήκους µεγαλύτερου των 15.000,00 µ. 

� Κατασκευές δεξαµενών χωρητικότητας πάνω από 2.400,00 κ.µ. 

� ∆ιάνοιξη 14 νέων γεωτρήσεων σε όλα τις κοινότητες του νησιού 

 

Παρ’ όλες τις προσπάθειες, το πρόβληµα της «διαχείρισης των υδάτινων πόρων» και η 

συνεχής µέριµνα βελτίωσης και κατασκευής νέων έργων υποδοµής ύδρευσης, παραµένουν 

στις άµεσες προτεραιότητες του ∆ήµου, όπως  η εγκατάσταση στον «Πέπονα» της νέας 

µονάδας αφαλάτωσης δυναµικότητας 2500 µ3 την ηµέρα, την οποία έχει ήδη προµηθευτεί ο 

∆ήµος µε χρηµατοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Σύµφωνα µε την Μελέτη Επισήµανσης προβληµάτων ύδρευσης-αποχέτευσης Ν. Πάρου (2001 – 

∆ρ. Μαρκαντωνάτος Π.), το πρόβληµα υδροδότησης των άνυδρων νησιών του Αιγαίου 

είναι ιδιαίτερα σηµαντικό µε τάσεις συνεχούς επιδείνωσης αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα 

κατάλληλα µέτρα και υλοποιηθούν επαρκή έργα για την αντιµετώπισή του. Στη νήσο Πάρο 

το πρόβληµα της εξασφάλισης πόσιµου νερού κατά τους θερινούς µήνες έχει   σηµαντικά 

αυξηθεί  την τελευταία 20ετία λόγω της συνεχώς αυξανόµενης ζήτησης σαν επακόλουθο της 

υψηλής τουριστικής κίνησης. Σήµερα η υδροληψία νερού στην Πάρο εξασφαλίζεται από ένα 

σηµαντικό αριθµό γεωτρήσεων που εκµεταλλεύονται τις κύριες υδρογεωλογικές λεκάνες του 

νησιού καθώς κα από τις µονάδες  αφαλάτωσης. 

Η παραπάνω κατάσταση έχει οδηγήσει την τελευταία 20ετία σε σταδιακή πτώση της 

πιεζοµετρικής στάθµης του υπόγειου υδροφόρου στις εντατικά εκµεταλλευόµενες 

υδρογεωλογικές λεκάνες, όπως του Μαραθίου, της Νάουσας και του ∆ρυού, στην σταδιακή 

υφαλµύρυνση των υπόγειων νερών που γειτνιάζουν µε τη θάλασσα, όπως στις περιοχές 

Νάουσας, Αλυκής, Μάγγανου, κλπ, καθώς και στη µείωση της παροχής των πηγών, όπως της 

Νάουσας και του ∆ρυού καθώς και στην «ξήρανση» αρκετών γεωτρήσεων όπως εκτεταµένα 

παρατηρήθηκε κατά το θέρος του 2000. Τέλος, το πρόβληµα υδροδότησης επιδεινώνεται 
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λόγω και της δυσχέρειας στη διανοµή του νερού µεταξύ των οικισµών καθώς τα υφιστάµενα 

δίκτυα είναι ανεξάρτητα για κάθε ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα µε µικρές δυνατότητες διασύνδεσης 

γεγονός που µειώνει την ευελιξία και τον βαθµό παρεχόµενης ασφάλειας σε περιπτώσεις 

ανάγκης (βλάβες, ξήρανση γεωτρήσεων, πυρκαγιά, κλπ). 

Έτσι, παρατηρείται σήµερα µερικό πρόβληµα λειψυδρίας κατά τους θερινούς µήνες αιχµής 

ειδικότερα στους πολυπληθέστερους οικισµούς Παροικιάς και Νάουσας χρονικά περιορισµένο, 

και δυσχέρεια στην ορθολογική διανοµή του νερού λόγω της ανεξάρτητης λειτουργίας των 

δικτύων ύδρευσης.       

Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων, θα πρέπει να καταρτιστεί και 

εφαρµοστεί σχέδιο ορθολογικότερης διαχείρισης των διαθέσιµων υδατικών πόρων, 

και παράλληλα να υλοποιηθούν έργα για την εξεύρεση και αξιοποίηση εναλλακτικών 

πηγών υδροληψίας, για την ενίσχυση και προστασία των υδατικών πόρων από 

υποβάθµιση, ενώ ακόµα να υλοποιηθούν έργα για την βελτίωση της λειτουργικότητας των 

δικτύων διανοµής νερού. 

 

ΙΙΙ. Αποχέτευση & Βιολογικός Καθαρισµός 

Κεντρική πολιτική του ∆ήµου στον τοµέα της αποχέτευσης είναι  η διοχέτευση όλων των 

λυµάτων του νησιού σε βιολογικούς καθαρισµούς.  

 

Κατά τα προηγούµενα χρόνια πραγµατοποιήθηκαν σηµαντικά έργα στους τοµείς 

αρµοδιότητας της ∆ΕΥΑΠ:  

• Έργα Αποχέτευσης σε όλη την Πάρο 

� Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού στα Λιβάδια Παροικίας 

� Κατασκευή νέων δικτύων 

� Κατασκευή κτιρίου εξάµµωσης στον ΒΙΟΚΑ Παροικίας 

� Ανακατασκευή αντλιοστασίων λυµάτων και λειτουργία δεύτερης 

δεξαµενής  καθίζησης στον ΒΙΟΚΑ Νάουσας 

� Εγκατάσταση συστήµατος απόσµησης 

 

Το έργο της αποχέτευσης σε συγκεκριµένες περιοχές του νησιού, ως  σήµερα , έχει 

αναλυτικά  ως  εξής: 
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Παροικία 

Ο Παραδοσιακός Οικισµός της Παροικίας και η Κεντρική Αγορά απέκτησαν δίκτυο 

αποχέτευσης, συνολικού µήκους 800 µ. Ολοκληρώθηκε και λειτουργεί η αποχέτευση µήκους 

1.300 µ. για τις περιοχές Χάλαρα - Θολάκια — Κάστρο. Έτσι σήµερα έχει ολοκληρωθεί το 

αποχετευτικό δίκτυο του παραδοσιακού οικισµού της Παροικίας. 

 

Αγκαιριά – Κώστος – Λεύκες 

Συντάχθηκε µελέτη, για τα ∆ίκτυα Αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυµάτων Νοτίων Παραλίων της Πάρου, (µεταφορά λυµάτων των περιοχών Αγκαιριάς - 

Αλυκής - Βουτάκου - Γλυφά - Άσπρου Χωριού – ∆ριού – Λευκών και Κώστου, προς το 

βιολογικό καθαρισµό Μάρπησσας και επέκτασης του βιολογικού καθαρισµού Μάρπησσας). 

Έγινε η χωροθέτηση του έργου και µε την ∆1/ο/4662/31.12.2010 (ΦΕΚ 31Β/2011) κοινή 

απόφαση του υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του υπουργού 

Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, ανατέθηκε στην ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆Ο Α.Ε. η εξεύρεση 

χρηµατοδότησης και η κατασκευή του έργου. 

 

Αρχίλοχος 

Για τα Μάρµαρα και τον Πρόδροµο, για το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα Αρχιλόχου δηλαδή, 

σύµφωνα µε το πρόγραµµα της ∆ηµοτικής Αρχής το µεγαλύτερο και σπουδαιότερο έργο το 

οποίο υλοποιήθηκε είναι η µεταφορά των λυµάτων των οικισµών  στο ΒΙΟΚΑ της 

Μάρπησσας. 

Ακόµη, στα Μάρµαρα, πραγµατοποιήθηκε επέκταση του δικτύου αποχέτευσης µήκους 

500 µ., δαπάνης 15.500 χιλιάδων ευρώ. 

 

Πίσω Λιβάδι - Λογαράς 

Για αυτές τις περιοχές, τέθηκε σε λειτουργία το αποχετευτικό σύστηµα διοχέτευσης των 

λυµάτων προς το βιολογικό καθαρισµό Μάρπησσας, τα οποία µέχρι σήµερα κατευθύνονταν 

στη θαλάσσια περιοχή Πίσω Λιβαδιού. 

Τέλος, µεγάλη προτεραιότητα ήταν και παραµένει ο µέγιστος δυνατός περιορισµός της 

δυσοσµίας που εξέπεµπαν πολλά αντλιοστάσια καθώς και οι µονάδες βιολογικού καθαρισµού 

σε όλη την Πάρο. Για  το  σκοπό  αυτό: 

� Αντικαταστάθηκε στην Παροικία και Νάουσα, ο πεπαλαιωµένος µηχανολογικός 

εξοπλισµός των αντλιοστασίων µε καινούργιο. 

� Κατασκευάστηκε εφεδρικό φρεάτιο λυµάτων στην περιοχή Κολυµπήθρες. 
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� Σε όλες τις µονάδες ΒΙΟ.ΚΑ (Παροικίας - Νάουσας- Μάρπησσας), πραγµατοποιήθηκαν 

σηµαντικές µηχανολογικές και λοιπές βελτιώσεις, όπως προµήθεια νέων φυσητήρων, 

νέων συστηµάτων αποσµήσεων µε άνθρακα, ηχοµονώσεις, κ,λ.π., µε αποτέλεσµα να 

λειτουργούν πλέον ικανοποιητικά. 

 

 

ΙV. Απορρίµµατα 

Στον κρίσιµο πάντα τοµέα της καθαριότητας, ο ∆ήµος έκανε όλα τα προηγούµενα χρόνια 

σηµαντικές προσπάθειες σε όλους τους τοµείς, µε έργα, παρεµβάσεις και αγορές που 

συνιστούν ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

� Προµήθεια  ειδικού οχήµατος  για το πλύσιµο των κάδων, 

� Αγορά νέων κάδων απορριµµάτων,  

� Συντήρηση και προµήθεια ανταλλακτικών των υπαρχόντων κάδων,  

� Επισκευή και συντήρηση απορριµµατοφόρων και µηχανηµάτων καθαριότητας,  

� Προµήθεια χορτοκοπτικού µηχανήµατος,  

� Αγορά απορριµµατοφόρων,  

�   Ανακατασκευή και εκσυγχρονισµός όλων των ∆ηµοτικών W.C. του νησιού, 

�   Κάλυψη των κενών που υπήρχαν στον τοµέα της καθαριότητας,  

�   Μεταστέγαση των υπηρεσιών καθαριότητας, των απορριµµατοφόρων και του 

µηχανολογικού εξοπλισµού του ∆ήµου, σε καινούργιες σύγχρονες εγκαταστάσεις, που 

προσφέρουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για το προσωπικό επιτρέπουν 

την φύλαξη όλου του εξοπλισµού, και απελευθερώνουν τους αρχαιολογικούς χώρους 

δίπλα στους οποίους βρίσκονταν. 

Ο ∆ήµος έχει θέσει σε πλήρη εφαρµογή πρόγραµµα ανακύκλωσης το οποίο ξεκινήσε από τα 

σχολεία, σκοπεύοντας πρώτα στην εκπαίδευση και στη «στρατολόγηση» των παιδιών ως 

συµµάχων και θεµατοφυλάκων της ανακύκλωσης και κατόπιν επεκτάθηκε σε όλο το νησί. Σε 

πολλά και συγκεκριµένα σηµεία του νησιού έχουν τοποθετηθεί ειδικοί κάδοι συλλογής 

χαρτιού, αλουµινίου, και πλαστικού. Σήµερα το νησί είναι από τα ελάχιστα, που έχουν σε 

πλήρη εφαρµογή πρόγραµµα ανακύκλωσης για χαρτιά, µέταλλα, πλαστικά, ελαστικά, παλιά 

οχήµατα, µπαταρίες κ.ά. 

Βασικό προτέρηµα του ∆ήµου είναι η ύπαρξη και λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής 

Απορριµµάτων (ΧΥΤΑ) στο νησί, που αποτελεί καθοριστική συµβολή στην Προστασία του 

Περιβάλλοντος και της Υγείας των πολιτών. 
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Το έργο του ΧΥΤΑ (µε εξ’ολοκλήρου χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Συνοχής), 

που δηµιουργήθηκε στην περιοχή Μπούγαδος έξω από την Παροικία, έχει λύσει οριστικά το 

πρόβληµα των απορριµµάτων του νησιού, το οποίο το καλοκαίρι γίνεται εντονότερο, καθώς 

λειτουργούν δεκάδες τουριστικές επιχειρήσεις µε τόνους απορριµµάτων. Η Πάρος κατάφερε 

σε πολύ σύντοµο χρόνο να υλοποιήσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία τον δικό της ΧΥΤΑ 

σε µια έκταση 105 στρεµµάτων, στην περιοχή «Μπούγαδος», ο οποίος ως χώρος είναι 

αποδεκτός απ' όλους τους Παριανούς.  

Μετά την ολοκλήρωση του έργου, συστάθηκε ο Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών αποβλήτων 

Πάρου - Αντιπάρου ως Ν.Π.∆.∆. µε σκοπό την εφαρµογή ολοκληρωµένου συστήµατος 

διαχείρισης απορριµµάτων της διαχειριστικής ενότητας Πάρου – Αντιπάρου. 

Μετά την λειτουργία του ΧΥΤΑ, σταµάτησαν πλήρως τη λειτουργία τους οι ΧΑ∆Α του νησιού. 

Σήµερα έχουν εκπονηθεί µελέτες αποκατάστασης των ΧΑ∆Α, η αποκατάσταση του ΧΑ∆Α 

Νάουσας έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αναµένεται η ένταξη στο ΕΣΠΑ της αποκατάστασης 

των ΧΑ∆Α Παροικίας και Μάρπησσας. 

  

V. Λιµενικά Έργα  

Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. 113/6.6.2001 ΦΕΚ περί µεταφοράς των αρµοδιοτήτων του Λιµενικού 

Ταµείου Ν. Κυκλάδων στο ∆ήµο Πάρου και στην Κοινότητα Αντιπάρου συστήθηκε Ν.Π.∆.∆. 

µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου µε έδρα το ∆ήµο Πάρου. Το 

∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο πραγµατοποιεί έργα λιµενικών υποδοµών και αντιµετωπίζει τις 

επείγουσες ανάγκες επισκευών των λιµανιών Πάρου – Αντιπάρου.  

Η οικονοµική κατάσταση του Λιµενικού Ταµείου είναι θετική για την τετραετία 2003-2006. 

Από το 2004 έως σήµερα, το Λιµενικό Ταµείο παρουσιάζει πλεόνασµα, το οποίο µειώνεται 

διαχρονικά, γεγονός που οφείλεται στην υλοποίηση έργων και επενδύσεων σε λιµενικές 

υποδοµές.  

Τα τελευταία χρόνια (2009-2011) έχουν πραγµατοποιηθεί πολλά και σηµαντικά έργα, όπως:  

� Επισκευή και βελτίωση προβλήτα λιµένος Παροικίας,  

� Βελτιώσεις αλιευτικών καταφυγίων Αλυκής και ∆ρυού,  

� Προµήθεια ανοξείδωτων φωτιστικών σωµάτων, προβολέων και ιστών, για λιµενικούς 

χώρους,  

� Προµήθεια µηχανηµάτων και εργαλείων.  

� Τοποθέτηση µονίµων αγκυροβολίων στη Μαρίνα Νάουσας, 

� Έργα στα λιµανάκια του νησιού που ανακουφίζουν και απλουστεύουν την ζωή των 

ψαράδων του νησιού, 

� Επισκευή και βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Παροικίας (Καλελέ) 
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Προγραµµατίζονται δε να εκτελεστούν στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα: 

� Κατασκευή νέων πυροσβεστικών φωλεών και εξοπλισµός (pillars) στα αλιευτικά 

καταφύγια Αλυκής και Πίσω Λιβαδιού,  

� Προµήθεια ανοξείδωτων δεστρών και κρίκων,  

� Προµήθεια πλωτών εξεδρών στο λιµάνι της Παροικίας 

� Βελτίωση χερσαίας λιµενικής ζώνης Παροικίας (Βίντσι, Σιδερένια) 

� Επισκευή – βελτίωση χερσαίας ζώνης λιµένος Αγ. Άννας Παροικίας 

� Επισκευή – βελτίωση λιµένος Πούντας 

� Πλακόστρωση παραλιακής οδού Αλυκής 

� Μελέτη και κατασκευή νέων αιθουσών αναµονής Κεντρικού Λιµένος Παροικίας και 

βελτίωση κυκλοφορίας εντός του λιµένος 

� Ενοποίηση ραµπών και τοποθέτηση προσκρουστήρων στο Κεντρικό Λιµάνι Παροικίας 

� Μελέτη επισκευής – θωράκισης του υφιστάµενου προσήνεµου µόλου στο Πίσω Λιβάδι 

� Μελέτη βελτίωσης λιµένος Αµπελά Νάουσας 

� Τοπογραφικές αποτυπώσεις για τη χάραξη αιγιαλού και παραλίας σε διάφορα λιµάνια του 

νησιού 

� Νοµιµοποίηση παράνοµων κατασκευών στα λιµάνια της Πάρου  

� Προµελέτη για την εγκατάσταση ναύδετων για την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στο 

λιµάνι της Παροικίας 

� Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου (master plan) και Π.Π.Ε. για το νέο Εµπορικό λιµάνι 

Πάρου στη θέση Καµινάκι. 

� Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου (master plan) για το λιµάνι της Παροικίας 
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4.1.5 Αναπτυξιακό Προφίλ του ∆ήµου Πάρου  

Σύµφωνα µε πρόσφατα στοιχεία του επιµελητηρίου Κυκλάδων, το ισοζύγιο εγγραφών – 

διαγραφών επιχειρήσεων στα µητρώα του είναι θετικό για το νοµό Κυκλάδων για τη χρονιά 

που µας πέρασε. Συγκεκριµένα, το έτος 2010 στο νοµό Κυκλάδων πραγµατοποιήθηκαν 

1.714 ενάρξεις νέων επιχειρήσεων, ενώ διέκοψαν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα  

1.365.  

Αντίστοιχα για την Πάρο το ισοζύγιο εγγραφών – διαγραφών επιχειρήσεων στα µητρώα του 

είναι µηδενικό αφού το έτος 2010 πραγµατοποιήθηκαν 195 ενάρξεις νέων επιχειρήσεων, ενώ 

διέκοψαν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα  195. 

