
4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

4.1  Η  Αποστολή,  το  Όραμα  και  οι  κατευθυντήριες  αρχές  του  Δήμου
Αποκορώνου                           

Ο  Δήμος  Αποκορώνου  συνδυάζει  ένα  εντυπωσιακό  ορεινό  όγκο,  μια  παραγωγική  και
ιδιαιτέρου φυσικού κάλους ενδοχώρα και  την τουριστικά ανεπτυγμένη παραλιακή ζώνη.
Χαρακτηρίζεται από τους πολλούς, ενεργούς και με αρχιτεκτονική ταυτότητα οικισμούς, την
ύπαρξη πλήθους αρχαιολογικών χώρων, καθώς και την έντονη παρουσία του υδάτινου
στοιχείου (πηγές, ποτάμια, λίμνη κλπ). 

Ως  πρωτοβάθμιος  Οργανισμός  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης,  ο  Δήμος  Αποκορώνου  ασκεί
αρμοδιότητες  σε  τοπικό  επίπεδο  για  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των  δημοτών.  Οι
δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις
αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και
τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 

Κατά συνέπεια η αποστολή του Δήμου όπως έχει ενσωματωθεί και στο θεσμικό πλαίσιο
είναι:

«Η  διακυβέρνηση  των  τοπικών  υποθέσεων  και  η  παροχή  δημόσιων  αγαθών  και
υπηρεσιών  για  την  ικανοποίηση  αναγκών  των  κατοίκων  και  των  τοπικών  φορέων,  με
απώτερο σκοπό τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής».

Για  την  διατύπωση  αναπτυξιακού  οράματος  του  Δήμου,  συνεκτιμήθηκαν  και
αξιολογήθηκαν  τα  ιδιαίτερα  φυσιογνωμικά  χαρακτηριστικά  του,  οι  τοπικές  ανάγκες  και
προτεραιότητες  και  οι  γενικότερες  τάσεις  και  κατευθύνσεις  σε  εθνικό,  περιφερειακό και
ευρύτερο  τοπικό  περιβάλλον  λαμβάνοντας  υπόψη  όλους  τους  παράγοντες  εντός  του
πλαισίου θα κληθεί ο Δήμος να εφαρμόσει το όραμα του, εντός της οικονομικής κρίσης και
των δυσμενών επιπτώσεων της, αξιοποιώντας τις δυνατότητες και ευκαιρίες που η ίδια
οικονομική  κρίση  δημιουργεί,  με  στόχο  την  επίτευξη  των  μελλοντικών  επιδιώξεων  της
περιοχής  και  την  αξιοποίηση  με  τον  αποτελεσματικότερο  τρόπο  των  τοπικών
αναπτυξιακών δυνατοτήτων. 

Όραμα του Δήμου Αποκορώνου για την περίοδο 2015-2019 με βάση τις ευρωπαϊκές, τις
εθνικές και τοπικές αναπτυξιακές προοπτικές είναι: 

“η ανάδειξη και αξιοποίηση όλων των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Αποκόρωνα μέσα
από  συγκεκριμένες  δράσεις  και  ενέργειες  με  την  αξιοποίηση  και  χρήση  όλων  των
διαθέσιμων  μέσων  που  θα  αναβαθμίσουν  την  τοπική  οικονομία,  θα  ενισχύσουν  την
κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος”

Για την επίτευξη του οράματος ο Δήμος έχει συντάξει ένα ολοκληρωμένο και συγκροτημένο
στρατηγικό σχέδιο με καθορισμό των στόχων βασιζόμενο στην αξιοποίηση των δυνατών
σημείων και πλεονεκτημάτων της περιοχής το οποίο κινείται σε 3 συνιστώσες:

- την ενίσχυση και ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας

- την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

- την ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος

Τα μέσα που ο δήμος Αποκορώνου θα αξιοποιήσει  θα είναι  όλες οι  οικονομικές και  οι
θεσμικές δυνατότητες που έχει ως πρωτοβάθμιος ΟΤΑ. Παράλληλα, ο δήμος θα ενισχύσει



τον κεντρικό ρόλο του στην περιοχή με την ανάπτυξη αποτελεσματικών συνεργασιών -με
την  Περιφέρεια  Κρήτης  και  τους  λοιπούς  θεσμικούς  φορείς-  για  την  πραγματοποίηση
κοινών στόχων που τυπικά μπορεί να μην είναι πάντοτε δημοτικής αρμοδιότητας, αλλά
στην ουσία επηρεάζουν καθοριστικά το μέλλον και  την ποιότητα ζωής του δήμου μας.
Επίσης  βασικός  στόχος  είναι  η  οργάνωση  της  συνεργασίας  με  τοπικούς  φορείς,  η
ενδυνάμωση  εθελοντικών  δράσεων  και  πρωτοβουλιών  και  γενικά  η  αξιοποίηση  του
τοπικού έμψυχου δυναμικού του δήμου. 

Οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου κατά την πενταετία 2015–2019 θα είναι
κατά κύριο λόγο οι παρακάτω:

Χωροταξικός  Σχεδιασμός:  Βασική  επιδίωξη  είναι  η  αναθεώρηση  των  υφιστάμενων
θεσμοθετημένων  σχεδίων  αλλά  και  η  εκπόνηση  των  υπολοίπων  με  τελικό  στόχο  την
θεσμοθέτηση ενοποιημένου και ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού στο σύνολο του
δήμου.

Διαχείριση αποβλήτων: Η διαχείριση των υγρών αποβλήτων και η προστασία των ακτών
και των υπόγειων υδάτων είναι βασική προτεραιότητα του δήμου, με την ολοκλήρωση –
συμπλήρωση – κατασκευή βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης. Παράλληλα
θα  συνεχιστεί  και  θα  αναβαθμιστεί  η  υφιστάμενη  διαχείριση  στερεών  αποβλήτων  σε
συνεργασία με την ΔΕΔΙΣΑ, με την επιδίωξη κατασκευής σταθμού μεταφόρτωσης. 

Ενέργεια: Μέσα από τις δράσεις που απορρέουν από το σύμφωνο των δημάρχων και τις
χρηματοδοτικές δυνατότητες του ΣΕΣ 2014-2020, θα επιδιωχθεί η ενεργειακή αναβάθμιση
δημοτικών κτιρίων και σχολείων, η βελτίωση των υποδομών υδρο-άρδευσης και δημοτικού
φωτισμού για εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.

Υδάτινοι  πόροι:  Ο  δήμος  Αποκορώνου  θα  αξιοποιήσει  τον  κεντρικό  του  ρόλο  στη
διαχείριση του  πλούσιου υδατικού δυναμικού που υπάρχει  εντός των ορίων του όπως
αυτός απορρέει και από προγενέστερες αποφάσεις του. Η ωρίμανση και υλοποίηση έργων
που  απορρέουν  μέσα και  από  το  διαχειριστικό  σχέδιο  υδάτων Κρήτης,  θα αποτελέσει
βασική  προτεραιότητα.  Παράλληλα  θα  επιδιωχθεί  η  ορθολογική  διαχείριση  των
υφιστάμενων έργων και η ουσιαστική συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο
το μέγιστο δυνατό όφελος (διαχειριστικά και περιβαλλοντικά) για τον δήμο μας.

Υποδομές  Προσπελασιμότητας:  Η  αναβάθμιση  του  σημερινού  απαρχαιωμένου  και
επικίνδυνου  ΒΟΑΚ  (με  το  πλήθος  παράνομων  εισόδων-εξόδων)  σε  ένα  σύγχρονο
αυτοκινητόδρομο -και κατ’ επέκταση άξονα ανάπτυξης-, αποτελεί κυρίαρχο στόχο για τον
δήμο Αποκορώνου ο οποίος θα προβεί στις απαραίτητες συνεργασίες με τους αρμόδιους
φορείς.  Επίσης  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια  Κρήτης  θα επιδιωχθεί  η  ουσιαστική
αναβάθμιση της ΠΕΟ και του επαρχιακού οδικού δικτύου. Για το δημοτικό οδικό δίκτυο και
με δεδομένη την χρηματοδότηση έργων στην νέα προγραμματική περίοδο, θα επιδιωχθεί η
εξεύρεση άλλων χρηματοδοτήσεων (π.χ. ΠΔΕ)  πέρα από την αξιοποίηση ιδίων πόρων.

Όσο αφορά τις λιμενικές υποδομές του δήμου, θα επιδιωχθεί η αναβάθμισή τους μέσω της
συνεργασίας με το Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Χανίων.

Τουρισμός: Η στρατηγική γεωγραφική θέση του δήμου μας, ο ισχυρός τριτογενής τομέας
με την ύπαρξη πετυχημένων επιχειρήσεων και οι πλούσιοι φυσικοί πόροι, δημιουργούν τις
πλέον  κατάλληλες  συνθήκες  για  την  διαφοροποίηση  και  ανάδειξη  των  συγκριτικών
πλεονεκτημάτων του τουριστικού προϊόντος.

Η ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης του δήμου θα προωθηθεί μέσα από στοχευμένα
έργα και δράσεις. Θα επιδιωχθεί η υλοποίηση καταφυγίων τουριστικών σκαφών – Μαρινών
στις Καλύβες αλλά και στην Γεωργιούπολη. Παράλληλα θα δρομολογηθεί η χωροθέτηση



και  ανάπτυξη ενός καταδυτικού πάρκου που θα περιλαμβάνει  την δημιουργία τεχνητού
υφάλου η οποία θα συμβάλλει και στην αύξηση παραγωγής αλιευμάτων συμβάλλοντας
στην επίλυση των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζουν οι αλιείς του Αποκόρωνα. Επίσης
θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στον θεσμό των γαλάζιων σημαιών (διατήρηση και αύξηση του
αριθμού τους).