 

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες όπου παρουσιάζονται ανά νοµική µορφή, και ανά κλάδο οι 

ενάρξεις και διακοπές στο Νοµό Κυκλάδων για το έτος 2010. 

 

ΕΝΑΡΞΕΙΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 
Α.Ε. 6 1 2 9 18 

ΑΤΟΜΙΚΗ 228 99 595 415 1337 

Ε.Ε. 30 10 19 47 106 

Ε.Π.Ε. 6 2 5 14 27 
Ο.Ε. 72 13 29 103 217 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ - - - - - 
ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ 2 1 1 5 9 

ΣΥΝΟΛΟ 344 126 651 593 1714 

 

 ∆ΙΑΚΟΠΕΣ 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 

Α.Ε. 2 1 4 2 9 

ΑΤΟΜΙΚΗ 243 154 196 535 1128 

Ε.Ε. 10 5 3 24 42 

Ε.Π.Ε. 4 1 3 12 20 

Ο.Ε. 45 23 9 81 158 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ - - - - - 

ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ - 1 3 4 8 

ΣΥΝΟΛΟ 304 185 218 658 1365 

 

 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ενάρξεων – διακοπών επιχειρήσεων στον 

νοµό Κυκλάδων από 2006 έως το 2010 καθώς και η διαφορά τους :  
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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

2006 1.283 768 515 

2007 1.343 834 509 

2008 1.285 1.907 -622 

2009 1.113 681 432 

2010 1.714 1.365 349 

ΣΥΝΟΛΑ: 6.738 5.555 1.183 

 

Παρατηρούµε ότι τη τελευταία πενταετία µε εξαίρεση το 2008 οι διακοπές των επιχειρήσεων 

ήταν λιγότερες από τις ενάρξεις, µε αποτέλεσµα η διαφορά να παραµένει θετική, γεγονός 

που υποδεικνύει την δυναµικότητα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο Νοµό 

Κυκλάδων. 

Η θετική αυτή εικόνα είναι αποτέλεσµα της µεγάλης τουριστικής ζήτησης που υπάρχει στις 

Κυκλάδες και αποτελεί την κινητήριο δύναµη για επιχειρηµατικές δραστηριότητες στο νησί. 

 

Στον επόµενο πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη των ενάρξεων – διακοπών επιχειρήσεων στην 

Πάρο από 2008 έως το 2010 καθώς και η διαφορά τους :  

 

ΝΗΣΟΣ ΠΑΡΟΣ 

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΕΙΣ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΑ 

2008 173 248 -75 

2009 121 76 45 

2010 195 195 0 

ΣΥΝΟΛΑ: 489 519 -30 

 

 

Παρατηρούµε ότι τη τελευταία τριετία (ελλείψη στοιχείων πενταετίας) η διαφορά για την 

Πάρο είναι αρνητική, γεγονός που οφείλεται στον µεγάλο αριθµό διακοπών το έτος 2008 

ιδιαίτερα από επιχειρήσεις του τοµέα υπηρεσιών, φυσική απόρροια της ολοένα και 

περισσότερο εξαπλούµενης ύφεσης που οφείλεται στην γενικότερη οικονοµική κρίση που 

βιώνουµε τα τελευταία χρόνια.  

 

Η Πάρος αποτέλεσε τα προηγούµενα χρόνια ένα από τα κυκλαδίτικα νησιά που βρίσκονταν 

στην κορυφή της ζήτησης για την αγορά εξοχικής κατοικίας. Όµιλοι και κατασκευαστικές 

εταιρείες δραστηριοποιήθηκαν στην Πάρο προκειµένου να προσελκύσουν αγοραστές από το 
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εξωτερικό για την απόκτηση του πολυπόθητου αλλά και ακριβού εξοχικού µε φόντο το 

απέραντο γαλάζιο των Κυκλάδων. 

Ρόλο στην ανάπτυξη της αγοράς εξοχικής κατοικίας των Κυκλάδων διαδραµάτισε και 

διαδραµατίζει ασφαλώς και η βελτιωµένη πρόσβαση που προσφέρεται τα τελευταία χρόνια 

µε τη δροµολόγηση ταχύτερων και ασφαλέστερων πλοίων. Ωστόσο, το κόστος µετάβασης 

µιας τετραµελούς οικογένειας µαζί µε Ι.Χ. δεν είναι διόλου αµελητέο, ενώ δεν αποκλείεται να 

µην είναι εφικτή και η εύρεση εισιτηρίων σε περιόδους υψηλής κίνησης κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. 

Μεγάλη ήταν λοιπόν τα προηγούµενα χρόνια η ανάπτυξη της αγοράς εξοχικής κατοικίας στην 

Πάρο, που έχει εξελιχθεί και σε προορισµό «Σαββατοκύριακου» για πολλούς παραθεριστές. Η 

ύπαρξη ορεινού όγκου στο κέντρο του νησιού προσφέρει τη δυνατότητα πολλών επιλογών 

ανάπτυξης κατοικιών. Σε περιοχές όπως το Πίσω Λιβάδι, τη Xρυσή Aκτή, Aµπελά και τη 

Σάντα Mαρία συναντά κανείς κυρίως µεζονέτες µε επιφάνεια από 70 έως 120 τ.µ.  

Οι ακριβότερες περιοχές του νησιού ενδεικτικά είναι ο Bουτάκος, ο Φάραγγας και η Σάντα 

Mαρία µε τις µεγάλες µονοκατοικίες να κυριαρχούν. Η πλειονότητα των αγοραστών 

προέρχονταν από την Αθήνα, ενώ σηµαντικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από την αγορά του 

εξωτερικού. Οι τιµές πώλησης των νεόδµητων κατοικιών κινούνταν µεταξύ 2.000 και 4.500 

ευρώ/τ.µ . 

Σήµερα λόγω της οικονοµικής κρίσης και της γενικότερης ύφεσης και οικονοµικής 

ανασφάλειας οι επενδύσεις για απόκτηση εξοχικής κατοικίας έχουν µειωθεί δραµατικά, µε 

αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός κατοικιών που χτίσθηκαν τα προηγούµενα χρόνια να παραµένει 

αδιάθετος και οι τιµές πώλησης να έχουν µειωθεί και να κινούνται σήµερα µεταξύ 1.800 και 

3.200 ευρώ/τ.µ . 

Άµεση συνέπεια των παραπάνω είναι η µεγάλη ύφεση που παρατηρείται σήµερα στην 

οικοδοµική δραστηριότητα και στα επαγγέλµατα και τις υπηρεσίες που κινούνται γύρω από 

αυτήν, οικονοµικά πεδία τα οποία τα προηγούµενα χρόνια σηµείωσαν θεαµατικά 

αποτελέσµατα. 

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το αναπτυξιακό προφίλ της Πάρου, το οποίο παραµένει 

ανταγωνιστικό, παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες που έχουν διαµορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια εξ αιτίας την οικονοµικής κρίσης. Η Πάρος εξακολουθεί να διαδραµατίζει 

σηµαντικό ρόλο στις Κυκλάδες.  

Στο πλαίσιο όµως ενός διαρκώς σκληρότερου διεθνούς ανταγωνισµού η ποιότητα των 

υπηρεσιών αποτελεί πλέον το κλειδί στο προσφερόµενο τουριστικό προϊόν. Το γεγονός ότι 

το προϊόν της χώρας µας (συνδυασµός πολιτισµού και περιβάλλοντος) αποτέλεσε επί χρόνια 

ένα «σκληρό νόµισµα» στην διεθνή αγορά δεν αρκεί, γιατί το ίδιο ή παρόµοιο προσφέρουν 

πλέον πολλές χώρες και προορισµοί. 
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Η µετατροπή του τουριστικού ταξιδιού σε ένα σύγχρονο και οικονοµικά προσιτό 

καταναλωτικό προϊόν ανατρέπει δεδοµένα και ευκολίες δεκαετιών, ιδιαίτερα για 

παραδοσιακούς προορισµούς όπως η Ελλάδα, η Ισπανία κ.λπ., οι οποίοι πρέπει να 

αναβαθµίσουν ένα προϊόν συχνά γερασµένο και µονοσήµαντο σε ό,τι αφορά τις επιλογές της 

ζήτησης αλλά και τις προσφερόµενες υποδοµές και υπηρεσίες (Τουρισµός διακοπών).  

Το περιβάλλον, η προστασία και η ανάδειξή του καταγράφονται από µία πληθώρα ερευνών 

και µελετών ως καθοριστικό στοιχείο για την επιλογή ενός προορισµού από τους τουρίστες, 

ιδιαίτερα τους Ευρωπαίους που αποτελούν το 90% της ετήσιας ζήτησης της χώρας. Είναι 

προφανές ότι σε αυτό το ζήτηµα απαιτούνται ουσιώδεις συνέργειες του κράτους, των 

επιχειρηµατιών και των ΟΤΑ ώστε να ανατραπεί η σχετικά κακή παράδοση που έχει η χώρας 

µας. 

Η επί εικοσαετία προβαλλόµενη άποψη ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να προσφέρει πλέον µόνον 

ήλιο και θάλασσα είναι σωστή ως διαπίστωση, αλλά απαιτούνται ουσιαστικά µέτρα για να 

αλλάξει ως πολιτική, προσφορά και νοοτροπία. Η παράλληλη µε τον τουρισµό διακοπών 

ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών τουρισµού είναι µονόδροµος, αλλά αυτό δεν 

σηµαίνει ότι µπορούµε να αναπτύξουµε όλα αυτά τα προϊόντα ή να τα προβάλλουµε χωρίς 

να διαθέτουµε τους κατάλληλους πόρους και τις υποδοµές. Απαιτούνται επιλογές έπειτα από 

µελέτη που θα λάβει υπόψη της τις οικονοµικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές 

παραµέτρους σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.  

Η περιώνυµη βιώσιµη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί πλέον µία βασική παράµετρο της πολιτικής 

του ∆ήµου Πάρου αλλά και της εθνικής πολιτικής, απαιτεί µια διαφορετική «κουλτούρα» 

στον τρόπο σχεδιασµού, προγραµµατισµού και άσκησης της τουριστικής πολιτικής. 

Συγκεκριµένα, η τουριστική πολιτική δεν είναι υπόθεση πλέον µόνον του κράτους και του 

ιδιωτικού τοµέα αλλά και των ΟΤΑ και των κατοίκων των τουριστικών περιοχών, των 

εµπειρογνωµόνων του τουρισµού και βέβαια των ίδιων των καταναλωτών-τουριστών. Χωρίς 

την συνέργεια όλων των παραπάνω «εταίρων» η επιτυχής ανάπτυξη ενός βιώσιµου 

τουριστικού προϊόντος δεν είναι πιθανή.  

Η προβολή του τουριστικού προϊόντος πρέπει να συµβαδίζει µε τις κεντρικές επιλογές της 

τουριστικής πολιτικής, αλλά και να προωθεί το σύνολο των υπαρκτών προϊόντων του κάθε 

τόπου.  

Η αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών απαιτεί µια συστηµατική και µακροπρόθεσµη 

προσπάθεια για τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού µέσω ενός συγκροτηµένου 

«συστήµατος» τουριστικής εκπαίδευσης. Το σύστηµα αυτό πρέπει να ανταποκρίνεται στα 

νέα δεδοµένα που έχουν δηµιουργήσει ο ανταγωνισµός, η τεχνολογία αλλά και η 

τµηµατοποίηση της ζήτησης η οποία πλέον δεν αφορά ένα αλλά πολλά τουριστικά προϊόντα. 

Το γεγονός ότι ο τουρισµός είναι πλέον ο σηµαντικότερος τοµέας της ελληνικής οικονοµίας, 

και ιδιαίτερα για το νησί της Πάρου, απαιτεί αναπτυξιακή αναβάθµιση σε θεσµικό και πολιτικό 
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επίπεδο αλλά και συστηµατικές συνέργειες µε τις πολιτικές του περιβάλλοντος, της γεωργίας 

και των µεταφορών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

Το ελληνικό τουριστικό προϊόν τελικά θα αναβαθµιστεί µέσω πολυεπίπεδης και 

µεσοπρόθεσµης επιστηµονικής και αναπτυξιακής προσπάθεια όλων όσοι -χωρίς 

αποκλεισµούς- εµπλέκονται στην ανάπτυξη του τουρισµού.  
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4.1.6 Σχέσεις – Συνεργασίες ∆ήµου Πάρου µε άλλους ΟΤΑ 

H Πάρος έγινε το πρώτο πλήρες µέλος από την Ελλάδα, στο Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο EuroArt. 

Το ∆ίκτυο EuroArt , συστήθηκε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1996 και αντιπροσωπεύει το δίκτυο των σηµαντικότερων 

ιστορικών και καλλιτεχνικών πόλεων της Ευρώπης από τον 19ο αιώνα έως και σήµερα. Οι 

περιοχές αυτές δραστηριοποιούνται σε πολλούς τοµείς του πολιτισµού, µεταξύ δε αυτών και 

στον ποιοτικό τουρισµό και στην τέχνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη σύσκεψη των ∆η-

µάρχων, κεντρικό θέµα προβληµατισµού και συζήτησης ήταν η δύναµη που παρέχει η πολιτι-

στική δραστηριότητα στην προσπάθεια όλων αυτών των πόλεων να αντιµετωπίσουν την 

πτώση του τουρισµού που αντιµετωπίζουν. 
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4.2 Περιγραφή Υφιστάµενης Κατάστασης  - Μικροοικονοµικά στοιχεία  

4.2.1 Οργανωτικά και Οικονοµικά Χαρακτηριστικά  

4.2.1.1 Παρεχόµενες υπηρεσίες – Τµήµατα ΟΤΑ 
 

Ο ∆ήµος Πάρου απαρτίζεται από ένα σύνολο διακριτών Υπηρεσιών, ∆ιευθύνσεων και 

Τµηµάτων οι οποίες συνεργάζονται στενά µεταξύ τους µε σκοπό την αποτελεσµατική 

διεκπεραίωση των εργασιών του ∆ήµου και την ικανοποίηση των βασικών και ιδιαίτερων 

αναγκών των δηµοτών και των επιχειρήσεων του ∆ήµου. 

Οι δραστηριότητες των υπηρεσιών του ∆ήµου ανά διοικητική ενότητα, περιγράφονται 

αναλυτικά στο αντίστοιχο ΦΕΚ περί «Κατάρτισης – ψήφισης οργανισµού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας ∆ήµου Πάρου, Ν. Κυκλάδων» (Αρ. ΦΕΚ: 267/29 Μαρτίου 1999). 

Το Οργανόγραµµα Υπηρεσιών του ∆ήµου έχει ως εξής:  

� Γραφείο Ειδικών Συνεργατών-Συµβούλων η Επιστηµονικών Συνεργατών 

� Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 

� Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων 

� Αυτοτελές Γραφείο Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής  

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και αποτελείται από τα παρακάτω 

τµήµατα και γραφεία : 

• Τµήµα Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

• Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών. 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα και γραφεία : 

• Τµήµα Τεχνικών έργων και Πολεοδοµικών Εφαρµογών. 

• Γραφείο ∆ιοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης. 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα και γραφεία : 

• Τµήµα καθαριότητας  και προστασίας  περιβάλλοντος. 

• Γραφείο αδειών καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, Θέµατα δηµόσιας υγείας. 

• Γραφείο ∆ηµοτικού Σφαγείου. 

• Γραφείο Κοιµητηρίων. 

∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. 
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Σήµερα εξ αιτίας των νέων συνθηκών που προέκυψαν από την εφαρµογή του προγράµµατος 

«Καλλικράτης» µε βάση τον οποίο έγινε ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των 

καταργούµενων νοµαρχιών στους δήµους και στις περιφέρειες της χώρας και άρα νέες 

αρµοδιότητες εκχωρήθηκαν στον ∆ήµο Πάρου,  βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία σύνταξης 

και έγκρισης νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας ∆ήµου Πάρου. Σύµφωνα µε το ήδη 

αναρτηµένο προς διαβούλευση σχέδιο του νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας, το 

Οργανόγραµµα Υπηρεσιών του ∆ήµου έχει ως εξής: 

∆ύο αυτοτελή γραφεία: 

� Αυτοτελές Γραφείο ∆ηµάρχου 

� Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & ∆ηµοσίων Σχέσεων 

∆ύο γραφεία: 

� Γραφείο Ειδικών Συµβούλων - Συνεργατών 

� Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης 

Τέσσερα Αυτοτελή Τµήµατα: 

� Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 

� Αυτοτελές Τµήµα Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 

� Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας, Παιδείας και Πολιτισµού 

� Αυτοτελές Γραφείο Πολεοδοµίας 

Τέσσερις ∆ιευθύνσεις µε τα υπαγόµενα σε αυτές τµήµατα: 

• ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα και γραφεία: 

o Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

o Τµήµα Αστικής – ∆ηµοτικής Κατάστασης, Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

o Τµήµα Κ.Ε.Π. 

• ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών Αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα και γραφεία: 

o Τµήµα Λογιστικό και Επιµελητείας 

o Τµήµα Εσόδων, ∆ηµοτικής Περιουσίας και Ταµείου 

• ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα και γραφεία: 

o Τµήµα Έργων Υποδοµής και Κτιρίων, Συντηρήσεων και Γενικών Τεχνικών Έργων και 

Οδοποιίας 

o Τµήµα Συγκοινωνιών και Μεταφορών και Ηλεκτροµηχανολογικών Εφαρµογών 

• ∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος Αποτελείται από τα παρακάτω τµήµατα και 

γραφεία: 

o Τµήµα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
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o Τµήµα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας 

4.2.1.2 Ανθρώπινο ∆υναµικό  

Ο µέσος όρος του προσωπικού που χρησιµοποιήθηκε κατά το έτος 2011 αναλυµένος κατά 

κατηγορίες, και οι αµοιβές – έξοδα προσωπικού µε ανάλυση σε µισθούς – ηµεροµίσθια και 

κοινωνικές επιβαρύνσεις, παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες:   

 

ΕΤΟΣ 2010-2011 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 100 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

10 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΧΡΟΝΟΥ 

40 

ΣΥΝΟΛΟ 150 

 

 

ΕΤΟΣ 2010 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων  2.146.086,68 

Αποδοχές Τακτικών Υπαλλήλων µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου  

173.729,91 

Αποδοχές Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων   52.409,29 

Αποδοχές Έκτακτων Υπαλλήλων  489.783,76 

Εργοδοτικές Εισφορές  485.418,59 

Παρεπόµενες παροχές στο προσωπικό 7.374,40 

∆απάνες Επιµόρφωσης Προσωπικού 2282,50 

ΣΥΝΟΛΟ 3.351.085,13 
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4.2.1.3 Κανονισµοί Λειτουργίας 

 
� Η οργάνωση της εσωτερικής λειτουργίας του ∆ήµου βασίζεται στο υπ’ αριθµό 

267/27.03.1999 ΦΕΚ, περί «Κατάρτιση – ψήφιση Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας 

∆ήµου Πάρου, Ν. Κυκλάδων». 