Όσον  αφορά  την  ενδοχώρα,  βασικός  στόχος  θα  είναι  και  η  ανάδειξη  του  φυσικού
περιβάλλοντος  και  η  ενίσχυση  του  εναλλακτικού  τουρισμού  μέσα  από  την  δημιουργία
φυσιολατρικών διαδρομών, ειδικά στην ορεινή ζώνη του δήμου. Επίσης βασικός στόχος
είναι η προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής της Λίμνης του Κουρνά. 

Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού θα επιδιωχθεί η υλοποίηση
έργων  και  δράσεων  ανάδειξης  σημαντικών  μνημείων  και  αρχαιολογικών  χώρων  που
βρίσκονται στον δήμο μας.

Τέλος θα γίνουν οργανωμένες δράσεις τουριστικής προβολής με έμφαση στην καθιέρωση
της τουριστικής ταυτότητας της περιοχής του Αποκόρωνα.

Ποιότητα  Ζωής:  Ιδιαίτερη  έμφαση  θα  δοθεί  στην  αναβάθμιση  των  υπηρεσιών
καθαριότητας  κοινόχρηστων  χώρων,  καθώς  και  στις  υπηρεσίες  δημοτικού  φωτισμού.
Παράλληλα θα αξιοποιηθούν τα μηχανήματα που διαθέτει ο δήμος σε θέματα βελτίωσης
προσπελασιμότητας και δράσεων περιβαλλοντικής και πολιτικής προστασίας.

Βασική προτεραιότητα θα είναι η υλοποίηση έργων αναβάθμισης της αισθητικής και της
ποιότητας ζωής στους οικισμούς του δήμου μας,  κυρίως μέσα από τη αξιοποίηση των
χρηματοδοτικών ευκαιριών της νέας προγραμματικής περιόδου.

Η  αναβάθμιση  των  υφιστάμενων  αθλητικών  υποδομών  (μικρά  γήπεδα  ποδοσφαίρου,
γήπεδα μπάσκετ,  κλπ) σε όλη την έκταση του δήμου, αλλά και η δημιουργία νέων, θα
ενισχύσει την δυνατότητα άθλησης όλων των δημοτών και ιδιαίτερα των νέων. Επίσης θα
επιδιωχθεί η στήριξη και πιο οργανωμένων αθλητικών δράσεων μέσω του δήμου και της
κοινωφελούς επιχείρησης.

Θα οργανωθεί η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ώστε να αξιοποιηθούν καλύτερα οι
δυνατότητές  τους  και  να   δημιουργηθεί  ένα  ενιαίο  και  αναβαθμισμένο  πρόγραμμα
εκδηλώσεων.

Παιδεία – Σχολική Στέγη:  Στόχος αυτής της δημοτικής περιόδου είναι η βελτίωση της
σχολικής στέγης στον δήμο μας και την υλοποίηση συγκεκριμένων έργων μέσω κυρίως της
συνεργασίας με το Υπουργείο Υποδομών. Επίσης μέσω ιδίων πόρων αλλά και διεκδίκηση
επιπλέον χρηματοδοτήσεων (αλλά και  των έργων ενεργειακής αναβάθμισης) θα γίνουν
προσπάθειες ουσιαστικής συντήρησης των υφιστάμενων σχολικών κτιρίων.

Βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία Δημοτικού Ι.Ε.Κ για την παροχή γνώσης στους τομείς
τουρισμού,  κτηνοτροφίας,  τυροκομίας,  ζωικής  παραγωγής.  Με  αυτό  τον  τρόπο  θα
δημιουργηθούν οι συνθήκες για γρηγορότερη επαγγελματική αποκατάσταση των νέων μας
οι οποίοι με τις ειδικές γνώσεις τις οποίες θα αποκομίσουν θα είναι σε θέση να συμβάλουν
στην παραγωγή ποιοτικότερων προϊόντων.

Επίσης θα διεκδικηθεί η λειτουργία Παραρτήματος Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας στον δήμο
Αποκορώνου.

Εθελοντισμός  –  Πολιτική  Προστασία:  Στοχεύουμε  στην  σύσταση  και  εκπαίδευση
εθελοντικών  ομάδων  οι  οποίες  θα  επεμβαίνουν  οποτεδήποτε  κρίνεται  χρήσιμο  και
απαραίτητο,  συμβάλλοντας  στην  αντιμετώπιση  και  διαχείριση  εκτάκτων  αναγκών  και
κινδύνων και έχοντας συνεχή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (αντιπεριφέρεια -
νοσοκομείο – κ.α ).  Βασική επίσης προτεραιότητα των δράσεων Εθελοντισμού, είναι  η
εθελοντική ομάδα Αιμοδοσίας του δήμου μας.