� Το υπ’ αριθµό 909/2003 ΦΕΚ περί τροποποίησης ΟΕΥ του ∆ήµου Πάρου, Ν. 

Κυκλάδων. 
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4.2.1.4 Ανάλυση Απολογισµών των ετών 2008-2009-2010 για τον ∆ήµο Πάρου 

Με βάση τα διαθέσιµα στοιχεία του ∆ήµου Πάρου, παρατηρούνται τα εξής : 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

  

ΕΣΟΔΑ € 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2010 2009 2008 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 132585,04 21875,98 84144,15 

02 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 62254,09 104133,29 58616,27 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2034128,33 1898798,34 1890788,5 

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1230732,47 1228377,73 1912449,39 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 117858,42 81683,81 106144,77 

06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2599062,55 3592035,4 2687642,13 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 227675,12 72491,12 144883,29 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6404296,02 6999395,67 6884668,5 

  

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Ν - 1 Ν - 2 Ν-3 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 0 0 0 

12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 436206,97 453169,03 506986 

13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1967672,56 4013341,01 4672994 

14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15509,4 15383 29466 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ 63272,28 107543,61 138484,04 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0 0 66578,82 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2482661,24 4589436,65 5414508,86 

  

2 

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) ΠΟΥ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 

ΦΟΡΑ  Ν - 1 Ν - 2 Ν - 3 

21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ  721451,83 644594,09 805788,07 

22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 1408 1511,37 625,63 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ) 722859,83 646105,46 806413,7 

  

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ Ν - 1 Ν - 2 Ν - 3 

31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 88615,1 0 0 

32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ   134527,28 78501,42 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΕ 88615,1 134527,28 78501,42 

  

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Ν - 1 Ν - 2 Ν - 3 

41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1131491,39 1227534,47 1140972,23 

42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 8841,14 4961,4 9187,21 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1140332,53 1232495,87 1150159,44 

  

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Ν - 1 Ν - 2 Ν - 3 

511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 448542,04 619588,54 221508,85 

512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  2845765,39 1578629,74 1364847,53 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 3294307,43 2198218,28 1586356,38 

   

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 13973127,3 15800179,2 15920608,3 
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ΔΑΠΑΝΕΣ € 

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2010 2009 2008 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3587698,83 3816728,72 3414408,5 

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 218303,47 254387 333410,64 

62 Παροχές τρίτων 1161919,57 1275894,72 1318615,77 

63 Φόροι και τέλη 8196,16 5113,47 5183,19 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 74467,35 85593,53 287750,24 

65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσια πίστης 79922,01 81333,14 83396,11 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 274951,36 231051,07 308246,85 

67 

Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους παραχωρήσεις- παροχές - 

επιχορηγήσεις - επιδοτήσεις - δωρεές 1119810,51 1941725,07 1534431,07 

68 Λοιπά έξοδα 285,61 4634,16 244,4 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 6  ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6525554,87 7696460,88 7285686,86 

  

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ν - 1 Ν - 2 Ν - 3 

71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 408361,51 399196,23 319044,44 

73 Έργα 2387661,39 1412776,86 3259950,35 

74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 21111,31 95013,23 121381,72 

75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 3000 135000 5190 

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 7  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2387661,39 2041986,32 3705566,51 

  

8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ , ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Ν - 1 Ν - 2 Ν - 3 

81 Πληρωμές οφειλών παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) 1367002,34 1564076,63 1629849,45 

82 Λοιπές Αποδόσεις 1146288,19 1203347,95 1101287,29 

85 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωθέντων κατά τα 

παρελθόντα οικονομικά έτη       

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2513290,53 2767424,58 2731136,74 

  

9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Ν - 1 Ν - 2 Ν - 3 

91 Αποθεματικό       

  ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. 9  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ       

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ (6-7-8-9) 11858979,6 12505871,8 13722390 

 

Και συνοπτικά για τα έτη 2008-2009-2010: 

  ΕΤΟΣ 2010 2009 2008 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 13973127,3 15800179,2 15920608,3 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  11858979,6 12505871,8 13722390,0 

 ΔΙΑΦΟΡΑ 2114147,7 3294307,4 2198218,3 
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4.2.1.4.1 Έσοδα, Ανάλυση Απολογισµών 2008 – 2009 – 2010   

 

Οι κυριότερες πηγές εισοδήµατος για τον ∆ήµο Πάρου παρουσιάζονται παρακάτω:  

 

Τακτικά Έσοδα  

� Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (µισθώµατα, έσοδα από εκµετάλλευση εδάφους 

ακίνητης περιουσίας).   

� Έσοδα από κινητή περιουσία (τόκοι χρηµατικών καταθέσεων).  

� Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα (τέλη καθαριότητας και καθαρισµού)  

� Έσοδα από λοιπά τέλη δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών (έσοδα από σφαγεία, τέλη 

ακίνητης περιουσίας, τέλη διαφήµισης, τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων, τέλος 

διαµονής παρεπιδηµούντων, τέλη τουριστικής προβολής, πολιτιστικά τέλη κλπ).  

� Φόροι και εισφορές (Φόροι, εισφορές, µετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη).  

� Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες (για τη λειτουργία 

βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των 

σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης, σχολικούς τροχονόµους). 

� Λοιπά Τακτικά Έσοδα (έσοδα από µισθώµατα δηµοσίων λατοµείων, παράβολα, τέλη 

διαφήµισης, κλπ). 

 

Έκτακτα Έσοδα  

� Έκτακτες Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (επιχορήγηση για αµοιβή 

προσωπικού µερικής απασχόλησης, επιχορήγηση από το ΥΠΕΣ∆∆Α για αµοιβές 

υπαλλήλων & συνεργατών, χρηµατοδότηση από συγχρηµατοδοτούµενα 

προγράµµατα για αµοιβή προσωπικού ΚΕΠ, προγραµµατική σύµβαση µε το Λιµενικό 

Ταµείο Πάρου, από το ΥΠΕΣ∆∆Α για λειτουργικές δαπάνες εργοστασίων αφαλάτωσης 

κτλ).  

� Επιχορηγήσεις για επενδύσεις (ΣΑΤΑ, επισκευή συντήρηση σχολείων, ΘΗΣΕΑΣ, ΕΠΤΑ, 

ΠΕΠ Ν. Αιγαίου, Γ’ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, ΥΠΕΣ∆∆Α-ΣΑΕ, ΕΤΠΑ κτλ.). 

� ∆ωρεές – Κληροδοτήµατα.  

� Προσαυξήσεις – Πρόστιµα – Παράβολα.  

� Λοιπά Έκτακτα Έσοδα (εισπρακτέες πληρωµές – ηλεκτρ. Ρεύµα ∆ΕΥΑΠ, 

τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων ∆ΕΥΑΠ) 

� Έσοδα Παρελθόντων Οικονοµικών Ετών (Π.Ο.Ε.).  

� Εισπράξεις από ∆άνεια και Απαιτήσεις Π.Ο.Ε.  

� Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου και τρίτων και επιστροφές χρηµάτων.  

 

 

Παρατηρήσεις επί των εσόδων  

Με βάση τους απολογισµούς των ετών 2008-2009-2010 παρατηρούνται τα ακόλουθα: 
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• Τα συνολικά έσοδα µειώθηκαν. Αναλυτικότερα:  

ΕΤΟΣ 2010 2009 2008 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 13973127,3 15800179,2 15920608,3 

     Ποσοστό µείωσης γενικού συνόλου εσόδων: -12,23 %   

• Τα τακτικά έσοδα µειώθηκαν. Αναλυτικότερα:  

ΕΤΟΣ 2010 2009 2008 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 6404296,02 6999395,67 6884668,5 

     Ποσοστό µείωσης τακτικών εσόδων: -6,90 %   

• Τα έκτακτα έσοδα µειώθηκαν. Αναλυτικότερα:  

ΕΤΟΣ 2010 2009 2008 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 2482661,24 4589436,65 5414508,86 

     Ποσοστό µείωσης εκτάκτων εσόδων: -54,00 %   

Οι κύριοι λόγοι µείωσης των τακτικών εσόδων είναι:   

• Η µείωση από το 2009 του ποσοστού του τέλους παρεπιδηµούντων από 2% σε  

0.5% και 

• Η µείωση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων. 

Οι κύριοι λόγοι µείωσης των εκτάκτων εσόδων είναι: 

• Η σηµαντική µείωση του ποσού της Σ.Α.Τ.Α. 

• ∆ιακοπή του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ 

• Η µεταβατική περίοδος από Γ’ ΚΠΣ στο Ε.Σ.Π.Α. όπου τα έργα του Γ’ ΚΠΣ τελείωσαν 

και οι εντάξεις νέων έργων στο Ε.Σ.Π.Α. δεν είχαν ξεκινήσει. 
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4.2.1.4.2 ∆απάνες, Ανάλυση Απολογισµών 2008 – 2009 – 2010  

 

Οι κυριότερες πηγές δαπανών για το ∆ήµο Πάρου συνοψίζονται παρακάτω:  

� Γενικές Υπηρεσίες (γενικά έξοδα, αµοιβές και έξοδα προσωπικού, αµοιβές αιρετών και 

τρίτων, Φόροι – τέλη, επενδύσεις, κλπ), 

� Οικονοµικές ∆ιοικητικές Υπηρεσίες (έξοδα χρήσης, λειτουργικές δαπάνες, έξοδα τρίτων, 

επενδύσεις, κλπ), 

� Υπηρεσίες Πολιτισµού Αθλητισµού Κοινωνικής Πολιτικής, 

� Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, 

� Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης, 

� Υπηρεσία Τεχνικών Έργων, 

� Υπηρεσίες Πρασίνου, 

� ∆ηµοτική Αστυνοµία, 

� Λοιπές υπηρεσίες (αµοιβές και έξοδα προσωπικού, παροχές τρίτων, δαπάνες προµήθειας 

αναλώσιµων, κλπ), 

� Πληρωµές Π.Ο.Ε., Λοιπές Αποδόσεις, Προβλέψεις.  

 

Παρατηρήσεις επί των ∆απανών  

Με βάση τους απολογισµούς των ετών 2008-2009-2010 παρατηρούνται τα ακόλουθα: 

• Οι συνολικές δαπάνες µειώθηκαν. Αναλυτικότερα:  

ΕΤΟΣ 2010 2009 2008 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 11858979,6 12505871,8 13722390,0 

     Ποσοστό µείωσης γενικού συνόλου δαπανών: -13,50 %   

• Τα έξοδα χρήσης µειώθηκαν. Αναλυτικότερα:  

ΕΤΟΣ 2010 2009 2008 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6525554,87 7696460,88 7285686,86 

     Ποσοστό µείωσης συνόλου δαπανών χρήσης: -10,40 %   

• Τα έξοδα επενδύσεων µειώθηκαν. Αναλυτικότερα:  

ΕΤΟΣ 2010 2009 2008 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2387661,39 2041986,32 3705566,51 

     Ποσοστό µείωσης συνόλου εξόδων επενδύσεων: -35,50 %   

Οι κύριοι λόγοι µείωσης των εξόδων χρήσης είναι: 

• Η µείωση αµοιβών και εξόδων προσωπικού λόγω της γενικότερης µισθολογικής πολιτικής 

• Η µείωση των δαπανών για παροχές τρίτων (εργασίες που δίνονταν σε εργολάβους κλπ) 

• Η µείωση αµοιβών – µεταβιβάσεων σε τρίτους (σχολικές επιτροπές, νοµικά πρόσωπα και 

επιχειρήσεις του δήµου)  

Οι κύριοι λόγοι µείωσης των εξόδων επενδύσεων είναι: 

• Η µείωση των εισροών από επιχορηγήσεις όπως ΣΑΤΑ, ΘΗΣΕΑΣ και Γ’ ΚΠΣ 
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4.2.1.4.3 ∆ανειακή Κατάσταση ∆ήµου Πάρου  

 

Ο ∆ήµος Πάρου, σύµφωνα µε την αναλυτική κατάσταση δανείων, έχει συνάψει δάνεια 

συνολικής αξίας περίπου 0,829 εκ. ευρώ. Ακολουθεί µια σύντοµη περιγραφή αυτών: 

 

Α/Α 
Χρόνος 
Έναρξης 

Κεφάλαιο 
∆ανείου  

Εξοφληθέν 
Κεφάλαιο  

Ανεξόφλητο 
Κεφάλαιο  

Τοκοχρεολύσιο  

1 01/97 77.769,63 41.920,55 35.849,08 7.267,48 

2 01/99 17.608,22 7.745,94 9.862,28 1.581,90 

3 01/01 733.675,72 254.794,72 478.881,00 64.756,67 

 
 

4.2.1.4.4 Πάγιο Ενεργητικό ∆ήµου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

2008 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

2009 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 

2010 

ΓΗΠΕ∆Α - 
ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

0,00 200.000,00 68.501,86 

ΚΤΙΡΙΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΕΡΓΑ 

148.984,60 0,00 30.596,31 

ΠΑΓΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

46.189,88 0,00 4.309,40 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚ/ΣΕΙΣ 

14.435,21 80.299,99 3.060,06 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕΣΑ 

303.575,00 249.900,00 57.687,00 

ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  
151.076,27 649.920,87 198.320,08 

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  

3.871.900,03 1.331.905,96 2.188.014,90 

ΣΥΝΟΛΟ  4.387.176,39 2.512.026,82 2.550.489,61 

 
Σηµαντικές προσθήκες παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών 

προσθέτοντας δύναµη στο πάγιο ενεργητικό του ∆ήµου, το οποίο την 31-12-2010 
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ανέρχονταν σε 61.465.613,52 €. Αφαιρώντας δε τις αποσβέσεις έως 31-12-2010 η 

αναπόσβεστη αξία των παγίων του ∆ήµου Πάρου ανέρχεται σε 47.235.723,26 € 

 

4.2.1.4.5 Συµµετοχές – Χρεόγραφα ∆ήµου 

 
Οι Συµµετοχές του ∆ήµου αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:  
 

2008-2010 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ: 
ΜΕΤΟΧΕΣ/
%ΣΥΜΜΕΤΟ

ΧΗΣ  

ΑΞΙΑ 
ΚΤΗΣΕΩΣ  

∆ΕΥΑΠ 100% 2.000.824,61 

Κ∆ΕΠΑΠ 100% 58.694,06 

ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ Α.Ε. 100% 90.000,00 

 
Ο ∆ήµος είναι κύριος µέτοχος των προαναφερόµενων επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της 

τριετίας 2008-2010. 
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4.2.1.5 Υλικοτεχνική υποδοµή ∆ήµου  

 

Στα πλαίσια των συστηµάτων πληροφορικής που διαθέτει ο ∆ήµος Πάρου 

συµπεριλαµβάνεται και ένα ∆ηµοτικό WEB Site, τα οποία λειτουργεί υπό το domain 

www.paros.gr. Η υπάρχουσα πληροφορία που είναι διαθέσιµη µέσα από τα εν λόγω WEB 

Site είναι ως επί το πλείστον στατική και αφορά θέµατα που αφορούν τον πολιτισµό, την 

εκπαίδευση, τον αθλητισµό, τη δηµοτική συγκοινωνία, τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις, τις 

Υπηρεσίες του ∆ήµου, την ∆ιοίκηση του ∆ήµου και χρήσιµα τηλέφωνα & διευθύνσεις 

επικοινωνίας. 
 

4.2.1.6 Ν.Π.∆.∆., ∆ηµοτικές και λοιπές επιχειρήσεις 

 
Τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου που λειτουργούν στον ∆ήµο Πάρου είναι: 

� Λιµενικό Ταµείο Πάρου-Αντιπάρου, 

� Σύνδεσµος ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου - Αντιπάρου 

� Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 

� Α’ βάθµια Σχολική Επιτροπή 

� Β’ βάθµια Σχολική Επιτροπή 

 

Οι Επιχειρήσεις του ∆ήµου Πάρου είναι: 

∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου 

Η ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου ( ∆.Ε.Υ.Α.Π.) είναι Νοµικό Πρόσωπο 

Ιδιωτικού ∆ικαίου που δηµιουργήθηκε µε την 471/99 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

του ∆ήµου Πάρου µετά από την έγκριση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συστάθηκε και 

λειτουργεί σύµφωνα µε το Νόµο 1069/80 που προβλέπει τη σύσταση ∆.Ε.Υ.Α. σε όλους τους 

∆ήµους. (Φ.Ε.Κ. συστάσεως ∆.Ε.Υ.Α.Π. 2010/15-11-99). 

Όλα τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις, τα αντικείµενα και οι αρµοδιότητες σε σχέση µε τα 

αντικείµενα της ύδρευσης και της αποχέτευσης για όλη την Πάρο περιέρχονται αυτοδίκαια, 

βάσει νόµου, από το ∆ήµο Πάρου στη ∆.Ε.Υ.Α. Πάρου. Η ∆.Ε.Υ.Α.Π. διοικείται από επταµελές 

∆ιοικητικό Συµβούλιο που ορίζεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τα αντικείµενα 

της  ∆.Ε.Υ.Α.Π. είναιι:  

- Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση, και 

λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, των γεωτρήσεων, των δεξαµενών και των 

αντλιοστασίων ολόκληρης της Πάρου.  
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- Μελέτη, κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, διοίκηση, λειτουργία των 

δικτύων αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων, των αντλιοστασίων αποχέτευσης καθώς 

επίσης και όλων των µονάδων βιολογικού καθαρισµού λυµάτων και αποβλήτων 

ολόκληρης της Πάρου. 

- Έκδοση και είσπραξη λογαριασµών ύδρευσης και αποχέτευσης. 

- Σύνταξη και εφαρµογή κανονισµού λειτουργίας δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης 

- Επιβολή και είσπραξη τελών και προστίµων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς και 

οφειλοµένων λογαριασµών. 

- Αστυνόµευση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και εφαρµογή του κανονισµού 

δικτύων.  

- Ο χρόνος ανταπόκρισης σε βλάβες ελαχιστοποιήθηκε και οι νέες συνδέσεις µε τα δίκτυα 

ύδρευσης και αποχέτευσης ικανοποιούνται σε διάστηµα λίγων ηµερών. 

- Υλικά ύδρευσης και αποχέτευσης τα οποία υπήρχαν σε διάφορα σηµεία και αποθήκες σε 

όλα τα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα συγκεντρώθηκαν στην κεντρική αποθήκη της ∆.Ε.Υ.Α.Π., 

απογράφηκαν, ταξινοµήθηκαν και µηχανογραφήθηκαν κατά τρόπο υποδειγµατικό. 

- Από το Μάρτιο του 2000 λειτουργεί τηλέφωνο 24ωρης αναγγελίας βλαβών 

(21670), δηµιουργήθηκε και τηρείται βιβλίο αναγγελίας συµβάντων και βιβλίο ελέγχου 

ενεργειών και καθιερώθηκε ο θεσµός των συνεργείων επιφυλακής ύδρευσης – 

αποχέτευσης 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο.  

 

Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου  

Η "Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου" (Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.) του 

Νοµού Κυκλάδων, συστάθηκε αρχικά ως ∆ηµοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης 

Πάρου" (Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.) µε τις υπ΄ αριθµό 184,580 και 581/99 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Πάρου και κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2257/31-12-1999/τ.Β, όπως τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 

1595/30-11-2001/τ.Β. Τροποποιήθηκε δε σε "Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου" (Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.) µε την 10786/17-09-2008 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που δηµοσιεύτηκε στο 

ΦΕΚ 1899/17-09-2008/τ.Β, όπως αυτή συµπληρώθηκε µε την 4853/24-05-2011 απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1314/16-06-

2011/τ.Β 

 

Σκοπός της επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την πολιτιστική 

και αθλητική ανάπτυξη, καθώς και µε την κοινωνική πρόνοια, µέσα από ένα µακροπρόθεσµο 

πολιτιστικό, αθλητικό και κοινωνικό πρόγραµµα, χρησιµοποιώντας τους 

κοινωνικοπολιτιστικούς πόρους και τον εξοπλισµό του ∆ήµου Πάρου, αξιοποιώντας τµήµα 
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της ακίνητης περιουσίας του τελευταίου που έχει περιέλθει στην Επιχείρηση, υλοποιώντας 

Εθνικά προγράµµατα και προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όντας σε πλήρη και συνεχή 

συνεργασία µε τους υπάρχοντες τοπικούς συλλόγους και τους κατοίκους της Πάρου. 

Βασικό µέληµα αποτελεί η αξιοποίηση και ενίσχυση όλων των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων της Πάρου και η ένταξή τους στην Επιχείρηση η οποία προσανατολίζεται 

στα ακόλουθα σηµεία: 

- Το σεβασµό της αυτοτέλειας της πολιτιστικής δηµιουργίας και της ιδιαίτερης συµβολής 

του κάθε φορέα, των ∆ηµοτικών ∆ιαµερισµάτων του ∆ήµου και της ευρύτερης περιοχής. 

- Τη διασφάλιση του πλουραλισµού και την ολόπλευρη παρουσίαση, τόσο των 

διαφορετικών τεχνών, όσο και των διαφορετικών καλλιτεχνικών ρευµάτων. 

- Την οργάνωση και ανάπτυξη του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναµικού µε στόχο, να 

αποκτήσει ο ∆ήµος Πάρου δική του αυτόνοµη πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. 

- Την ανάδειξη και ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και δράσης των τοπικών 

πολιτιστικών συλλόγων. 

Συγκεκριµένα, στόχοι της ∆.Ε.Π.Α.Π. είναι: 

α. Η ουσιαστική πολιτιστική ανάπτυξη της Πάρου και η καλλιέργεια της καλλιτεχνικής 

ευαισθησίας, η προστασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, η αναγωγή των 

πολιτιστικών, πνευµατικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της καθηµερινής 

ζωής και η ενεργητική, συνειδητή συµµετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή της Πάρου 

β. Η δηµιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδοµής. 

γ. Η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τοµείς της µουσικής, του χορού, 

των εικαστικών τεχνών, του κινηµατογράφου και των άλλων οπτικοακουστικών µέσων, του 

θεάτρου, των λοιπών καλλιτεχνικών επιµορφωτικών δραστηριοτήτων. 

δ. Η στήριξη και διάδοση, της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευµατικής δηµιουργίας και η 

εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατοµικών 

δηµιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τοµείς. 

ε. Η προβολή, ανάπτυξη και διάδοση των τεχνών µε τη διοργάνωση, παραγωγή και 

παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων και άλλων επιµορφωτικών και ψυχαγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

στ. Η δηµιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδοµής για τη βελτίωση της ποιότητας της 

ζωής και η δηµιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων της Πάρου και 

ιδιαίτερα της νεολαίας. 

ζ. Η ανάπτυξη συνεργασίας µε τους µαζικούς πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά 

συγκροτήµατα της Πάρου και η παροχή µε κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας 

καθώς και τεχνικής υποστήριξης, µε στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δηµιουργίας και 

τη διεύρυνση του πεδίου πρωτοβουλιών και παρεµβάσεών τους. 
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η. Η συνεργασία µε την εκπαιδευτική κοινότητα της Πάρου για την από κοινού προώθηση 

και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευµατικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιµορφωτικών 

δραστηριοτήτων εντός και εκτός Σχολείων και η εξασφάλιση της ουσιαστικής συµµετοχής 

των µαθητικών κοινοτήτων και γενικότερα της νεολαίας στις δραστηριότητες της 

Επιχείρησης. 

θ. Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (Ε.Ε.) και Εθνικών Προγραµµάτων εκπαιδευτικού, 

πολιτιστικού αναπτυξιακού, κοινωνικού και ερευνητικού χαρακτήρα. 

ι. Η ανάπτυξη πολιτιστικών και πνευµατικών σχέσεων µεταξύ του ∆ήµου Πάρου και άλλων 

ελληνικών ∆ήµων καθώς και ∆ήµων του Εξωτερικού. 

κ. Η διερεύνηση των κοινωνικών προβληµάτων και των αναγκών της περιοχής, η εκπόνηση 

των απαραίτητων µελετών και η υποβολή προτάσεων στην ∆ηµοτική Αρχή. 

λ. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (επαγγελµατικά και ελεύθερα τµήµατα 

σχολών), σε συνδυασµό µε ΄ένα σύνολο επιµορφωτικών πρωτοβουλιών, όπως είναι 

σεµινάρια παιδαγωγικού περιεχοµένου, διαλέξεις, ηµερίδες, συνέδρια, ψυχαγωγικές – 

επιµορφωτικές εκδηλώσεις κ.α. 

µ. Η συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων της Πάρου,   

ν. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων 

ξ. Η συµµετοχή σε προγράµµατα µαζικού αθλητισµού 

ο. Η λειτουργία τµηµάτων αθλητισµού και άθλησης 

 

Η Επιχείρηση διοικείται από ενδεκαµελές (11) ∆ιοικητικό Συµβούλιο του οποίου τα µέλη µαζί 

µε τους αναπληρωτές ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

 

Οι Ανώνυµες Εταιρείες του ∆ήµου Πάρου είναι: 

Πάρκο Πάρου ∆ηµοτική Α.Ε.   

 
Η «∆ηµοτική Μονοµετοχική Ανώνυµη Εταιρεία ∆ηµιουργίας, Αξιοποίησης και Εκµετάλευσης 

του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου Αϊ Γιάννης ∆έτης» συστάθηκε σε 

εφαρµογή των άρθρων 252 παράγραφος 3 περίπτωση γ’ και 266 παράγραφος 1 του Ν. 

3463/2006 περί Κύρωσης του ΚΩ∆ΙΚΑ ∆ΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Ο διακριτικός της τίτλο 

είναι "ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε.". Σε περίπτωση συναλλαγής της εταιρείας µε πρόσωπα 

της αλλοδαπής η εταιρική επωνυµία αποδίδεται µε τα λατινικά στοιχεία: "PAROS PARK 

MUNICIPALITY S.A.". 
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Σκοποί της εταιρείας είναι:  

Η προστασία και ήπια αξιοποίηση της χερσονήσου του Αη – Γιάννη ∆έτη στη Νάουσα, 

εκτάσεως 800 περίπου στρεµµάτων, ιδιοκτησίας του ∆ήµου Πάρου. 

Η συντήρηση, ανάδειξη και ένταξη σε ένα σχέδιο ήπιας αξιοποίησης των υφισταµένων 

κτηρίων και εγκαταστάσεων στη χερσόνησο (αναψυκτήριο, µικρό θέατρο, φάρος, καρνάγια, 

µοναστήρι και κελιά) είτε ανήκοντα στον ∆ήµο Πάρου είτε σε οποιονδήποτε τρίτο µετά από 

ειδική προς τούτο συµφωνία. 

Η ανέγερση νέων κτηρίων που προβλέπονται από το σχέδιο ανάπτυξης που έχει οµόφωνα 

εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου µετά τη σύνταξη και έγκριση του προβλεπόµενου 

από το Νόµο σχετικού Τοπικού Ρυµοτοµικού Σχεδίου. 

Η δηµιουργία των λοιπών υποδοµών που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση του 

εγκεκριµένου σχεδίου ανάπτυξης (µονοπάτια, διαδροµές ποδηλάτου, belvedere, ανάδειξη 

χώρων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, φυτεύσεις κλπ). 

Η χρήση πράσινων υποδοµών για την κάλυψη µέρους τουλάχιστον των ενεργειακών και 

υδατικών αναγκών της λειτουργίας του Πάρκου. 

Ο προγραµµατισµός και η παρακολούθηση της εκπόνησης όλων των αναγκαίων µελετών για 

την κατασκευή όλων των προαναφερόµενων κτηρίων και άλλων υποδοµών 

Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτισµού και αναψυχής είτε στο πλαίσιο ετήσιου φεστιβάλ, 

είτε και αυτόνοµα από την ίδια την Εταιρεία ή και σε συνεργασία µε άλλους φορείς. 

Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και γεγονότων καθώς και η ίδρυση και λειτουργία 

αθλητικών σχολών, είτε και αυτόνοµα από την ίδια την Εταιρεία ή και σε συνεργασία µε 

άλλους φορείς. 

Η διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων κύρους για την ανάδειξη σύγχρονων ζητηµάτων 

ευρύτερου περιβαλλοντικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 

Η αναζήτηση χορηγών και γενικότερα οικονοµικών πόρων για τη χρηµατοδότηση τόσο των 

έργων υποδοµής, όσο και των πάσης φύσεως εκδηλώσεων. 

Η λειτουργία του υφισταµένου αναψυκτηρίου και µελλοντικά του προβλεπόµενου 

εστιατορίου κατά τρόπο που να εξυπηρετεί µε σύγχρονο τρόπο τις ανάγκες των επισκεπτών 

και των λουοµένων αλλά και να διαφυλάσσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής 

(αποτροπή ηχορρύπανσης, προστασία τοπίου κλπ). 

Η παροχή υπηρεσιών προς τους λουόµενους και εν γένει τους χρήστες των παραλιών της 

περιοχής. 

Η δηµιουργία, ίδρυση και λειτουργία µουσείου αλιείας και ναυτικής παράδοσης του Αιγαίου 

καθώς και µουσείου Ρωσικής παρουσίας στο Αιγαίο, σύµφωνα µε το σχέδιο ανάπτυξης που 

έχει οµόφωνα εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πάρου. 
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Η αξιοποίηση µελλοντικά άλλων περιουσιακών στοιχείων του ∆ήµου (π.χ. κοινοτικός ξενώνας 

Νάουσας) στην κατεύθυνση της πραγµάτωσης των προαναφερόµενων σκοπών της 

Εταιρείας. 

Η συµβολή στη διαµόρφωση ενός νέου µοντέλου τουρισµού για την Πάρο στην κατεύθυνση 

της δηµιουργίας µιας δικής της «αναγνωρίσιµης τουριστικής ταυτότητας». 

 

H εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από επτά  (7) µέλη. Τα µέλη 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου διορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Πάρου, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 

266 του ν. 3463/2006, σύµφωνα µε το οποίο «οι ∆ηµοτικές Ανώνυµες Εταιρείες διοικούνται 

από ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τα µέλη του οποίου µαζί µε τους αναπληρωτές τους ορίζονται από 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Τα οριζόµενα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, που είναι αιρετοί 

εκπρόσωποι του ∆ήµου, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού 

αριθµού των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξ αυτών 

προέρχεται από τη µειοψηφία», ή όπως αλλιώς αυτή η διάταξη θα ισχύει κάθε φορά. 
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4.3 Αξιολόγηση Υφιστάµενης Κατάστασης  

4.3.1 Συµπεράσµατα – Κρίσιµα Ζητήµατα  

Με την ολοκλήρωση της καταγραφής της υφιστάµενης κατάστασης στο ∆ήµο Πάρου τόσο σε 

µακροοικονοµικό όσο και σε µικροοικονοµικό επίπεδο, τα κρίσιµα ζητήµατα που προκύπτουν είναι 

τα εξής:  

Σε µακροοικονοµικό επίπεδο:  

� Προστασία περιβάλλοντος, µε σκοπό τη διατήρηση της φυσιογνωµίας του νησιού. 

� Η ανάγκη διατήρησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς και ενίσχυση του τοπικού πολιτισµού, µε 

σκοπό την ανάπτυξη θεµατικών τουριστικών επενδύσεων. 

� Η ανάπτυξη του νησιού σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, µε σεβασµό στο 

φυσικό περιβάλλον ,στην αισθητική του νησιού και στην παραδοσιακή κυκλαδίτικη 

αρχιτεκτονική  καθώς και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών. 

� Ανάπτυξη στρατηγικής ποιοτικού τουρισµού.  

� Προσαρµογή στα νέα διεθνή και εθνικά οικονοµικά δεδοµένα  

 

Σε µικροοικονοµικό επίπεδο:  

� Προσαρµογή και εκσυγχρονισµός της διοίκησης και των υπηρεσιών, στα οριζόµενα από το 

σχέδιο «Καλλικράτης». 

� Εκσυγχρονισµός της διοίκησης και των υπηρεσιών, µε σκοπό την µέγιστη δυνατή αξιοποίηση 

του  Ε.Σ.Π.Α 2007-2013. 

� Ανάγκη περαιτέρω επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ώστε να 

αυτοµατοποιηθούν και να εκσυγχρονιστούν πλήρως οι υπηρεσίες του ∆ήµου προς τον πολίτη. 

� Ανάγκη πλήρους καταγραφής και ανάπτυξης ολοκληρωµένης στρατηγικής βέλτιστης 

αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου. Είναι γεγονός ότι ο ∆ήµος διαθέτει µεγάλη 

και σηµαντικής αξίας Ακίνητη Περιουσία της οποία η Ισόρροπη – Βιώσιµη Ανάπτυξη είναι σε 

θέση να αλλάξει ριζικά την δοµή και τη διάρθρωση του ∆ήµου και να συµβάλλει στην 

επιχειρηµατικότητα. 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 76 από 104 

 

 

4.3.2 Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα ∆ήµου Πάρου  

Πλεονεκτήµατα ∆ήµου Πάρου:  

Ο ∆ήµος Πάρου αποτελεί ένα ισχυρό ∆ήµο στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου µε έντονη 

και αξιόλογη αναπτυξιακή πορεία. Έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικά βήµατα ως προς την 

ποιοτική αναβάθµιση του ∆ήµου µέσω της υιοθέτησης αξιόλογων µέτρων και πρωτοβουλιών.  

Συγκεκριµένα:  

� Ο ∆ήµος έχει επενδύσει σε πολλά έργα υποδοµής καθώς και σε αναπτυξιακά έργα κατά 

τη διάρκεια του 2008-2010, µε άξονες την πλήρη διαφάνεια, την αποτελεσµατικότητα, τη 

διασφάλιση του δηµόσιου συµφέροντος όπως και την πλήρη εναρµόνιση µε το κοινοτικό 

δίκαιο και µε έργα από το  Γ’ ΚΠΣ και από το Πρόγραµµα ΘΗΣΕΑΣ.  Τα έργα αυτά 

συµβάλλουν στην βελτίωση της εικόνας  των πόλεων και οικισµών, καθώς και στην 

αύξηση της ελκυστικότητας του ∆ήµου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. 

� Ο ∆ήµος έχει αναπτύξει σηµαντικές δραστηριότητες, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που 

παρέχονται µέσα από τα συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά προγράµµατα. Οι δράσεις 

αυτές αφορούν σε υποδοµές και λειτουργίες κοινωνικού και πολιτισµικού χαρακτήρα και 

υλοποιούνται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις καθώς και από τις κοινωνικές υπηρεσίες του 

∆ήµου. Συγκεκριµένα συµµετέχει ενεργά µε έργα και δράσεις για την ανάπτυξη και 

διεύρυνση δοµών και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας που αφορούν σε ειδικές 

πληθυσµιακές οµάδες, σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες, στην τρίτη ηλικία, στις γυναίκες και 

στους νέους ανθρώπους.  

� Ο ∆ήµος υλοποιεί προνοιακά προγράµµατα και οι κυριότερες πληθυσµιακές οµάδες που 

καλύπτονται από τα προγράµµατα κοινωνικής φροντίδας αποτελούν η οικογένεια και τα 

παιδιά, οι ηλικιωµένοι, τα άτοµα µε αναπηρίες και τα άτοµα µε ειδικά προβλήµατα 

κοινωνικού αποκλεισµού. Ο ∆ήµος σε συνάφεια µε τις κατευθύνσεις των προγραµµάτων 

στοχεύει στον περιορισµό των µορφών ιδρυµατικής περίθαλψης και την ενίσχυση των 

προγραµµάτων ανοικτής φροντίδας. 

� Σηµαντική επίσης είναι η πολιτική που ακολουθεί ο ∆ήµος στους τοµείς πολιτισµού, 

εκπαίδευσης  και αθλητισµού.  

� Αξιόλογα βήµατα έχουν γίνει ως προς την προώθηση και την προβολή του νησιού σε 

εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. 