Κοινωνική  Πολιτική:  Σε  συνεργασία  με  την  Κοινωφελή  Επιχείρηση  του  δήμου
Αποκορώνου  θα  υλοποιηθούν  συγκεκριμένες  δράσεις  που  στοχεύουν στην κοινωνική
συνοχή  και  στην  ανακούφιση  των  οικονομικά  αδύναμων  δημοτών.  Το  κοινωνικό
φροντιστήριο είναι μια δράση που θα στηριχθεί κατά προτεραιότητα από τον δήμο. Επίσης
η  λειτουργία  και  σταδιακή  αναβάθμιση  του  κοινωνικού  παντοπωλείου  αποτελεί
προτεραιότητα και βασικό στόχο μας. Θα διεκδικηθεί η υλοποίηση προγραμμάτων όπως το
«Βοήθεια  στο  Σπίτι»  αλλά  και  νέες  επιπλέον  δράσεις  που  θα  μπορούν  να
χρηματοδοτηθούν στην νέα προγραμματική περίοδο.

Πρωτογενής τομέας:  Ως βασική προτεραιότητα θέτουμε την εφαρμογή προγράμματος
και την θέσπιση  στρατηγικής (σεμινάρια, παρουσιάσεις κ.α),  η οποία θα ενισχύσει την
τοπική παραγωγή,  την βιολογική καλλιέργεια,  την κτηνοτροφία και  απασχόληση με την
καταλυτική συμμετοχή του δήμου, των επιχειρήσεων και κάθε άλλου εμπλεκόμενου φορέα,
καθώς και την ενίσχυση του γυναικείου συνεταιρισμού . 

Η  υλοποίηση  δράσεων  ανασχεδιασμού  της  παραγωγικής  δομής  και  σύνδεσης
πρωτογενούς  με  τον  ανεπτυγμένο  τριτογενή  τομέα  θα  συμβάλουν  στην  αύξηση   της
ανταγωνιστικότητας  της τοπικής κοινωνίας τόσο στην παραγωγή αγαθών, όσο και στην
διάθεση  υπηρεσιών,  έτσι  ώστε   να  επιτευχθεί  μια  στοχευμένη  και  ολοκληρωμένη
οικονομική ανάπτυξη του Αποκόρωνα.

Οργάνωση  Υπηρεσιών  Δήμου:  Πρωταρχική  ανάγκη  για  την  βιωσιμότητα  και  την
ορθολογική λειτουργία του Δήμου Αποκορώνου είναι η οργάνωση των υπηρεσιών του. Η
αξιοποίηση  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  συνδυαζόμενη  με  την  αξιοποίηση  της
υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του δήμου θα αυξήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες
στους  δημότες  και  παράλληλα θα αξιοποιήσει  βέλτιστα τους  διαθέσιμους  οικονομικούς
πόρους.

Θα επιδιωχθεί η στοχευμένη ενίσχυση του προσωπικού του δήμου (μηχανικοί, χειριστές
μηχανημάτων,  υδραυλικοί  κ.α.)  για  την  άρση  της  υφιστάμενης  υποστελέχωσης
απαραίτητων  για  την   λειτουργία  του  υπηρεσιών.  Έμφαση  θα  δοθεί  στην  απόκτηση
Επάρκειας (τεχνικά και διαχειριστικά) ενόψει και της νέας προγραμματικής περιόδου.

Για  την  χάραξη  της  στρατηγικής  συνεκτιμήθηκε  και  λήφθηκε  υπόψη  ο  αναπτυξιακός
σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης, η στρατηγική του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο
Ανάπτυξης  (ΕΣΠΑ)  2014-2020  και  η  στρατηγική  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  την
ανάπτυξη και την απασχόληση, «Ευρώπη 2020».

4.2 Χρηματοδοτικά εργαλεία

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη των στόχων του Δήμου θα είναι, μεταξύ άλλων
(αφού οι πιστώσεις από τους κεντρικούς φορείς όπως η ΣΑΤΑ και οι ΚΑΠ είναι ιδιαίτερα
περιορισμένοι),  κυρίως  τα  προγράμματα  του  ΕΣΠΑ  της  τρέχουσας  προγραμματικής
περιόδου.

Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 στοχεύει:

«στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού
και  κοινωνικού  ιστού  της  χώρας  και  τη  δημιουργία  και  διατήρηση  βιώσιμων  θέσεων
απασχόλησης,  έχοντας  ως  αιχμή  την  εξωστρεφή,  καινοτόμο  και  ανταγωνιστική
επιχειρηματικότητα και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της αρχές της
αειφόρου ανάπτυξης».

Το Σύμφωνο Εταιρικής  Σχέσης-  Εταιρικό  Σύμφωνο  για  το  Πλαίσιο  Ανάπτυξης  (ΕΣΠΑ)
2014-2020 υλοποιείται μέσω των 7 τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και των 13
περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων μεταξύ των οποίων και του Περιφερειακό



Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Κρήτης.