� Ο ∆ήµος διαθέτει ακίνητη περιουσία, η βέλτιστη αξιοποίησης της οποίας µπορεί να φέρει 

σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στον ∆ήµο. 

 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 77 από 104 

 

Μειονεκτήµατα ∆ήµου Πάρου:   

� Χρειάζεται να θεσµοθετηθεί το ήδη υλοποιηµένο και εγκεκριµένο από τον ∆ήµο σχέδιο 

του θέτει τα όρια ανάπτυξης του νησιού και τακτοποιεί τις χρήσεις γης εντός οικισµών και 

εκτός σχεδίου, ώστε να υπάρξει ένας ολοκληρωµένος χωροταξικός σχεδιασµός για το 

νησί αλλά και να µπορέσει να προχωρήσει η υλοποίηση του πολεοδοµικού σχεδιασµού. 

� Ο ∆ήµος εµφανίζει έντονο κυκλοφοριακό πρόβληµα, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής 

τουριστικής κίνησης και σώρευσης επισκεπτών. 

� Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί κύριο µέληµα της εθνικής και ευρωπαϊκής 

πολιτικής µε στόχο την ποιοτική ανάπτυξη. Ο ∆ήµος χρειάζεται να αναπτύξει ένα 

περισσότερο ολοκληρωµένο σχέδιο περιβαλλοντικών υποδοµών, µε έµφαση στην 

ολοκλήρωση της ∆ιαχείρισης Υδατικών Πόρων. 
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4.3.3 Προσδιορισµός Αναγκών  

� Χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες στην πολεοδοµική ανασυγκρότηση, µέσω ποικίλλων 

πολεοδοµικών παρεµβάσεων ώστε να επιλυθεί ουσιαστικά το κυκλοφοριακό πρόβληµα 

και το πρόβληµα στάθµευσης που αντιµετωπίζει ο ∆ήµος ιδιαίτερα στις περιόδους αιχµής 

αλλά και να επιτευχθεί η αναβάθµιση ποιότητας αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος. 

� Μεγάλη είναι η ανάγκη επίλυσης του προβλήµατος ύδρευσης που υπάρχει στο ∆ήµο, το 

οποίο παραµένει οξύ στους µήνες αιχµής (Ιούλιος – Αύγουστος), δεδοµένο το οποίο έχει 

σχεδιασθεί και αντιµετωπίζεται στον Στρατηγικό Σχεδιασµό. 

� Επιτακτική είναι η ανάγκη εξεύρεσης πόρων για εκπόνηση ειδικών µελετών και δράσεων 

πού θα έχουν στόχο την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτισµικού 

περιβάλλοντος του ∆ήµου, το οποίο αποτελεί και το µέγιστο κεφάλαιο για την ανάπτυξή 

του. 

� Σχεδιασµός και ανάπτυξη οργανωµένου σχεδίου αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του 

∆ήµου.  

� Αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος.  

� Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών µε έµφαση στη δηµιουργία κεντρικής βάσης γεωχωρικών 

δεδοµένων και εφαρµογών αξιοποίησης της. 

� Ανάγκη πλήρους στελέχωσης του ∆ήµου όπως αυτή προβλέπεται στον νέο Οργανισµό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε να µπορεί πλήρως να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες 

απαιτήσεις της συνολικής λειτουργίας του στα νέα πλαίσια του προγράµµατος 

«Καλλικράτης». 

� Είναι σηµαντικό, ο ∆ήµος να ενισχύσει την κοινωνική υπηρεσία µε εξειδικευµένο 

προσωπικό και νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, µε απώτερο στόχο να 

πραγµατοποιηθεί καταγραφή των οµάδων πληθυσµού που διαµένουν στο ∆ήµο, τον 

εντοπισµό των προβληµάτων και αναγκών και τελικά την χάραξη της κοινωνικής 

πολιτικής που θα ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. 

� Αναφορικά µε τις δοµές που λειτουργούν για την τρίτη ηλικία, όπως το «Βοήθεια στο 

Σπίτι» µπορεί να επεκταθεί ο αριθµός τους, να διευρυνθούν οι προσφερόµενες 

υπηρεσίες, να προαχθούν οι θέσεις απασχόλησης και εθελοντικής εργασίας σε κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές και πολιτισµικές δραστηριότητες και να δικτυωθούν οι υπηρεσίες για την 

καλύτερη και αποτελεσµατική λειτουργία τους.  
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4.3.4 Εξωγενείς παράγοντες  

4.3.4.1 Τρέχον Θεσµικό Πλαίσιο (Εθνικό) 

Το θεσµικό πλαίσιο της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθορίζεται από: 

⇒ Τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας (Ε.Χ.Τ.Α.) 

⇒ Το Ελληνικό Σύνταγµα 

⇒ Την Ελληνική Νοµοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Αναλυτικότερα : 

Α. Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονοµίας 

Όλες οι ρυθµίσεις που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να εναρµονίζονται µε τις 

αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας, που κυρώθηκε µε το Νόµο 1850/1989. Οι 

βασικότερες από τις αρχές που προβλέπονται είναι οι ακόλουθες: 

• Τοπική Αυτονοµία- ∆ιατύπωση Γνώµης, 

• ∆ικαιώµατα Αιρετών, 

• ∆ιοικητικός Έλεγχος Πράξεων, 

• Οικονοµικοί Πόροι και ∆ιαχείριση, 

• Συνεργασία των ΟΤΑ ,  

 

Β. Ελληνικό Σύνταγµα 

Οι διατάξεις που αφορούν κατά κύριο λόγο την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ενσωµατωµένες 

στο άρθρο 102 του Συντάγµατος. 

Βασικές αρχές του Συντάγµατος είναι οι ακόλουθες: 

• Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στο ΟΤΑ. 

• Οι βαθµοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι δυο. Υπέρ των ΟΤΑ συντρέχει τεκµήριο 

αρµοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόµος καθορίζει το εύρος και 

τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανοµή τους στους δυο 

βαθµούς. 

• Εκτός από τις αρµοδιότητες αυτές οι ΟΤΑ µπορούν να υποχρεούνται να ασκούν 

αρµοδιότητες που τους αναθέτει το κράτος για λόγους λειτουργικότητας και εγγύτητας 

των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Η ανάθεση αυτή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά 

από τους αναγκαίους, για την άσκησή τους πόρους. 
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• Οι ΟΤΑ έχουν οικονοµική και διοικητική αυτοτέλεια. ∆ηλαδή έχουν δικούς τους πόρους 

και δυνατότητα να τους διαθέτουν µε δική τους απόφαση, πάντα στα πλαίσια των 

νόµων 

• Για την εκλογή των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπεται καθολική και 

µυστική ψηφοφορία 

• Το κράτος ασκεί στους ΟΤΑ εποπτεία, που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο 

νοµιµότητας και δεν επιτρέπεται να εµποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη 

δράση τους 

• Οι αιρετοί υπόκεινται σε ποινικές, αστικές και πειθαρχικές κυρώσεις, όταν συντρέχουν 

προϋποθέσεις, που ορίζονται από το νόµο, αλλά ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται µε τις 

Συνταγµατικές εγγυήσεις, δηλαδή µετά από σύµφωνη γνώµη πειθαρχικού συµβουλίου, 

που αποτελείται στην πλειοψηφία του από δικαστές 

• Η πολιτεία είναι υποχρεωµένη να λαµβάνει νοµοθετικά, κανονιστικά και δηµοσιονοµικά 

µέτρα, που να εξασφαλίζουν την οικονοµική αυτοτέλεια των δήµων, αλλά και τη 

διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων τους 

 

Γ. Ελληνική Νοµοθεσία για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Οι σηµαντικότερες ρυθµίσεις που διέπουν την τοπική αυτοδιοίκηση είναι: 

• Η ρύθµιση των προσόδων των ΟΤΑ-  Νόµος 1080/1980 

• Η λαϊκή εκπροσώπηση στα νοµαρχιακά συµβούλια και η αναβάθµιση του ρόλου τους. 

Νόµος 1235/1982 

• Η δηµοτική αποκέντρωση, η λαϊκή συµµετοχή και η διεύρυνση της διοικητικής 

αυτοτέλειας των ∆ήµων και των Κοινοτήτων. Νόµος 1270/1982 

• Βασικός νόµος για τα χωροταξικά – πολεοδοµικά - Νόµος 1337/1983 και όλοι οι νόµοι 

που ακολούθησαν 

• Η διεύρυνση και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στους ΟΤΑ, η θεσµοθέτηση των 

αναπτυξιακών συνδέσµων και των προγραµµατικών συµβάσεων και η διεύρυνση των 

επιχειρήσεων των ΟΤΑ. Νόµος 1416/1984 

• Η µελέτη και εκτέλεση των δηµοσίων και δηµοτικών έργων. Νόµος 1418/1984, ∆ΚΚ, 

Π∆ 171/1987, Π∆ 609/1985, Νόµος 3316/2005, Κοινοτικές Οδηγίες 

• Η κύρωση του ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονοµίας. Νόµος 1850/1989 

• Η προώθηση της οικονοµικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ µε τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους. Νόµος 1828/1989 και όλοι οι νόµοι που ακολούθησαν 

• Το τέλος ακίνητης περιουσίας. Νόµος 2130/1993 

• Βασικός νόµος για τις προσλήψεις. Νόµος 2190/1994 
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• Η ίδρυση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, η σύσταση των Περιφερειακών Ταµείων 

Ανάπτυξης και η µεταβίβαση των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στους ∆ήµους. 

Νόµος 2218/1994 

• Η θεσµοθέτηση των ενιαίων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Νόµος 2240/1994 

• Η βελτίωση της λειτουργίας των ΟΤΑ και η σύσταση της ΕΝΑΕ. Νόµος 2307/1995 

• Η οργάνωση της πολιτικής προστασίας. Νόµος 2344/1995 

• Η βελτίωσης της διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης των περιφερειών. Νόµος 

2503/1997 

• Η βελτίωση της συγκρότησης και λειτουργίας των ΤΕ∆Κ και της ΚΕ∆ΚΕ. Π∆ 48/1999 

• Η βιώσιµη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισµών. Νόµος 2508/1997 και θέµατα 

χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου ανάπτυξης. Νόµος 2742/1999 

• Το πρόγραµµα Ι. Καποδίστριας: Συνένωση των πρωτοβάθµιων ΟΤΑ και Ειδικό 

Πρόγραµµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ). Νόµος 2539/1997 

• Η µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις περιφέρειες και την τοπική αυτοδιοίκηση. Νόµος 

2647/1998 

• Η υπαίθρια διαφήµιση. Νόµος 2946/2001 

• Οι αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις της δηµοτικής αστυνοµίας. Π∆ 

23/2002 

• Κώδικας κατάστασης δηµοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων. Νόµος 3584/2007 

• Θέµατα αµιγώς δηµοτικών επιχειρήσεων - Νόµος 1574/2007 

• Έκδοση Προεδρικού ∆ιατάγµατος για ΑΕ δηµοτικές επιχειρήσεις 

• Το πρόγραµµα «Καλλικράτης»: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Νόµος 3852/2010 

 

Νέος Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων Νόµος 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114)  

Αποτελεί το βασικό κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ. ∆ιακρίνεται 

στις ακόλουθες ενότητες 

- ∆ήµοι και Κοινότητες-Σύσταση και Αρµοδιότητες (Άρθρα 1-18) 

- ∆ηµοτικές και Κοινοτικές αρχές-Εκλογή (Άρθρα 19-74) 

- Αρµοδιότητες-Άσκηση αρµοδιοτήτων ∆ήµων και Κοινοτήτων (Άρθρα 75-85) 

- ∆ιοίκηση ∆ήµων και Κοινοτήτων (Άρθρα 86-154) 

- Οικονοµική ∆ιοίκηση ΟΤΑ-Περιουσία ΟΤΑ-Επιχειρησιακά Προγράµµατα-Έργα και 

Προµήθειες-Απαλλοτριώσεις (Άρθρα 155-213) 

- Τοπική ∆ηµοκρατία (Άρθρα 214-218) 
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- Συνεργασίες ∆ήµων και Κοινοτήτων σε ∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Άρθρα 219-221) 

- ∆ιαδηµοτική Συνεργασία – Συµβάσεις - Συµπράξεις (Άρθρα 222-225) 

- ∆ηµοτικά και Κοινοτικά Ιδρύµατα-Νοµικά Πρόσωπα (Άρθρα 226-251) 

- Επιχειρήσεις Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Άρθρα 252-270) 

- Μεταβατικές και Τελικές ∆ιατάξεις (Άρθρα 271-287) 

 

Θεσµικό Πλαίσιο Επιχειρησιακών Σχεδίων: 

Το θεσµικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Σχεδίων που διαµορφώνει τις νέες συνθήκες για τους 
ΟΤΑ  : 

Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006), θεσπίστηκε για 
πρώτη φορά, η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους 
πρωτοβάθµιους Ο.Τ.Α. .  

Με το άρθρο 266 Ν. 3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) επιβεβαιώνεται η υποχρέωση 
κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α βαθµού. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α) µε σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους 
που εξέδωσε έδωσε κατευθύνσεις στους ΟΤΑ α βαθµού για την κατάρτιση των Ε.Π., όπως 
µε: 

• την Υπουργική Απόφαση 18183, ΦΕΚ 534, Β, 13/4/2007 στην οποία καθορίστηκε η 
δοµή και το περιεχόµενο των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Ο.Τ.Α. 

• την αρ. 45/58939/25-10-2006 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών για το σκοπό, 
τη διάρθρωση και τους στόχους των Ε.Π. 

• την αρ. 66/50837/14-9-2007 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Εσωτερικών, σχετικά µε τις 
διαδικασίες κατάρτισης των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων ΟΤΑ α΄ βαθµού  

• το Προεδρικό ∆ιάταγµα 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, 
παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού» µε το οποίο καθορίστηκε η 
διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραµµάτων. 

• την Υπουργική Απόφαση 5694/3-2-2011 σύµφωνα µε την οποία τροποποιείται η ΥΑ 
18183/13-4-2007 

• το Προεδρικό ∆ιάταγµα 89/2011 µε το οποίο τροποποιείται το Π∆185/2007 «Όργανα 
και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθµού». 

 
Οι προηγούµενες θεσµικές ρυθµίσεις αποσκοπούν στην εισαγωγή µόνιµων εσωτερικών 
διαδικασιών και συστηµάτων προγραµµατισµού στους ΟΤΑ. Στόχος είναι η διαδικασία του 
προγραµµατισµού, της παρακολούθησης και της µέτρησης των αποτελεσµάτων των 
δράσεων των Ο.Τ.Α., να αποτελέσει µια σταθερή εσωτερική λειτουργία, στην οποία θα 
συµµετέχει σε όλες τις φάσεις, µε συγκεκριµένο ρόλο, το ανθρώπινο δυναµικό τους. 
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4.3.4.2 Ευρωπαϊκή Πολιτική και Χρηµατοδοτήσεις  

Η πολιτική της συνοχής, η αναθεωρηµένη «Στρατηγική της Λισσαβόνας» και οι γενικότερες 

κατευθυντήριες γραµµές της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωµατώνονται ουσιαστικά στη Νέα 

Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013. Η άµβλυνση των κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων, η 

αειφόρος ανάπτυξη και η κοινωνική σύγκλιση πρέπει να διαµορφωθούν παράλληλα µε την 

επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα σε µια νέα διευρυµένη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, επαναβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε ο κρίσιµος ρόλος της 

Αυτοδιοίκησης ως Εταίρου στην εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 

(ΕΣΠΑ) 2007-2013. Στα βασικά Ευρωπαϊκά Κείµενα που συνθέτουν τους κανόνες οργάνωσης 

και διαχείρισης προγραµµάτων, ενισχύεται ιδιαίτερα ο ρόλος των τοπικών φορέων στο 

πλαίσιο της περιφερειακής αποκέντρωσης και περιφερειακής συνοχής. 

Σηµαντικές παράµετροι που αναδεικνύουν το ρόλο της αυτοδιοίκησης στη Νέα 

Προγραµµατική Περίοδο αποτελούν: 

• Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Συνταγµατικής Συνθήκης που περιέλαβε ως θεµελιώδη 

συστατικά του Ευρωπαϊκού οικοδοµήµατος, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, 

την εδαφική συνοχή και την αρχή της επικουρικότητας, ορίζοντας ότι η άσκηση των 

αρµοδιοτήτων θα γίνεται σε επίπεδο τοπικών δοµών. 

• Ο καθορισµός της έννοιας «Εταιρική Σχέση», τόσο στο επίπεδο των Ευρωπαϊκών 

οργάνων όσο και σε επίπεδο της σχέσης κράτους- τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 

αναγνώριση διακριτού ρόλου της αυτοδιοίκησης, αποτυπώνεται στις θεµατικές ενότητες 

που απαρτίζουν το σχέδιο της Ευρωπαϊκής ένωσης για τη νέα Προγραµµατική Περίοδο. 

• Ο ενισχυµένος ρόλος της αυτοδιοίκησης αποτυπώνεται στην ανάδειξη του κεντρικού 

ρόλου των πόλεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Το µοντέλο προώθησης της 

εδαφικής και κοινωνικής συνοχής είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ανάπτυξη των 

πόλεων.  

Η αυτοδιοίκηση έχει σηµαντική εµπειρία στην αξιοποίηση των συγχρηµατοδοτούµενων από 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων µε τη συµµετοχή της σε 

ποσοστό περίπου 50% στο συνολικό πλήθος έργων που υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται στο 

πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ. Επιδιώκει εποµένως ενεργή συµµετοχή και στη Νέα Προγραµµατική 

Περίοδο, αναγνωρίζοντας τα προβλήµατα και τις αδυναµίες που παρουσιάστηκαν µέχρι 

σήµερα. 

Σχετικά µε τη Νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-1013 επισηµαίνονται τα εξής: 

• Για την περίοδο 2007- 2013 κάθε κράτος- µέλος καταρτίζει και υποβάλει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), το οποίο πρέπει να 

είναι συνεπές µε τις Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές για την Πολιτική της Συνοχής 
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2007- 2013 και να συνδέεται µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων κάθε κράτους- 

µέλους. 