4.2.1 Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ έχουν ως εξής:

Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Το  Ε.Π.  Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία  έχει  συνολικό
προϋπολογισμό  4.578.632.031,00  Ευρώ.  Στρατηγικός  στόχος  του  ΕΠΑνΕΚ  είναι  «η
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης
στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της

εγχώριας  προστιθέμενης  αξίας».  Ειδικότερα,  σηματοδοτεί  την  κύρια  στροφή  στο  νέο
αναπτυξιακό  υπόδειγμα,  που  αναδεικνύει  σε  κεντρικό  ρόλο  παραγωγικούς,
ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας. Μέσω του ΕΠΑνΕΚ, υλοποιείται η
στρατηγική  της  Έξυπνης  Εξειδίκευσης  με  στόχο  τη  σύνδεση  της  έρευνας  και  της
καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση των υφιστάμενων πλεονεκτημάτων
της Ελλάδας και των περιφερειών της.

Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Το  Ε.Π.   Υποδομές  Μεταφορών,  Περιβάλλον  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη  έχει  συνολικό
προϋπολογισμό 5.088.261.075,00 Ευρώ. Στρατηγικός στόχος του Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον
τομέα  των  μεταφορών  αφορά  στην  προώθηση  της  ολοκλήρωσης  βασικών  υποδομών
(οδικών,  σιδηροδρομικών,  λιμένων,  αεροδρομίων),  την  προώθηση των  συνδυασμένων
μεταφορών και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος μεταφορών, τη βελτίωση της οδικής
ασφάλειας,  καθώς  και  την  ανάπτυξη  βιώσιμων  και  οικολογικών  αστικών  μεταφορών
(αστικών  μέσων  σταθερής  τροχιάς)  και  τομέα  του  περιβάλλοντος  στην  προστασία  και
αξιοποίηση του περιβάλλοντος, στη διευκόλυνση της προσέλκυσης επενδύσεων και  στην
παροχή  ευκαιριών  άσκησης  επιχειρηματικών   δραστηριοτήτων  στον  τομέα  του
Περιβάλλοντος.

Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

Το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση έχει συνολικό
προϋπολογισμό 2.618.800.331,00 Ευρώ. Στρατηγικός στόχος του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ είναι η
μείωση της ανεργίας και η δυναμική ανέλιξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, με
εστίαση στη δημιουργία ποιοτικών δυνατοτήτων εκπαίδευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων και
βιώσιμης απασχόλησης για όλους και γνώμονα την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. 

Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Το Ε.Π.  Μεταρρύθμιση Δημόσιου  Τομέα έχει  συνολικό  προϋπολογισμό  477.952.277,00
Ευρώ.  Στρατηγικός  στόχος  του  ΕΠ  είναι   η  ελληνική  Δημόσια  Διοίκηση  να  καταστεί
συνεκτική,  καλά  συντονισμένη,  ευέλικτη,  εξωστρεφής  και  προσανατολισμένη  στο
αποτέλεσμα, αποκαθιστώντας τη σχέση εμπιστοσύνης του κράτους με τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις,  παρέχοντας  πολιτοκεντρικές  και  συνεχώς  αναβαθμιζόμενες  υπηρεσίες
αποτελώντας έτσι έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάκαμψη της χώρας.



Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη

To  Ε.Π.  Αγροτική  Ανάπτυξη  έχει  συνολικό  προϋπολογισμό  4.223.960.793,00  Ευρώ.
Στρατηγικός στόχος του ΕΠ είναι η ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του
αγροτικού χώρου, στη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγρο-διατροφικό σύστημα και
στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών.

Ε.Π. Αλιεία και Θάλασσα 

Το  Ε.Π.  Αλιεία  και  Θάλασσα  έχει  συνολικό  προϋπολογισμό  388.777.914  Ευρώ.
Στρατηγικός στόχος του Ε.Π. είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, η διατήρηση και προστασία
του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.

Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια

Το Ε.Π. Τεχνική Βοήθεια έχει συνολικό προϋπολογισμό 317.612.063 Ευρώ και στρατηγικός
στόχος  η  υποστήριξη  της  λειτουργίας  και  της  εφαρμογής  όλων  των  Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής.

4.2.2. Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 

Το Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  (ΠΕΠ)   Κρήτης  2014-2020  έχει  συνολικό
προϋπολογισμό 408.790.135,15 Ευρώ ο οποίος κατανέμεται σε 7 άξονες προτεραιότητας. 