• Το Ελληνικό ΕΣΠΑ, περιγράφει τη στρατηγική της χώρας και τον τρόπο µε τον οποίο θα 

αξιοποιήσει την κοινοτική συνδροµή, συνολικού ύψους 20,4 δις ευρώ. Οι γενικές 

προτεραιότητες που περιλαµβάνονται και εξειδικεύονται σε Τοµεακά και Περιφερειακά 

Επιχειρησιακά Προγράµµατα. Αναλυτικά: 

Τα οκτώ Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι:  

� «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»,  

� «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», 

� «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

� «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», 

� «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

� «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 

� «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση» και  

� «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής». 

 

Τα πέντε Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι:  

� Αττικής,  

� Μακεδονίας –Θράκης,  

� ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου -Ιονίων Νήσων,  

� Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου και  

� Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. 

 

Αναφορικά µε τους τελικούς δικαιούχους και την υλοποίηση των έργων, θα υπάρχει 

σηµαντικά µικρότερος αριθµός ικανών και πιστοποιηµένων Φορέων Υλοποίησης. Σήµερα 

υπάρχουν περίπου 6.000 Φορείς Υλοποίησης και στόχος είναι να µειωθούν κατά περίπου 

90%. Για παράδειγµα, οι Φορείς Υλοποίησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ Βαθµού είναι 

σήµερα περίπου 1.050 και θα περιορισθούν σηµαντικά µε τη σύσταση, µεταξύ άλλων, της 

«∆ήµος Α.Ε.». 

 
Τα βασικά κείµενα που ενσωµατώνουν το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής και Εθνικής πολιτικής στη 

Νέα Προγραµµατική Περίοδο 2007-1013 είναι τα ακόλουθα: 
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Α. Εθνικά Κείµενα 

� Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 

� 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 

� 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 

� 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της 

προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 

� 4η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ για την κατάρτιση ΕΠ 2007-2013 και συνοδευτικά έγγραφα (4η 

Εγκύκλιος, της ΕΕ, Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τη διενέργεια ανάλυσης 

κόστους-οφέλους). Περιλαµβάνει όλο το κανονιστικό πλαίσιο για την διάρθρωση των 

επιµέρους Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

� Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση 2005-

2008 

� Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 

� Συναντήσεις ∆ιαβούλευσης για το ΕΣΠΑ 

� Απόφαση Συγκρότησης ∆ιυπουργικής Επιτροπής Συντονισµού και Χάραξης Πολιτικής 

Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013  

� Απόφαση Συγκρότησης Οµάδων Σχεδιασµού Προγραµµάτων του Κοινοτικού Πλαισίου 

Στήριξης (ΦΕΚ, Άρθρο 19) 

� Προσχέδιο Νόµου για τη ∆ιαχείριση, Έλεγχο και Εφαρµογή Αναπτυξιακών 

Παρεµβάσεων για την Προγραµµατική Περίοδο 2007 - 2013 (Αύγουστος 2007)  

ΕΣΠΑ 2007 – 2013 (έγγραφο εγκεκριµένο από την ΕΕ στις 28 Μαρτίου 2007) 

� Κριτήρια ∆ιαχειριστικής Επάρκειας ∆ικαιούχων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 

της Περιόδου 2007-2013. Πρόκειται για την πιστοποίηση από διαπιστευµένο φορέα, 

µε συµφωνηµένες διαδικασίες, της δυνατότητας να διαχειριστεί και να υλοποιήσει 

έργα στο πλαίσιο της 4ης Προγραµµατικής Περιόδου. 

  

Β. Ευρωπαϊκά Κείµενα 

� Νέοι Κανονισµοί για την Πολιτική της Συνοχής 2007-2013 

- Κανονισµός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, περί 

καθορισµού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και το Ταµείο Συνοχής και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, ∆ιορθωτικό στον κανονισµό (EK) αριθ. 1083/2006 
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- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την 

κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1783/19 

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και την κατάργηση του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999 

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2006, για την 

ίδρυση Ταµείου Συνοχής και την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, 

της 5ης Ιουλίου 2006, για τον Ευρωπαϊκό Όµιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) 

- Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συµβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη 

θέσπιση µηχανισµού προενταξιακής βοήθειας  

� Απόφαση του Συµβουλίου για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές της Κοινότητας 

για τη συνοχή  

� Ολοκληρωµένες κατευθυντήριες γραµµές για τις οικονοµικές πολιτικές των Κρατών 

Μελών και της Κοινότητας   

� Κατευθυντήριες γραµµές των πολιτικών απασχόλησης των Κρατών Μελών Ανακοίνωση 

της ΕΕ "Κοινές δράσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση: το κοινοτικό πρόγραµµα 

της Λισσαβόνας"  
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5. Στρατηγικός Σχεδιασµός  

Η δοµή και η διάρθρωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης παρουσιάζει συνεχή εξέλιξη τα 

τελευταία χρόνια και απαιτεί συνεχή ενηµέρωση, υψηλό βαθµό οργάνωσης και τεχνογνωσία. 

Η υλοποίηση του σχεδίου Καλλικράτης µε την κατάργηση των νοµαρχιών και την 

ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και τους νέους Καλλικρατικούς ∆ήµους 

επέφερε σηµαντικές αλλαγές στην οργάνωση και τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

ιδιαίτερα αυτής του Α’ βαθµού, πολλών εκ των οποίων η ολοκλήρωση ακόµη δεν έχει 

επιτευχθεί.   

Οι ΟΤΑ έχουν αρχίσει πλέον να λειτουργούν οργανωµένα, αναδιαµορφώνοντας ριζικά τις 

σχέσεις πολιτικής, οικονοµίας, αγορών, κοινωνίας, πολιτών, επικοινωνίας, πληροφόρησης και 

γνώσης, δεδοµένα τα οποία παρουσιάζουν συνεχή και δυναµική εξέλιξη. 

Η αναζήτηση του «καινούργιου, της «καινοτοµίας», της «νέας πολιτικής» και γενικότερα της 

«ουσίας» και της «ρεαλιστικής προσέγγισης της νέας πραγµατικότητας», συνοψίζουν την 

ταυτότητα και το  πολιτικό ζητούµενο, τόσο για την Αυτοδιοίκηση όσο και για τους πολίτες.   

Η «ρεαλιστική προσέγγιση της νέας πραγµατικότητας» για την δηµοτική πολιτική, αφορά την 

ύπαρξη Κεντρικού Στόχου - Στρατηγικού Σχεδιασµού. Αναµφισβήτητα, η αγάπη για τον τόπο 

και τo «χωριό» είναι η εναρκτήρια προϋπόθεση για να προσφερθεί κανείς στη µάχη της 

διαρκούς βελτίωσης της καθηµερινότητας.  

Επίσης τα νέα εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά οικονοµικά δεδοµένα όπως διαµορφώθηκαν τα 

τελευταία χρόνια αλλά και συνεχίζουν να διαµορφώνονται καθηµερινά, επιβάλλουν τη 

συνεχή εγρήγορση και ετοιµότητα των δήµων ώστε να µπορούν να αναπροσαρµόζονται 

άµεσα και µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες στην νέα πραγµατικότητα. 

Βασικός Στόχος του Στρατηγικού Σχεδιασµού συνοπτικά για τον  ∆ήµο Πάρου είναι  η 

διατήρηση της αναπτυξιακής φυσιογνωµίας του ∆ήµου µε έµφαση στην προστασία και 

ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην κατεύθυνση της αειφόρου και 

βιώσιµης ανάπτυξης  µε παράλληλη  εξασφάλιση της µέγιστης δυνατής παροχής υπηρεσιών 

κοινωνικής πρόνοιας για τους κατοίκους αλλά και  για τους επισκέπτες του Νησιού µας.      

Αναλυτικότερα και ειδικότερα ο Στόχος θα επιτευχθεί µε :  

    -    Χωροταξικές και πολεοδοµικές ρυθµίσεις για το σύνολο του  ∆ήµου. 

- Κοινωνικές – προνοιακές - πολιτιστικές - αθλητικές δράσεις, για την βελτίωση της 

ποιότητας και των συνθηκών του ∆ήµου για τους κατοίκους και τους επισκέπτες,  

- Περιβαλλοντικές ρυθµίσεις - δραστηριότητες, τις οποίες χρειάζεται ο ∆ήµος για να 

βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και επισκεπτών. 

- ∆ράσεις για την απασχόληση και την επιχειρηµατικότητα στο ∆ήµο, µε δεδοµένη την 

υφιστάµενη κατάσταση και τις επικρατούσες γενικές συνθήκες. 



«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ 2011-2014»  
Α΄ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 88 από 104 

 

- Κυκλοφοριακές παρεµβάσεις – αντιµετώπιση του προβλήµατος στάθµευσης και,  

- Προσαρµογή του σχεδιασµού της Στρατηγικής στην αλλαγή αρκετών από τα µέχρι 

σήµερα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κυριαρχούν στον τρόπο άσκησης της δηµοτικής 

διοίκησης, µε δεδοµένη την εµπειρία της παρούσας ∆ηµοτικής Αρχής.  

 

5.1 Αναπτυξιακό Όραµα ∆ήµου Πάρου 

Αναλυτικότερα και ειδικότερα το Αναπτυξιακό Όραµα του ∆ήµου για την περίοδο 2011 – 

2014, εκφράζεται σε ένα πλαίσιο βασικού Στρατηγικού Σχεδιασµού και αναπτύσσεται 

κατωτέρω µε βάση τους εξής βασικούς άξονες προτεραιότητας :  

• ΑΞΟΝΑΣ 1 : Περιβάλλον - Ποιότητα ζωής - Κάλυψη βασικών περιβαλλοντικών 

υποδοµών µε έµφαση α. στη ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, β. στη Συλλογή - ∆ιάθεση 

Λυµάτων, γ. στη Αποκοµιδή - ∆ιαχείριση Απορριµµάτων, δ. στην προστασία του 

Περιβάλλοντος, ε. οδικά έργα, αναπλάσεις, κυκλοφοριακές παρεµβάσεις κλπ. 

• ΑΞΟΝΑΣ 2 : α. Παιδεία, µε έµφαση στον εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων που 

ανήκουν στον ∆ήµο, στην αξιοποίηση των ∆ηµοτικών Κτιρίων για συναφείς 

δραστηριότητες και στη δηµιουργία νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδοµών 

εκπαίδευσης, β. Πολιτισµός µε έµφαση στην αξιοποίηση της ιστορικής κληρονοµιάς του 

∆ήµου αλλά και προώθηση νέων πολιτιστικών αγαθών, ώστε να διαµορφωθεί πολιτιστική  

ταυτότητα υψηλού επιπέδου και γ. Αθλητισµός, µε έµφαση στην ανάπτυξη αθληµάτων, 

στη δηµιουργία σύγχρονων υποδοµών και συνθηκών άθλησης για το κοινό. 

• ΑΞΟΝΑΣ 3 : Προώθηση Επιχειρηµατικότητας - Ανάπτυξη - Απασχόληση, µε έµφαση 

στην αξιοποίηση του Πρωτογενούς Τοµέα, στην Προβολή - Τουριστική Αξιοποίηση της 

περιοχής, τη διασύνδεση πρωτογενούς παραγωγής µε τον τουρισµό και στη δηµιουργία 

συνθηκών ανάπτυξης. 

• ΑΞΟΝΑΣ 4 : Κοινωνική Μέριµνα - Προστασία Υγείας, µε έµφαση σε δράσεις για την 

τρίτη ηλικία, τις ευπαθείς οµάδες και την ενίσχυση των υποδοµών Υγείας.  

• ΑΞΟΝΑΣ 5 : Πολεοδοµικός - Χωροταξικός Σχεδιασµός -  µε σκοπό να προσδιορισθούν τα 

αναπτυξιακά όρια της Πάρου καθώς και να δοθεί διέξοδο στον πολεοδοµικό σχεδιασµό 

(πολεοδοµικά σχέδια οικισµών). Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών µε έµφαση στη δηµιουργία 

κεντρικής βάσης γεωχωρικών δεδοµένων. 

• ΑΞΟΝΑΣ 6: ∆ιοικητική µεταρρύθµιση και εκσυγχρονισµός, µε έµφαση σε αναπτυξιακές 

δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος και συνεργασιών σε δηµοτικό και 

διαδηµοτικό επίπεδο. 

 

Οι Άξονες του Στρατηγικού Σχεδιασµού του ∆ήµου Πάρου, όπως εξειδικεύτηκαν από την 

Οµάδα Έργου, αναλύονται περαιτέρω και αποσκοπούν στο να καταστούν στο βασικό 
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εργαλείο του Έργου της ∆ιοίκησης για την περίοδο 2011 – 2014. Ο Στρατηγικός Σχεδιασµός 

του ∆ήµου θα δοθεί για δηµόσια διαβούλευση, σύµφωνα και µε το υφιστάµενο πλαίσιο 

(άρθρο 76 του ν. 3852/2010 και παρ. 3 η οποία αναριθµήθηκε σε 4 του άρθρου 2 του 

Π.∆.185/2007 και οι σχετικές κανονιστικές διατάξεις), ώστε να δεχθεί ιδέες, σκέψεις, και 

προτάσεις οι οποίες θα εµπλουτίσουν τα περιεχόµενά του και θα υλοποιήσουν τη βασική 

δέσµευση της νέας ∆ηµοτικής Αρχής που είναι οι προγραµµατικές της θέσεις. Η ∆ηµοτική 

Αρχή θα επιχειρήσει να καταγράψει, µε την µέγιστη δυνατή ακρίβεια, τα έργα και τις δράσεις 

που θα θεµελιώσουν και θα προδιαγράψουν το µέλλον της Πάρου για τα επόµενα χρόνια.  

Βασική αρχή θα είναι η κατάρτιση ενός Σχεδίου µε γνώση, καθαρούς στόχους, µε διαφάνεια, 

µε επιµονή και µε αφοσίωση για την επιτυχία του. 

Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που περιγράφουν το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής για τον ∆ήµο 

Πάρου, παρουσιάζονται συνοπτικά στους παρακάτω Πίνακες : 
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5.1.1 Προσδιορισµός γενικών στρατηγικών στόχων προς υλοποίηση του 

οράµατος  

Οι γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι που περιγράφουν το όραµα της ∆ηµοτικής Αρχής για τον ∆ήµο, 

συνοπτικά παρουσιάζονται ως εξής : 

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 1. Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδατικών Πόρων – Εγκαταστάσεων ∆ικτύου 

Ύδρευσης, σε συνδυασµό µε Μονάδες Αφαλάτωσης  και ενδεχόµενης χρήσης ΑΠΕ, για την 

κάλυψη της επάρκειας σε Ύδρευση – Άρδευση σε ορίζοντα 25ετίας, σε συνδυασµό και µε 

τη δηµιουργία πρόσθετων υποδοµών.  

Σ1. Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισµού του δικτύου Ύδρευσης, ειδικά στα τµήµατα αυτού µε 

αµιαντοσωλήνες,  και έλεγχος της επάρκειας Υδάτινων Πόρων. 

Σ2. Συνδυασµός της επάρκειας Υδατικών Πόρων µε νέες γεωτρήσεις και µελλοντική χρήση 

Αφαλάτωσης στην Μάρπησσα, για κάλυψη των αναγκών Ύδρευσης σε ορίζοντα 25 ετίας. 

Σ3. Ολοκληρωµένη διαχείριση Υδατικών Πόρων µε νέες γεωτρήσεις, λιµνοδεξαµενές, φράγµατα, 

εκµετάλλευση υπαρχόντων επιφανειακών αποθεµάτων νερού – Άρδευση. 

 

Μέτρο 2. Επέκταση και λειτουργία Αποχετευτικού ∆ικτύου για περιοχές του ∆ήµου Πάρου 

που στερούνται αποχετευτικού δικτύου και επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας λυµάτων: 

Σ1. ∆ηµιουργία νέου δικτύου αποχέτευσης στην νότια και ανατολική παραλιακή πλευρά του ∆ήµου, 

στο οποίο θα συµπεριληφθούν και οι  παρακείµενοι Οικισµοί. 

Σ2. ∆ηµιουργία νέου δικτύου αποχέτευσης για τη µεταφορά των λυµάτων Λευκών και Κώστου στην 

Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας. 

Σ3. Επέκταση Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας ώστε να παραλάβει τα φορτία των παραπάνω νέων δικτύων.  

Σ4. Επεκτάσεις δικτύων αποχέτευσης στις Κοινότητες του ∆ήµου, µικρές επεκτάσεις εντός οικισµών, 

συντήρηση – επισκευή υφιστάµενων δικτύων.  

Σ5. Προµήθεια - εγκατάσταση συστήµατος αυτοµάτου ελέγχου αντλιοστασίων ∆ικτύου Αποχέτευσης 

του ∆ήµου. 

 

Μέτρο 3. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας αναβάθµισης των υφιστάµενων ΕΕΛ σε 

τριτοβάθµιους και τής συνολικής διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση: 

Σ1. ∆ιερεύνηση αναβάθµισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Πάρου σε Τριτοβάθµιους µε 

σκοπό την διάθεση των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση. 

Σ2. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων για άρδευση των 

υφιστάµενων καλλιεργειών στο νησί. 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

Μέτρο 4. ∆ιερεύνηση για µετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ : 

Σ1. ∆ιερεύνηση της δυνατότητας και του τρόπου µετατροπής του υφιστάµενου και λειτουργούντος 

ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ. 

 

Μέτρο 5. ∆ράσεις Ανακύκλωσης Απορριµµάτων - ∆ηµιουργίας περιβαλλοντικής 

συνείδησης για τους πολίτες - επισκέπτες στο νησί, µε σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες 

καθαριότητας για τον ∆ήµο. ∆ιερεύνηση διαδηµοτικής συνεργασίας µε την Κοινότητα 

Αντιπάρου : 

Σ1. ∆ηµιουργία Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ).  

Σ2. Ανάληψη επικοινωνιακών πρωτοβουλιών για δηµιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης στους 

δηµότες - επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή, µε σκοπό να βελτιωθούν οι συνθήκες καθαριότητας 

στον ∆ήµο. 

Σ3. ∆ιερεύνηση για διαδηµοτική συνεργασία µε την Κοινότητα Αντιπάρου.  

 

Μέτρο 6. Βασικές Οδοποιίες –  Επεκτάσεις Οδών: 

Σ1. Ασφαλτοστρώσεις υφισταµένων οδών στα όρια του ∆ήµου Πάρου, διαγραµµίσεις, κλπ. 

Σ2. Οδικά έργα, απαλλοτριώσεις, συντηρήσεις δρόµων. 

Σ3. Νέοι περιφερειακοί οδοί Οικισµών. 

Σ4. Βελτίωση ηλεκτροφωτισµού οδών. 

 

Μέτρο 7. Κυκλοφοριακός ανασχεδιασµός – Αναπλάσεις Οικισµών : 

Σ1. Κυκλοφοριακός σχεδιασµός της πόλης της Παροικίας και των λοιπών οικισµών.  

Σ2. Αναπλάσεις πλατειών, πεζοδρόµων, πεζοδροµίων και δρόµων των οικισµών.  

Σ3. Βελτιώσεις δαπέδων - ασφαλτοστρώσεις δηµοτικών χώρων στάθµευσης στα όρια του ∆ήµου 

Πάρου. 

Σ4. ∆ηµιουργία πεζοδροµίων σε επιλεγµένα σηµεία της πόλης της Παροικίας και των λοιπών οικισµών. 

 

Μέτρο 8. Λοιπά έργα ενίσχυσης υποδοµών : 

Σ1. Εκπόνηση µελέτης στρατηγικού σχεδιασµού (master plan) για τoν κόλπο της Παροικίας. 

Σ2. Εκπόνηση µελέτης στρατηγικού σχεδιασµού (master plan) για τo εµπορικό λιµάνι Πάρου στην 

περιοχή Καµινάκι της τοπικής κοινότητας Μάρπησσας. 

Σ3. Αναβάθµιση χερσαίων χώρων και εγκαταστάσεων κεντρικού λιµανιού Παροικίας. 

Σ4. ∆ηµιουργία – Συντήρηση – Εκσυγχρονισµός Λιµενικών Έργων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων στα 

όρια του ∆ήµου Πάρου. 

Σ5. Συνέχιση των προσπαθειών για την ολοκλήρωση της κατασκευής  του Νέου Αερολιµένα Πάρου, 

στον χώρο πού έχει απαλλοτριωθεί, µε σκοπό να βελτιωθεί ο τοµέας των µεταφορών και να ενισχυθεί 
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ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 

το τουριστικό προφίλ του νησιού. 

Σ6. Προστασία ακτών µε διευθετήσεις αντιστηρίξεων - αιγιαλού, σε συνεργασία µε αρµόδιους 

κρατικούς φορείς. 

Σ7. ∆ραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος – πυροπροστασίας της χλωρίδας της περιοχής του 

∆ήµου, καθώς και δράσεις ήπιας ανάπτυξης, σε συνεργασία µε αρµόδιους φορείς.  

Σ8. ∆ράσεις προστασίας  θαλάσσιου και υποθαλασσίου περιβάλλοντος. 

Σ9. Εξεύρεση χώρου για δηµιουργία νέου Νεκροταφείου.  

Σ10. Απαλλοτριώσεις κτιρίων και χώρων για τη δηµιουργία υποδοµών.   

Σ11. Καθορισµός Αιγιαλού και παραλίας σε επιλεγµένα σηµεία του νησιού για την προστασία τους. 

Σ12. Επέκταση της υπογείωσης των δικτύων Ο.Κ.Ο. στους οικισµούς 

 
ΑΞΟΝΑΣ 2 : ΠΑΙ∆ΕΙΑ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ     

Μέτρο 1. Παρεµβάσεις σε υφιστάµενα ∆ηµοτικά ακίνητα, σε παιδικές χαρές και 

γενικότερα σε κοινωφελή ακίνητα και εγκαταστάσεις για τον Πολιτισµό και την Παιδεία : 

Σ1. Προσπάθεια αποκατάστασης και αξιοποίησης των υφιστάµενων παλαιών ∆ηµοτικών Κτιρίων. 

Σ2. Έµφαση σε ζητήµατα Πολιτισµού – Παιδείας: 

• Στήριξη ενεργειών και συµµετοχή σε προγράµµατα πού ενισχύουν τον Πολιτισµό. 

• Ενίσχυση και συµµετοχή  για την στήριξη της εύρυθµης λειτουργίας όλων των βαθµίδων της 

Παιδείας στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων πού έχει ο ∆ήµος. 

• Ανακατασκευή και εκσυγχρονισµός όλων των παιδικών χαρών του ∆ήµου, οι οποίες χρήζουν 

τέτοιας µορφής παρεµβάσεων. 

 

Μέτρο 2. Αξιοποίηση ακινήτων για ανέγερση εγκαταστάσεων νέων σχολικών µονάδων, 

βελτίωση και συντήρηση υπαρχόντων εγκαταστάσεων σχολικών µονάδων: 

Σ1. Εξεύρεση χώρων κατάλληλων για την ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων (νηπιαγωγείων, δηµοτικών 

και γυµνασίων) στα όρια του ∆ήµου Πάρου. 

Σ2. Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων σχολικών µονάδων 

Σ3. Επέκταση υφιστάµενων εγκαταστάσεων σχολικών µονάδων.  

Σ4. Συντήρηση – Βελτίωση – Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων εγκαταστάσεων σχολικών µονάδων. 

Σ5. Συντήρηση – Βελτίωση – Εκσυγχρονισµός σχολικών αυλών και λοιπών υπαιθρίων εγκαταστάσεων 

υφιστάµενων σχολικών µονάδων.  

 

Μέτρο 3. ∆ράσεις στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας : 

Σ1. Προγραµµατισµός και  ενέργειες για την δηµιουργία νέων ολοήµερων νηπιαγωγείων. 

Σ2. Προγραµµατισµός και ενέργειες για την βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης σε όλες τις βαθµίδες 

αρµοδιότητας του ∆ήµου.  
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Σ3. Συνέχιση της λειτουργίας δράσεων όπως το εργαστήρι εικαστικών τεχνών, η σχολή µουσικής, το 

χορευτικό συγκρότηµα του ∆ήµου, και λοιπών παρόµοιων δράσεων. 

Σ4. Συνέχιση της στήριξης της λειτουργίας του Σπιτιού Λογοτεχνίας στις Λεύκες. 

Σ5. Στήριξη της λειτουργίας της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης.  

 

Μέτρο 4. Ολοκλήρωση των αθλητικών υποδοµών και εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισµός 

των αθλητικών χώρων, µε σκοπό την δηµιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων για την 

φιλοξενία αθλητικών εκδηλώσεων : 

Σ1. ∆ηµιουργία Βιοκλιµατικού Κλειστού Γυµναστηρίου στο «Ζευλάκι» Παροικίας.  

Σ2. Κατασκευή Στίβου 400µ, Γηπέδου ποδοσφαίρου και δύο γηπέδων 5Χ5 στην περιοχή «Αγροκήπιο» 

του ∆∆ Νάουσας ∆ήµου Πάρου.    

Σ3. Τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο Μάρπησσας. 

Σ4. Ενέργειες για την ∆ηµιουργία  κέντρου αθλήµατος wind surfing σε  κατάλληλο χώρο, µετά την 

παραχώρησή του από την Κτηµατική Εταιρεία ∆ηµοσίου. 

 

Μέτρο 5. Ανάδειξη του  τοπικού  και ερασιτεχνικού αθλητισµού : 

Σ1. Κατασκευή τοπικών αθλητικών υποδοµών µικρής κλίµακας σε  ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα πού 

στερούνται αθλητικών υποδοµών. 

Σ2. Συντήρηση, βελτίωση, επέκταση και εκσυγχρονισµός υφιστάµενων αθλητικών εγκαταστάσεων. 

 

Μέτρο 6. Κατασκευή Πολιτιστικού - Πνευµατικού Κέντρου υψηλών προδιαγραφών :  

Σ1. Κατασκευή Πολιτιστικού - Πνευµατικού Κέντρου υπερτοπικού ενδιαφέροντος και υψηλών 

προδιαγραφών (συνεδριακό κέντρο, χώρος εκθέσεων, ψηφιακής παρουσίασης και διάδρασης κλπ) µε 

αξιοποίηση του χώρου του πρώην κοινοτικό camping στη περιοχή «Λιβάδια» Παροικίας. Παράλληλα 

έρευνα για την σύµπραξη και του ιδιωτικού τοµέα. 

 

Μέτρο 7. Αξιοποίηση – Ανάδειξη ιστορικών κτιρίων και χώρων για δηµιουργία µουσείων 

µε στόχο τον προσδιορισµό και την διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής: 

Σ1. Μελέτη Αξιοποίησης – Ανάδειξης των ιστορικών µνηµείων του ∆ήµου, για τον προσδιορισµό και 

τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. 

Σ2. Ολοκλήρωση έργων αναστύλωσης και επισκευής που βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Σ3. Ενέργειες  ανάδειξης – αξιοποίησης του Άλσους «Λευκών» µέσω χρηµατοδότησης για την  

διατήρηση του χαρακτήρα του και κατασκευή  πολιτιστικών υποδοµών προς χρήση (Μικρό Ανοικτό 

θέατρο, χώροι αναψυχής  κλπ) καθώς και λοιπών ανάλογων χώρων πού διατίθενται ανά ∆. ∆ιαµέρισµα. 

Σ4. ∆ηµιουργία Ιστορικού Αρχείου Πάρου 

Σ5. Μελέτη ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων Παροικίας  
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ΑΞΟΝΑΣ 3 : ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Μέτρο 1. Πρωτογενής Τοµέας - Επιχειρηµατικότητα : 

Σ1. ∆ηµιουργία γραφείου υποστήριξης γεωργών, κτηνοτρόφων και αλιέων (ευρωπαϊκά προγράµµατα 

– χρηµατοδοτήσεις). 

Σ2. Θεσµοθέτηση εκδηλώσεων προβολής τοπικών προϊόντων. 

Σ3. Σύνδεση παραγωγής πρωτογεννούς τοµέα – τουρισµού. 

 

Μέτρο 2. Αναπτυξιακά – Ανταποδοτικά Έργα : 

Σ.1 Ενέργειες για την αξιοποίηση των παλαιών τουριστικών ακινήτων ιδιοκτησίας του ∆ήµου στην 

περιοχή Πίσω Λιβάδι και Νάουσα. 

Σ2. ∆ιερεύνηση δυνατοτήτων διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου Πάρου.  

 

Μέτρο 3. Υποβοηθητικές Ενέργειες : 

Σ1. Ένταξη επιλεγµένων περιοχών σε θεµατικές ενότητες τουριστικής ανάπτυξης και δράσεις 

ανάδειξης µνηµείων και σηµείων αναφοράς για τους επισκέπτες.  

Σ2. Προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Μέτρο 1. Μέριµνα για την Τρίτη Ηλικία και τις ευπαθείς οµάδες: 

Σ1 Μέριµνα για την τρίτη ηλικία και τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού. 

Σ2. Ενίσχυση της δράσης συλλόγων εθελοντών που έχουν σκοπούς και δράση προνοιακού χαρακτήρα  

 

Μέτρο 2. Κοινωνική µέριµνα : 

Σ1. ∆ηµιουργία δοµών Επαγγελµατικής Κατάρτισης – Ενηµέρωσης, σε συνεργασία µε την Περιφέρεια 

και µε σκοπό την συνεχή κατάρτιση – Ενηµέρωση των δηµοτών.  

Σ2. Εξεύρεση χώρων και δηµιουργία νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών. 

Σ3. Συντονισµός εθελοντικών οµάδων, συλλόγων και Μ.Κ.Ο. που λειτουργούν στην Πάρο µε σκοπό 

την οργάνωση δράσεων προνοιακού χαρακτήρα. 

 

Μέτρο 3. Υγεία : 

Σ1. Προσπάθεια στελέχωσης του Κέντρου Υγείας Πάρου µε ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό και 

προσπάθεια  αναβάθµισής του σε ∆ευτεροβάθµια µονάδα περίθαλψης. 

Σ2. Προσπάθεια για την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του Νοσοκοµείου Πάρου. 

Σ3. ∆ιερεύνηση δυνατότητας Ίδρυσης Κέντρου Αιµοκάθαρσης στην Πάρο, σύµφωνα µε τον νέο νόµο. 

Σ4. Στελέχωση των υφιστάµενων Αγροτικών Ιατρείων στο ∆ήµο και ίδρυση νέων. 

Σ5. Ενίσχυση προγραµµάτων και συνέχιση υποστήριξης της λειτουργίας της «Κινητής  Μονάδας  Ψυχικής 
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υγείας.» 

Σ6. Συνέχιση της λειτουργίας του υγειονοµικού αεροσκάφους µέσα από τις δυνατότητες που προβλέπει ο 

Καλλικράτης. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 5. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  

Μέτρο 1. Ανάπτυξη συστήµατος γεωχωρικών δεδοµένων (GIS) : 

Σ1. Ανάπτυξη τοπικού συστήµατος γεωχωρικών δεδοµένων. Περαιτέρω αξιοποίηση τους µε κατάλληλες  

µηχανογραφικές εφαρµογής Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS). ∆ιερεύνηση για 

διαδηµοτική συνεργασία µε τον ∆ήµο Αντιπάρου.  

Σ2. Ανάπτυξη ειδικών εφαρµογών GIS για τις ανάγκες του ∆ήµου Πάρου.  

 

Μέτρο 2. Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πάρου : 

Σ1.  Ενέργειες για την εφαρµογή του νέου Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου (ΓΠΣ) για τον ∆ήµο, αµέσως 

µετά την θεσµοθέτησή του. 

Σ2. Μελέτες για θεσµικές παρεµβάσεις που απορρέουν από την θεσµοθέτηση και εφαρµογή του Γ.Π.Σ.  

 
Μέτρο 3. Οργανωµένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Παροικίας: 

Σ1. ∆ηµιουργία Υψηλής Ποιότητας Οργανωµένων Χώρων Πράσινου, Αναψυχής, Πολιτισµού. 

Σ2. ∆ηµιουργία Υψηλής Ποιότητας Κοινοχρήστων Χώρων. 

Σ3. Αισθητική Αποκατάσταση Παραλιακού Μετώπου. 

Σ4. Αποκατάσταση Προσβασιµότητας σε Κοινόχρηστους Χώρους και ∆ηµοτικά Κτίρια. 

Σ5. Βελτίωση Κυκλοφοριακών Συνθηκών, Προώθηση Χρήσης Ποδηλάτου, Προτροπή Κίνησης Πεζά (µε τα 

πόδια). 

Σ.6 Σήµανση, Πληροφόρηση, Έξυπνες Μεταφορές. 

Σ7. Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Χώρων 

Σ8. Επιµόρφωση, Κατάρτιση και ∆ηµιουργική Απασχόληση Παιδιών και Νέων. 

Σ.9 Ανάπτυξη Επιχειρηµατικότητας και Προώθηση Πρωτογεννούς Τοµέα. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 6. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ   

Μέτρο 1. ∆ιοικητική Μεταρρύθµιση : 

Σ1. Έγκριση νέου Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) και συµπλήρωση στελέχωσης του 

∆ήµου στους κρίσιµους αναπτυξιακούς τοµείς και στους τοµείς νέων αρµοδιοτήτων που 

εκχωρούνται µε το πρόγραµµα Καλλικράτης. 

Σ2. Μηχανογράφηση και εφαρµογή σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής (Ευρυζωνικότητα, 

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ασύρµατο δίκτυο  internet, κλπ), µε σκοπό να ολοκληρωθεί η υποδοµή 

και να αναπτυχθούν εξελικτικές δράσεις εισαγωγής και εφαρµογής νέων τεχνολογιών. 
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Μέτρο 2. ∆ιοικητικές Υποδοµές : 

Σ1. Συντήρηση - Βελτίωση – Επισκευή – Εκσυγχρονισµός υπάρχοντος κτιρίου ∆ηµαρχείου, µε σκοπό 

τη στέγαση κατά το δυνατόν του συνόλου των ∆ηµοτικών Υπηρεσιών (∆ιοικητικών – Οικονοµικών – 

Τεχνικών, κλπ) σε ενιαίους και εργονοµικούς χώρους, για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας 

στους δηµότες. 
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5.1.2 Εθνικές και Περιφερειακές αναπτυξιακές προτεραιότητες  

Η πολιτική της συνοχής, η αναθεωρηµένη «Στρατηγική της Λισσαβόνας» και οι γενικότερες 

κατευθυντήριες γραµµές της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενσωµατώνονται ουσιαστικά στη Νέα 

Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013. Οι γενικές προτεραιότητες που περιλαµβάνονται και 

εξειδικεύονται σε οκτώ (8) Τοµεακά και σε πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα.  

Τα οκτώ (8) Τοµεακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι:  

1. «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας»,  

2. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα», 

3. «Ψηφιακή Σύγκλιση», 

4. «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», 

5. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

6. «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση», 

7. «∆ιοικητική Μεταρρύθµιση», και  

8. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής». 

Τα πέντε (5) Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα είναι:  

1. Αττικής,  

2. Μακεδονίας –Θράκης,  

3. ∆υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου -Ιονίων Νήσων,  

4. Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου και  

5. Κρήτης – Νήσων Αιγαίου. 
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5.2 Σύνοψη Αναπτυξιακού Οράµατος – Κοινωνική Αναγκαιότητα  

Οι προτεραιότητες του ∆ήµου Πάρου συµβαδίζουν µε τις περιφερειακές προτεραιότητες και 

εστιάζονται στα παρακάτω:  

� στην ολοκλήρωση των βασικών υποδοµών µεταφορών και περιβάλλοντος, µε έµφαση 

στην Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Υδάτινων Πόρων, στην Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση των  

Λυµάτων και στην µετατροπή του ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ για την ολοκληρωµένη διαχείριση και 

εναπόθεση των Απορριµµάτων. 

� στην ολοκλήρωση των παρεµβάσεων αναδιάρθρωσης της παραγωγικής βάσης (ενίσχυση 

επιχειρηµατικότητας, προσέλκυση επενδύσεων, χωροταξικός σχεδιασµός), όπως εκτενώς 

αναφέρεται στην παρούσα ενότητα και στις σχεδιαζόµενες δράσεις. 

� στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς της περιοχής και προστασίας του 

οικολογικού αποθέµατος, όπως εκτενώς αναφέρεται στην παρούσα ενότητα και στις 

σχεδιαζόµενες δράσεις. 

� στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην ανάδειξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων, 

στην ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε βάση την δραστηριότητα που 

ήδη ασκεί ο ∆ήµος και οι ∆ηµοτικές του επιχειρήσεις και η µετεξέλιξη τους στην νέα 

Προγραµµατική περίοδο και στα νέα πολιτικοικονοµικά δεδοµένα.  