ΑΞΟΝΑΣ  1:  ΕΝΙΣΧΥΣΗ  ΤΗΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,  ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ  2:  ΒΙΩΣΙΜΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΜΕ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ
ΚΡΗΤΗ

ΑΞΟΝΑΣ  4:  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΑΞΟΝΑΣ 5:  ΠΡΟΩΘΗΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ  ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΑΞΟΝΑΣ 6: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ

ΑΞΟΝΑΣ 7: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 

ΑΝΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΚΡΗΤΗΣ

41.297.673,00 € 10.324.418,25 € 51.622.091,25 €

ΑΞΟΝΑΣ 2

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

206.714.381,00 € 51.678.595,25 € 258.392.976,25 €

ΑΞΟΝΑΣ 3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

38.136.822,00 € 9.534.205,50 € 47.671.027,50 €

ΑΞΟΝΑΣ 4

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

4.347.676,00 € 1.086.919,00 € 5.434.595,00 €

ΑΞΟΝΑΣ 5

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

52.837.720,00 € 13.209.430,00 € 66.047.150,00 €

ΑΞΟΝΑΣ 6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΤΠΑ 3.500.000,00 € 875.000,00 € 4.375.000,00 €



ΑΞΟΝΑΣ 7 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΚΤ 1.072.226,00 € 268.056,50 € 1.340.282,50 €

ΣΥΝΟΛΟ 347.906.498,00 € 86.976.624,50 € 434.883.122,50 €

Το  Περιφερειακό  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  (ΠΕΠ)  Κρήτης  2014-2020  βασίζεται  στο
όραμα «Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη». 

- «Δυναμική» με την έννοια της ύπαρξης μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής εξόδου από την
κρίση, με επενδύσεις και ενίσχυση των διασυνδέσεων και του εξαγωγικού χαρακτήρα των
«Δυναμικών Τομέων: αγροδιατροφικός, πολιτισμός, τουρισμός, περιβάλλον, οικονομία της
γνώσης».

- «Βιώσιμη» σε όρους, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς:

«Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς»: επιδιώκεται διατηρήσιμη ανάπτυξη που στηρίζεται σε
χαρακτηριστικά  της  περιφέρειας,  σταθερής  διαχρονικής  αξίας  «πολιτισμός  –  Κρητική
διατροφή» όπου υπάρχει ισχυρό υπόβαθρο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της
αυξημένης ανταγωνιστικότητας.

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

«Βιώσιμη  σε  όρους  κοινωνικούς»:  ανάπτυξη  χωρίς  αποκλεισμούς  με  παράλληλη
αντιμετώπιση  των  φαινομένων  φτώχειας  και  ενίσχυση  των  ασθενέστερων  κοινωνικών
ομάδων.

Θα  επιδιωχθεί  η  υλοποίηση  Περιφερειακής  Στρατηγικής  «Έξυπνης  Εξειδίκευσης»  σε
επιλεγμένους εδραιωμένους τομείς στους οποίους η Περιφέρεια διαθέτει ισχυρά συγκριτικά
πλεονεκτήματα αλλά και αναδυόμενους τομείς. Στους δύο παραδοσιακούς πυλώνες της
περιφερειακής οικονομίας, τον αγροδιατροφικό και το τουρισμό, προστίθενται αναδυόμενοι
τομείς  και  κλάδοι,  στους  οποίους  έχουν  πραγματοποιηθεί  επενδύσεις,  αναπτύσσεται
επιχειρηματική δραστηριότητα, έχει εκπαιδευτεί σημαντικός αριθμός νέων επιστημόνων και
έχει συσσωρευτεί αξιόλογη τεχνογνωσία. 

4.2.3. Άλλα ενδεικτικά χρηματοδοτικά εργαλεία

Πράσινο Ταμείο

Δίνεται  η  δυνατότητα  χρηματοδότησης  μέσω  του  Πράσινου  Ταμείου  περιβαλλοντικών
παρεμβάσεων,  με  στόχο  την  ενίσχυση  της  ανάπτυξης  μέσω  της  προστασίας  του
περιβάλλοντος  και  την  αποτελεσματική  και  διαφανή  διαχείριση  των  πόρων  για  την
αναβάθμιση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και  την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.

HORIZON 2020

Ο  "Ορίζοντας  2020"  αποτελεί  το  μεγαλύτερο  ενιαίο  πρόγραμμα  χρηματοδότησης  της
έρευνας παγκοσμίως και ως εκ τούτου εκτιμάται ότι θέτει σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της
έρευνας στην Ευρώπη και διεθνώς για την επόμενη επταετία.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE 2014-2020

Το  πρόγραμμα  LIFE  είναι  το  χρηματοδοτικό  μέσο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  το
περιβάλλον. Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και



στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος
Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και
για  το  κλίμα.  Μέσω  του  προγράμματος  LIFE  χρηματοδοτούνται  μέτρα  και  έργα  με
ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τα κράτη-μέλη.

4.3. Καθορισμός της στρατηγικής του Δήμου Αποκορώνου

Η  στρατηγική  του  Δήμου  αποτελεί  συνεκτικό  σύνολο  γενικών  στόχων  και  πολιτικών
δράσης,  που  αποσκοπούν  στην  εκπλήρωση  της  αποστολής  και  στην  επίτευξη  του
οράματος του Δήμου.

Όπως  φαίνεται  στον  επόμενο  πίνακα  για  τις  ανάγκες  στρατηγικού  σχεδιασμού  και
επιχειρησιακού προγραμματισμού των ΟΤΑ απαιτείται η οριοθέτηση δύο επιπέδων λήψης
αποφάσεων : 

α) Το επίπεδο του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου και 

β) το επίπεδο των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών προσώπων του.