� η τόνωση της δηµογραφικής ανάπτυξης, µε την ενίσχυση των κοινωνικών υποδοµών και 

µε ισόρροπες παρεµβάσεις που θα επιχειρηθούν,  

� στη διάχυση της γνώσης και της καινοτοµίας, στη στήριξη συλλογικών αναπτυξιακών 

πρωτοβουλιών και στην καλλιέργεια της σχέσης τουρισµού – πολιτισµού και  

� στην αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού και στη στήριξη Τοπικών Πρωτοβουλιών 

για την Απασχόληση, όπως ήδη υφίστανται και θα αναπτυχθούν περαιτέρω. 

Ο ∆ήµος προκρίνει βιώσιµες δράσεις µε την περιβαλλοντική και ταυτόχρονα οικονοµική 

έννοια του όρου, οι οποίες θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα µέσα από την προσέλκυση 

επιχειρήσεων και επιχειρηµατιών.  

Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι αναπτυξιακές παρεµβάσεις να µην διακυβεύουν τη δοµή 

και την ήπια λειτουργία των υπό ανάπτυξη περιοχών.  

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη : Το περιβάλλον αποτελεί βασικό συστατικό της 

ποιοτικής ανάπτυξης. Οι Στρατηγικές κατευθύνσεις στον τοµέα του Περιβάλλοντος για τον 

∆ήµο :  

� πλήρης ενσωµάτωση περιβαλλοντικής διάστασης σε τοµεακές αναπτυξιακές πολιτικές,  

� προστασία - αειφορική χρήση και διαχείριση φυσικών πόρων,  

� πλήρης ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδοµών διαχείρισης αποβλήτων - λυµάτων,  
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� προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος,  

Συγκεκριµένα:  

στη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων - Λυµάτων : 

Οι υποδοµές αυτές είναι υψηλής ζήτησης, καλύπτουν σοβαρές ελλείψεις υποδοµών και 

φαίνεται να έχουν µεγάλη αποδοχή και ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ, και οι υφιστάµενες ∆ΕΥΑ 

θα µπορούσαν να µετεξελιχθούν σε φορείς ελέγχου των δεικτών επίδοσης της Σύµπραξης. 

Ωστόσο σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα της επιλογής χρηµατοδοτικού µέσου (Ταµείο 

Συνοχής, ένταξη έργου στις διατάξεις του ν. 3389/2005 του ΥΠΟΙΟ, αυτοχρηµατοδότηση και 

συµβατική διαδικασία κατασκευής µε χρήση του 1418/84) για την υλοποίηση του 

οποιουδήποτε σεναρίου (τµηµατικά ή και συνολικά) επιλεχθεί θα ληφθούν υπόψη τα εξής : 

� Οι συνθήκες που επικρατούν σε επίπεδο ΕΕ απαιτούν συνολικές λύσεις για τις βασικές 

υποδοµές και όχι αποσπασµατικές και µικρής κλίµακας παρεµβάσεις, 

� Η λειτουργία ∆ικτύου Αποχέτευσης και ∆ιάθεσης Λυµάτων, θα πρέπει να είναι έργο 

δυναµικό και όχι στατικό, και να προβλέπει µε σαφήνεια τις πληθυσµιακές µεταβολές στα 

επόµενα έτη,  

� Η ανταποδοτικότητα του Έργου (λειτουργία και συντήρηση σύµφωνα µε σύγχρονες 

προδιαγραφές) να διασφαλίζεται µε τη συνεχή εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των 

χρηστών. Ο ορθολογισµός του κόστους και η δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας λειτουργούν 

προς όφελος του χρήστη – καταναλωτή και κάθε έργο πρέπει να προσαρµόζεται στην 

προσφορά - ζήτηση υπηρεσιών. 

� Η εξασφάλιση των περιβαλλοντικών ωφελειών από τη σωστή λειτουργία του έργου 

(έλεγχος εκροών, έλεγχος ποιότητας αποδέκτη, έλεγχος παράνοµων συνδέσεων όµβριων 

στην αποχέτευση, έλεγχος παράνοµων απορροφητικών βόθρων, κλπ), πρέπει να 

διασφαλίζεται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας.  

Ωστόσο όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως τα Έργα αυτά είναι δυναµικά και όχι στατικά 

αφού απαιτούν : 

� Τεχνικές προδιαγραφές – αναλυτική κοστολόγηση υποέργων ανά σενάριο – Νοµική 

Τεκµηρίωση. 

� ∆ηµιουργία µοντέλου προσδιορισµού της ζήτησης υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων και των 

εκτιµήσεων µεταβολής των ποσοτικών και ποιοτικών µεταβολών της σύνθεσης τους,  

� Καθορισµός τιµολογιακής πολιτικής σε θέµατα ύδρευσης, ορθολογική διαχείριση για 

κάλυψη αναγκών µε οικονοµίες κλίµακας και την λιγότερο δυνατή επιβάρυνση των 

δηµοτών, 

� Ρεαλιστική προσέγγιση τιµολογιακής πολιτικής σε θέµατα αποχέτευσης και στα 

επιβαλλόµενα τέλη: Τέλη  χρήσης, Τέλη Σύνδεσης, Τέλος Μελέτης - Κατασκευής Έργων 

κλπ. 
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� Θέσπιση δεικτών επίδοσης, όπως: τήρηση ορίων εκροών, δείκτες καλής λειτουργίας, 

δείκτες ικανοποίησης χρηστών και δείκτες κάλυψης αιτήσεων χρηστών για σύνδεση µε το 

δίκτυο, ώστε να διατηρείται και να βελτιώνεται συνεχώς η κοινωνική αποδοχή του έργου. 

� Προσδιορισµό των κινδύνων και κατανοµή τους, µε βάση το τελικά επιλεχθέν σενάριο, 

ώστε να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η µακρόχρονη λειτουργία του συνολικού έργου 

για την περιοχή. 

στη διαχείριση των Απορριµµάτων : 

Ο Νόµος 3536/2007, που θεσπίστηκε το Φεβρουάριο του 2007, ορίζει ένα νέο πλαίσιο για 

την οργάνωση και τη λειτουργία των αρµόδιων φορέων για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων (∆ΣΑ). Σύµφωνα µε το πλαίσιο αυτό, κύρια αρµοδιότητα του Συνδέσµου, ως 

επίσηµος Φορέας ∆ΣΑ, είναι η µεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των 

στερεών αποβλήτων των ∆ήµων που τον αποτελούν, ακολουθώντας µε συνέπεια τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα, όσον αφορά την υγειονοµική ταφή 

των απορριµµάτων, τόσο η Ευρωπαϊκή όσο και η Εθνική Νοµοθεσία, έχει επιβάλλει αυστηρές 

προδιαγραφές, προκειµένου οι Χώροι Υγειονοµικής Ταφής να λειτουργούν µε ασφάλεια. Για 

την ορθή λειτουργία των ΧΥΤΑ απαιτείται: 

� Εφαρµογή νέων τεχνικών ταφής µε στόχο την αύξηση της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ και 

τη µείωση του χρόνου µεταφροντίδας. 

� Απρόσκοπτη λειτουργία και συστηµατική συντήρηση της µονάδας επεξεργασίας 

στραγγισµάτων. 

� Ολοκληρωµένο έλεγχο και παρακολούθηση των κρίσιµων περιβαλλοντικών παραµέτρων, 

όπως ποιότητα υπογείων και επιφανειακών υδάτων, έλεγχος διαφυγών βιοαερίου, 

µετρήσεις καθιζήσεων, παρακολούθηση µετεωρολογικών στοιχείων κλπ. 

� Αυστηρή καταγραφή και ποιοτικό έλεγχο των απορριµµατικών φορτίων που εισέρχονται 

στο χώρο για υγειονοµική ταφή. 

� Εκπόνηση αναλυτικών µηνιαίων και ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων προς την 

Περιφέρεια, τα αρµόδια Υπουργεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο έλεγχος της τήρησης των παραπάνω απαιτήσεων καλής λειτουργίας των ΧΥΤΑ, 

πραγµατοποιείται από ειδικευµένα συνεργεία ελεγκτών του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  

Λαµβάνοντας υπόψη το βάρος των παραπάνω υποχρεώσεων, είναι ευνόητο ότι ο Σύνδεσµος 

∆ΣΑ και κατ’ επέκταση κάθε Φο∆ΣΑ, έρχεται αντιµέτωπος µε σηµαντικές δυσκολίες, όπως 

είναι η επίτευξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, ο περιορισµός του κόστους λειτουργίας, η 

ανάδειξη διαχειριστικής ικανότητας και η ανάληψη µεγάλων τεχνοοικονοµικών κινδύνων.  

στην προστασία - αποκατάσταση και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος: 

Ενδεικτικά και µε βάση την ∆΄ Προγραµµατική Περίοδο, αναφέρονται τα εξής : 
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Μέτρα και δράσεις αντιπυρικής προστασίας : Αντιπυρική προστασία είναι η δράση που 

αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου και της καταστρεπτικότητας των δασικών 

πυρκαγιών. Ο µηχανισµός της αντιπυρικής προστασίας προέρχεται από το συνδυασµός τριών 

(3) συντελεστών :  

• Πρόληψη,  

• Προκαταστολή,  

• Καταστολή,  

Προτεινόµενες δράσεις ανά συντελεστή  : 

• Πρόληψη : 

� ∆ιαπαιδαγώγηση του κόσµου και των κατοίκων στην λογική της αντιπυρικής 

προστασίας µε ηµερίδες σεµινάρια,  

� Οργάνωση εθελοντικών οµάδων, 

� Αγορά κατάλληλου εξοπλισµού (πυροσβεστικά οχήµατα αλυσοπρίονα κλπ), 

� Πρόσληψη – Εκπαίδευση προσωπικού,  

• Προκαταστολή :  

� ∆ηµιουργία – Συντήρηση οδικού δικτύου,  

� ∆ηµιουργία δικτύου δεξαµενών και πυροσβεστικών κρουνών, 

� ∆ηµιουργία πυροφυλακείων και πρόσληψη προσωπικού για επάνδρωση τους, 

� Έργα παρόδιων καθαρισµών, 

• Καταστολή : 

� Για την επιτυχή έκβαση της καταστολής των δασικών πυρκαγιών απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η σωστή και ολοκληρωµένη εφαρµογή των µέτρων πρόληψης και 

καταστολής, 

� Η καταστολή βασίζεται σε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο δράσης µε σωστή και 

ολοκληρωµένη δράση όλων των εµπλεκοµένων φορέων και την σωστή και εύρυθµη 

λειτουργία ανθρώπων και εξοπλισµού κατάλληλα εξοπλισµένου και εκπαιδευµένου.  

Όλα τα ανωτέρω γίνονται µε την εκπόνηση µελετών αντιπυρικής προστασίας και σχεδίων 

δράσης οι οποίες παίρνουν υπ’ όψιν όλους τους τοπικούς παράγοντες που συνδέονται µε την 

αντιπυρική προστασία ενός δάσους, µιας περιοχής. 

Γενικές αναπτυξιακές προτεραιότητες περιβαλλοντικού χαρακτήρα, µε βάση : 
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Πεζοπορία: Η πεζοπορική  δραστηριότητα αποτελεί µία απόλυτα συµβατή δραστηριότητα µε 

τον χαρακτήρα των δασικών και προστατευόµενων περιοχών δεδοµένου ότι: α) δεν 

απαιτούνται αλλαγές στις χρήσεις γης πλησίον ή εντός αυτών, β) οι απαιτούµενες υποδοµές 

είναι µικρής γεωγραφικής και οικονοµικής κλίµακας, γ) εξασφαλίζεται η εξοικείωση των 

συµµετεχόντων µε το φυσικό περιβάλλον και συχνά µε τα στοιχεία εκείνα που θεωρήθηκαν 

σηµαντικά προκειµένου να χαρακτηρισθεί η εκάστοτε περιοχή ως «προστατευόµενη» ή 

«αξιόλογη». 

Θέσεις θέας & Χώροι αναψυχής : αποτελούν συµπληρωµατικές προτάσεις διαµόρφωσης, 

βελτίωσης και ανάδειξης ενός προτεινόµενου δικτύου µονοπατιών / διαδροµών µε στόχο την 

ανάπαυλα και αναψυχή των επισκεπτών. 

Κριτήρια διαµόρφωσης ενός σχεδίου δράσης. Τα κριτήρια διαµόρφωσης ενός Σχεδίου ∆ράσης 

για επισκέπτες σε µια προστατευόµενη και κατά κύριο λόγο δασική περιοχή πρέπει να 

συνοψίζονται στα ακόλουθα σηµεία : 

• οι προτεινόµενες δράσεις οφείλουν να αποτελούν ήπιες παρεµβάσεις στο φυσικό 

περιβάλλον,  

• οι τελικές επιλογές πρέπει να συµφωνούν µε τον γενικότερο εθνικό προγραµµατισµό επί 

των ζητηµάτων εναλλακτικού τουρισµού στην χώρα.  

Έτσι: 

• για θέµατα µονοπατιών και περιπατητικών διαδροµών ακολουθούνται οι προδιαγραφές 

που ορίζονται στην Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

95436/3857/5 Ιουλίου 2006  µε τίτλο «Οδηγίες για την χάραξη – κατασκευή – 

συντήρηση και σήµανση µονοπατιών και προδιαγραφές σχετικών µελετών».. 

• το ισχύον θεσµικό πλαίσιο της υπό εξέταση περιοχής το κύριο πλαίσιο επί το οποίο 

συζητούνται οι οποιεσδήποτε παρεµβάσεις. 

• για την επιλογή των δράσεων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα γεωγραφικά, κλιµατικά 

και οικολογικά δεδοµένα της περιοχής µελέτης ορίζοντας ένα αντικειµενικό πλαίσιο 

αναφοράς µε βάση το οποίο εξετάζεται η αντικειµενική δυνατότητα υλοποίησης της 

όποιας δραστηριότητας. Ουσιώδη κρίνονται τα ακόλουθα κριτήρια: α) µέγιστη δυνατή 

ασφάλεια για τον επισκέπτη, β) επιλογή διαδροµών που θα εκµεταλλεύονται το φυσικό 

κάλλος της περιοχής και την θέα µε σκοπό την ικανοποίηση του επισκέπτη, γ) 

εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής στην µετακίνηση και δ) δυνατότητα διακριτικού 

ελέγχου των επισκεπτών από τις αρµόδιες αρχές. 

� στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού σε θέµατα περιβαλλοντικής 

έρευνας, προστασίας και διαχείρισης - υποβοήθηση τοµέα κοινωνικής οικονοµίας σε 

περιβαλλοντικές δραστηριότητες, δεδοµένο το οποίο θα καλυφθεί από τις ∆ηµοτικές 

Επιχειρήσεις, σαν απόρροια της γενικής στρατηγικής του ∆ήµου.  
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Επιχειρηµατικότητα και Εξωστρέφεια : Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας απαιτεί 

δυναµική και εξειδικευµένη επιχειρηµατικότητα η οποία θα πρέπει να διευκολύνεται αλλά και 

να καθοδηγείται αναπτυξιακά µε στοχευµένες ενισχύσεις και θεσµικές αναδιαρθρώσεις από 

έναν αποτελεσµατικό δηµόσιο τοµέα που θα παρέχει µία ισχυρότερη τεχνολογική βάση, ένα 

αρτιότερο δίκτυο άυλων και υλικών υποδοµών και ένα αποτελεσµατικότερο σύστηµα 

χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης. Το αναπτυξιακό όραµα για τον ∆ήµο είναι η ανάπτυξη 

βιώσιµης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας µε ποιότητα, ενσωµατωµένη γνώση και καινοτοµία 

και µε εξωστρεφή προσανατολισµό προς αγορές υψηλής αγοραστικής δύναµης και 

απαιτήσεων. 

Οι επιµέρους πολιτικές για την επιχειρηµατικότητα επιδιώκουν:  

� την ενίσχυση της ποιοτικής και βιώσιµης επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ επιχειρήσεων για 

την παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών ποιότητας και προστιθέµενης αξίας,  

� την αναβάθµιση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µε την δηµιουργία του κατάλληλου 

πλαισίου για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και την αναβάθµιση των 

θεσµών και υποδοµών που υποστηρίζουν την επιχειρηµατική δραστηριότητα και την 

προστασία του καταναλωτή,  

� την κάλυψη του ελλείµµατος σε έρευνα και καινοτοµία µέσω της σύνδεσης της µε την 

παραγωγική διαδικασία και την αναβάθµιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού, 

� την ανάδειξη και ενίσχυση της επιχειρηµατικής διάστασης του τοµέα του αθλητισµού και 

πολιτισµού,  

� την επικέντρωση και αναπροσανατολισµό των κρατικών ενισχύσεων. 

 

Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού: Οι βασικοί στόχοι και προτεραιότητες 

επικεντρώνονται εποµένως στον τοµέα:  

� της εκπαίδευσης ως προς την ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών,  

� της δια βίου µάθησης ώστε να αυξηθεί σταδιακά το ποσοστό συµµετοχής,  

� της απασχόλησης για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών συµµετοχής,  

� στον τοµέα της κοινωνικής ενσωµάτωσης ώστε να επιτευχθεί η ισότιµη πρόσβαση όλων 

στην αγορά εργασίας και η πρόληψη φαινοµένων περιθωριοποίησης και αποκλεισµού,  

� της Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα της υγείας του 

πληθυσµού. 

 

Ψηφιακή Σύγκλιση και Αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης : Η κύρια αναπτυξιακή 

επιλογή για την προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης είναι η αξιοποίηση των τεχνολογιών 
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πληροφορικής και επικοινωνιών προκειµένου να δηµιουργηθεί µια ανοιχτή κοινωνία µε 

περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και 

καλύτερη ποιότητα ζωής.  

Οι βασικοί εποµένως στόχοι για τον ∆ήµο επικεντρώνονται:  

� στην ψηφιακή σύγκλιση µε επιµέρους δράσεις που εξυπηρετούν τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής µέσω της χρήσης νέων δεξιοτήτων, 

� στη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας της δηµόσιας διοίκησης µε επιµέρους ενέργειες 

οι οποίες επιδιώκουν µία πολιτοκεντρική αποτελεσµατική και ευέλικτη δηµόσια διοίκηση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