Επίπεδο Λήψης
Αποφάσεων

Προϊόν
Προγραμματισμού

Περιεχόμενο

Δημοτικό Συμβούλιο και
Δήμαρχος

Στρατηγική
Γενικοί Στόχοι και Πολιτικές

Δράσεις

Υπηρεσίες και Νομικά
Πρόσωπα

Σχέδια- Δράσεις Στόχοι και Δράσεις

Το πρώτο επίπεδο αποφασίζει τη στρατηγική του Δήμου προσδιορίζοντας γενικούς αλλά
και ειδικότερους στόχους και πολιτικές δράσης, ενώ το δεύτερο επίπεδο καταρτίζει σχέδια
δράσης, προσδιορίζοντας και εξειδικεύοντας δράσεις για την επίτευξη του κάθε ενός από
τους γενικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου.

Η διαμόρφωση της στρατηγικής ενός Δήμου σημαίνει :

1. τον προσδιορισμό των κρίσιμων ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης που θα αντιμετωπίσει ο
Δήμος (γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης) και

2.  τη  διαμόρφωση  των  κατάλληλων  εσωτερικών  στρατηγικών  επιλογών  που  θα
διασφαλίσουν την επιτυχή προσέγγιση των ως άνω γενικών στόχων τοπικής ανάπτυξης
(πολιτικές δράσης και γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης).

Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης θα προκύψουν μετά από ιεράρχηση των κρίσιµων
ζητημάτων τοπικής  ανάπτυξης.  Οι  γενικοί  στόχοι  είναι  τα επιλεγµένα κρίσιµα ζητήµατα
τοπικής ανάπτυξης που αποφασίζει να αντιµετωπίσει ο Δήµος κατά την επόµενη τετραετία
και διατυπώνονται ανά θεµατικό τοµέα:

 «Περιβάλλον και ποιότητα ζωής»,

 «Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισµός και Αθλητισµός»,

 «Τοπική Οικονοµία και Απασχόληση»

 «Βελτίωση διοικητικής ικανότητας»

Οι γενικοί στόχοι εσωτερικής ανάπτυξης και οι πολιτικές δράσης στοχεύουν στη βελτίωση
των χαρακτηριστικών του εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και εντέλει στη βελτίωση
της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της νοµιµοποίησης της λειτουργίας του.
Διατυπώνονται στις ακόλουθες ενότητες:

 Δραστηριότητες & Διαδικασίες



 Οργάνωση και Συνεργασίες

 Ανθρώπινο δυναµικό & Υλικοτεχνική υποδοµή

 Οικονοµικά

Οι  πολιτικές  δράσης  αποτελούν  γενικές  κατευθύνσεις  της  Δηµοτικής  αρχής  που
καθοδηγούν, προσανατολίζουν ή περιορίζουν τις ειδικότερες αποφάσεις των υπηρεσιών
κατά την επιλογή των δράσεων των σχεδίων δράσης.

Οι  γενικοί  στόχοι  τοπικής  ανάπτυξης,  διακρίνονται  σε  υπηρεσιακούς  και  σε  δια  -
υπηρεσιακούς.

Οι  υπηρεσιακοί  γενικοί  στόχοι  αντιστοιχούν  στα  θεµατικά  αντικείµενα  των  κάθετων
υπηρεσιών.  Οι  δια  -  υπηρεσιακοί  στόχοι  αφορούν  σε  πολύπλευρα  ζητήµατα  που
υπερβαίνουν  τις  αρµοδιότητες  των  επιµέρους  υπηρεσιών  του  Δήμου.  Πιθανόν  να
υπερβαίνουν και τις αρµοδιότητες του Δήμου, διότι η ΤΑ έχει περιορισµένες ή ανύπαρκτες
αρµοδιότητες στο συγκεκριµένο ζήτηµα.

Ο προσδιορισμός των δράσεων για κάλυψη των παραπάνω στόχων και για την υλοποίηση
του οράματος του Δήμου προκύπτουν μετά από αναλυτική παρουσίαση των δυνατοτήτων
και των προβλημάτων του περιβάλλοντος που παρουσιάζονται εντός και εκτός του Δήμου
(εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον). Για το λόγο αυτό θα ακολουθήσει εκτενής ανάλυση
του παραπάνω, σύμφωνα με την SWOT ANALYSIS, και στη συνέχεια θα παρουσιασθούν
οι επιμέρους δράσεις, με βάση τους παρακάτω άξονες. Οι άξονες αυτοί προσδιορίσθηκαν
με βάση το αρχικό όραμα του Δήμου.

4.3.1 Σκοπιμότητα Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Αποκορώνου

Η  δηµιουργία   του   Επιχειρησιακού  Σχεδίου  (Ε.Σ.)  του  Δήμου Αποκορώνου αποτελεί
σήμερα 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 µιας σειράς
άλλων παραµέτρων. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου ,είναι ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό πρόγραµµα σε
τοπικό  επίπεδο  το  οποίο  περιλαµβάνει  ένα  πλέγµα  κάθετων  και  οριζόντιων  δράσεων.
Στόχος είναι να αποτελέσει το βασικό «εργαλείο» σχεδιασµού του Δήμου, προκειµένου να
µπορέσει  να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις που επιτάσσει, τόσο η ευρωπαϊκή
διάσταση της αυτοδιοίκησης, όσο και η ανάγκη της αειφόρου ανάπτυξης και ευηµερίας του
τοπικού πληθυσµού.

Στην ουσία δεν πρόκειται  για  µια  ακόµα οικονοµοτεχνική  µελέτη  αλλά για  ένα πλήθος
ενεργειών και προβλέψεων,  προσανατολισµένων στην επίτευξη συγκεκριµένων στόχων
σε  ένα  καθορισµένο  χρονικό  διάστηµα.  Στόχος   του  Επιχειρησιακού  σχεδίου,  είναι  να
διερευνήσει  τα  συγκριτικά  πλεονεκτήµατα,  να  αναδείξει  ενδεχόµενες   ευκαιρίες  και
προοπτικές ανάπτυξης, όπως επίσης  να εντοπίσει και να αξιοποιήσει  µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τους τοπικούς πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, παρά τη µεγάλη σηµασία του
στοιχείου  της  τοπικότητας,  η  περιοχή  δεν  εξετάζεται  ως  µια  αποµονωµένη
ανθρωπογεωγραφική  ενότητα,  αλλά  ενταγµένη  στο  ευρύτερο  περιφερειακό,  εθνικό  και
ευρωπαϊκό σύνολο. 

4.4 Άξονες Προτεραιότητας Γενικών Στόχων Τοπικής Ανάπτυξης



Οι γενικοί στόχοι τοπικής ανάπτυξης αναλύονται στους παρακάτω άξονες προτεραιότητας
και  μέτρα,  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ενδεικτικές  δράσεις  (οι  οριστικές  δράσεις  θα
αναπτυχθούν  στο  επόμενο  στάδιο  του  Επιχειρησιακού  Σχεδίου)  που  αναφέρθηκαν
παραπάνω:

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  1:  «Προστασία  του  Περιβάλλοντος  &  Βελτίωση  της
Ποιότητας Ζωής»

Μέτρο 1.1.: Χωροταξικός - Πολεοδομικός Σχεδιασμός & Χωρική Συνοχή

Μέτρο 1.2.: Κυκλοφορία- Στάθμευση - Συγκοινωνία

Μέτρο  1.3.:  Διαχείριση  και  Προστασία  Φυσικού  Περιβάλλοντος-Καθαριότητα-Πράσινο-
Πολιτική Προστασία

Μέτρο 1.4.: Υποδομές-Δομημένο Περιβάλλον

Μέτρο 1.5 : Ύδρευση- Άρδευση - Αποχέτευση

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2:  «Ενίσχυση  της  Κοινωνικής  Πολιτικής  &  των
Υπηρεσιών Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού»

Μέτρο 2.1.: Κοινωνική Πολιτική-Πρόνοια-Εθελοντισμός 

Μέτρο 2.2.: Παιδεία 

Μέτρο 2.3.: Πολιτισμός 

Μέτρο 2.4.: Αθλητισμός

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τοπική Οικονομική Ανάπτυξη & Απασχόληση»

Μέτρο 3.1.: Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα

Μέτρο 3.2.: Απασχόληση-Στήριξη Τοπικής Οικονομίας & Προώθηση Επιχειρηματικότητας

Μέτρο 3.3.: Τουριστική Ανάπτυξη

ΑΞΟΝΑΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  4:  «Βελτίωση  της  Διοικητικής  Ικανότητας  &  της
Οικονομικής Κατάστασης του Δήμου»

Μέτρο 4.1.: Διοίκηση, Οργάνωση & Λειτουργία των Υπηρεσιών 

Μέτρο 4.2.: Ανθρώπινο Δυναμικό & Υλικοτεχνική Υποδομή 

Μέτρο 4.3.: Εξυπηρέτηση του Πολίτη 

Μέτρο 4.4.: Συνεργασίες-Εξωστρέφεια

Μέτρο 4.5.: Οικονομική Διαχείριση-Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας & Χρηματοδοτικών
Πηγών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: «Έργα άλλων φορέων»

Μέτρο 5.1 : Εκτέλεση νέου τμήματος – βελτίωση εθνικής οδού (ΒΟΑΚ)

Μέτρο 5.2: Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου

Μέτρο  5.3:  Βελτίωση  υποδομών  λιμενίσκων  που  βρίσκονται  στα  όρια  του  Δήμου
Αποκορώνου



Μέτρο 5.4: Διαχείριση υδατικών πόρων


